Referat fra ekstraordinært Lederskabsmøde nr. 139 I DanskOase
Torsdag den 8. Juni 2017 kl. 13 – 17
På Ådalen, Retræte, Gl. Viborgvej 400, 8230 Randers NV
Til stede: Peter Sode Jensen, Ruben Dalsgaard, Martin Drengsgaard, Peter Højvig, Elisa
Wejse, Henrik Kildahl, Ole Backer Mogensen, David Mortensen, Anika Follmann (Skype),
Karsten Bach
Afbud: Rie Skårhøj
1 Indledning og bøn ved Peter Sode
Fra 2. Krønike Bog kap. 20 – om kong Joasfat, der får at vide at det ikke er hans med Guds
kamp. Det glæder også os I DanskOase.
2 Orientering om BUO’s beslutning og drøftelse af den v/Anika – oplæg i dropbox
inden mødet
Anika Folmann fremlagde BUO’s beslutning udfra det fremsendte bilag, og det blev derefter
drøftet.
Vi besluttede herudfra at arbejde videre med en todelt ledelse og fokus på et fortsat tæt
samarbejde mellem de to bevægelser.
3 Opstilling og drøftelse af 3 scenarier for stabssammensætningen v/David – oplæg i
dropbox inden mødet
David fremlagde de tre scenarier, og de blev gennemdrøftet.
Vi ønsker at arbejde videre med en model hvor en sekretariatsleder der også er projektleder
for vores konferener bliver ansat under DanskOases generalseketær, og der udarbejdes en
fordelingsnøgle for hvordan sekretariatet finansieres af DanskOase og BUO I lighed med den
vi har I dag.
Vi besluttede på den baggrund at opslå tre stillinger:
Generalsekretær for DanskOase
Landsleder for BUO
Sekretariatsleder/projektleder for konferencer

4 Drøftelse af forslag til jobopslag og tidsplan

Vi besluttede at nedsætte et udvalg som udarbejder stillingsopslag, bestående af:
Peter Sode, Anika Follmann, Peter Højvig, Anders Damkjer, Rie Skårhøj og Karsten Bach
Dette udvalgsopave er:
Udforme 3 jobopslag
Definere ansættelsesprocenter og analysere de økonomiske konsekvenser
Udforme oorslag til kommunikation til netværket og staben
Koordinere ansættelsesudvalget
Tidsplanen er:
Jobopslag ultimo juni
Ansøgningsfrist 30/7 2017
Ansættelsessamtaler fra 14/8
Målet er ansættelser pr. 1/10 2017
David fremsender organisationsskitse udfra vores drøftelser på mødet.
5 Kommunikation til netværket
Henrik skriver udkast til kommunikation til netværket og staben, som sendes til ovennævnte
udvalg.
6. Henvendelse fra Højskolebestyrelsen
Vi havde modtaget en henvendelse fra Højskolens bestyrelse med en orienteering om mulige
lokationer.
DanskOases lederskab bakker fortsat arbejdet om højskolen op, men har ikke nogen klar
holdning til hvor den skal placers. Vi mener der er behov for en tydeligere projektbeskrivelse
og økonomisk oversigt, og en overvejelse om at tidsplanen er realistisk.

Referat ved Karsten Bach
08.06.2017

