Dagsorden
Bestyrelsesmøde 15. februar 2000
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 12. januar 2000
2. Generalforsamling:
a: Beslutning om tidspunkt for generalforsamlingen
b: Beslutning om Sted
c: Godkendelse af kasserens regnskab for 1999/gennemsyn af revisoren
d: Bestyrelsens godkendelse af formandens årsberetning
e: Budget
f: Bestyrelsens indstilling om valg af sekretær: Søren er villig til genvalg.
3. Den fremtidige udvikling af hjemmesiden:
a: Hvordan skal den fremtidige udvikling af hjemmesiden foregå? Skal der hyres ekstern hjælp?
Skal Allan Prang hyres/ betales for arbejdet, eller skal vi i fællesskab fortsætte udviklingen og hyre
proff. hjælp til det, vi ikke selv kan klare?
b: Udvikling af gæstebogen på vores hjemmeside til en side, hvor gæster kan lægge deres forslag til
scenarier, kritik og ideer til foreningen. Allans pris for at lave dette.
4. Aarhus Amt's Regionsplanlægning:
a: Deltagelse i chatten.
b: Opfordringer til Aahus Amt.
c: Grundvand/særlige drikkevandsinteresser.
5. Scenarier:
a: Søren fremlægger sit arbejde med Rikke Kroiers opgave.
b: evt. nye forslag til scenarier.
c: beslutning om hvilke scenarier, der skal medtages på hjemmesiden.
6. Indkøb af nødvendige kontorartikler/ organisering.
7. Eventuelt

Referat
Bestyrelsesmøde 15. februar 2000
Referent: Sekretær Søren Suurland.
Tilstede: Allan Prang, Allan Nielsen, Jesper Nielsen, Mogens Overballe og Søren Suurland
1. Referat godkendt.
2. a: Generalforsamlingen af holdes tirsdag d.4/4-2000 kl. 19.30
b: Stedet bliver Marienhoff Skolen. Jesper reserverer lokale.
c: Ingen kommentarer
d: Formandens beretning godkendt med få ændringer
e: Allan N. laver overslag til næste års budget med udgangspunkt i indeværende år
f: Allan N. ønsker at udtræde af bestyrelsen af private årsager. Allan P. indtræder på hans plads i
bestyrelsen. Der skal derfor vælges ny suppleant.
Søren er villig til genvalg som sekretær
3. a: Jesper fortsætter sit nuværende arbejde med web-siten. Hvis det i fremtiden viser sig
nødvendigt hyres professionel hjælp.
Nye features: Intern søgemaskine. Allan P. giver et tilbud på arbejdet. Andre tilbud indhentes.
b: Debatforum: Allan P. påtager sig opgaven for 250 kr.
Større ad hoc opgaver tages op af bestyrelsen og tilbud indhentes.
4. a: Nej det skal vi ikke
b: Vi deltager i regionsplandebatten på følgende punkter:
Deltagelse i offentlige møder
Indsendelse af forslag til ændringer
Deltagelse i debatten på nettet: Jesper skriver et indlæg med henvisning til naturrådets rapport ang.
naturområder. Som vanligt laver Jesper et udkast som sendes til korrektur hos bestyrelsen.
5. a:Efter en indledende snak om de forskellige scenarier i Rikke Kroiers opgave blev vi enige om
at arbejde videre med de bedste scenarier. Vi foreslår at scenarierne lægges ud på web-siten
sammen med eventuelle egne forslag, Jesper spørger R.K. om lov til at offentliggøre hendes
arbejde.
b: Fordele og ulemper ved de forskellige scenarier vurderes.
c: Kan der evt. laves akvareller af de forskellige scenarier, så alle kan danne sig et indtryk af
hvordan det kan komme til at se ud. Mogens kender en lokal kunstner, som han vil prøve at overtale
til at påtage sig opgaven.
6. Bevilget

7. Der var intet at bemærke under eventuelt

