Bestyrelsesmøde den 6. oktober 2020 kl. 18:00 i Frivilligcentret Nakskov.
Tilstede: Bente, Kristof, Torben, Birthe
Afbud: ingen
Fraværende: Lilje
Dagsorden
1. valg af dirigent
Bente blev valgt
2. valg af referent
Birthe blev valgt.
3. Godkendelse af dagsorden
Til forretningsordenen:
Referenten sender referatet ud til bestyrelsen. Godkendes på næste Bestyrelsesmøde og derefter
offentliggjort.
4. Dagsordenen blev rettet
5. Gennemgang og godkendelse af referat fra 15. september
Der var nogle korrektioner som indarbejdes i referatet.
Referatet sendes ud igen til godkendelse
Kristof kontakter Kim – vedr. skriverier
6. Budgetforhandlinger herunder ændringsforslag til byrådsmødet den 8.
Vores ændringsforslag ligger i dagsordenen til byrådsmødet den 8.
Ved anden behandling fik vi tilbudt 5 min. ekstra til rengøring og lidt bedre opfølgning på
anlægsprojekter. Til gengæld skulle vi accepterer en lang række nedskæringer.
I det endelige budget er flyttet 20 mio. på anlæg fra 2021 til 2022. Glad for at vores
finansieringsforslag nyder fremme. :-)
”Flere penge til ældreområdet” er kun at lukke huller – bliver anerkendt af flertallet.
Vi kigger på Bentes talepapir og foreslår ændringer.
Kristof, Torben og Birthe skriver hver især 3 forslag til annoncer og FB. Formatet blev aftalt. Bente
vender retur med hovedoverskriften.
Birthe undersøger deadline for annoncer.
Bentes indlæg lægges på FB.
7. Enhedslisten afholdt digitalt årsmødet den 3-4. oktober
Birthe fortalte om årsmødet – praktisk og politisk. Birthe og Murad har en ide til en lokal
møderække i samme format. Birthe & Murad udarbejder et skriftligt forslag til næste
bestyrelsesmøde. Kristof udarbejder også forslag til mødeindhold.
Direkte referat kan findes på hjemmesiden og i RødGrøn.
8. Biogasledningen
Bente refererede sagen, solceller osv.
Gasledningsgruppe: Søren (tovholder), Bente, Birthe og Ellen fra Guldborgsund.
9. Medlemsmøde om planlægning og forberedelse til det komme kommunevalg
Der skal debatteres de første rå-skitser til vores mærkesager, ideer til selve valgkampen, og
nedsættes en gruppe. Tirsdag den 27.10 i Galleri Lolland.
10. Økonomi
Vi har fået opkrævning til NB Økonomi hvor Birthe kunne godkende betalingen og Torben
ikke fik ingen besked om godkendelse. Dette er kritisabelt da alle betalinger skal godkendes
af kasserer eller kontaktperson. Hvis det sker igen kontakter vi landskontoret.
11. info & aktiviteter
a) Vi sender en klage til ankestyrelsen på baggrund af regnskabet på Narviksvej.
b) Campingvogn
Hvis den ikke bliver afsat inden, så skrotter vi den i december.

c) Kontaktpersons telefonnummer
Kontaktlisten skal sendes rundt . Kristof skal indsamle oplysninger fra Lilje og skrive
sine egne oplysninger på.
d) Henvendelser til kontaktperson
Kristof laver postliste der deles med bestyrelsen.
12. Evt.

