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www.kerteminde.dk
02. oktober 2019

NOTAT

Sagsnr.

Referat 10. møde i § 17, stk. 4-udvalget om borgerinddragelse
d. 24. september 2019 kl. 19-20, Kerteminde Rådhus, Mødelokale 121.

S2018-1697
Dokumentnr.
D2019-106382

Deltagere: Michael Gammelgaard, Alex Haurand, Leila Finsen, Rikke Mohr
Jørgen Holm, Mads Zimmermann, Morten Weiss, Jørgen, Dorte Sams, Christopher Lindberg
Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
Godkendt. Ændring af dato for borgermøde til d. 7. oktober 2019

2. Forberedelse af borgermøde
Opgaver
Alle møder senest kl. 18:30 og hjælper med opsætning. Der skal stå nogen
ved indgangen og vejlede borgerne til lokalet.










Kl. 18:45 dørene åbner - Rikke og Alex
I salen anviser vi plads til café bordene – Morten og Dorte
Kaffe og kage, samt service serveres kl. 20:00-20:15 i pausen – Alle
Ved café bordene står man to og to hvis muligt
Rygning og toiletter bliver henvist i velkomsten
Til afslutning siger man tak for i aften og alle forsøger så vidt det er
muligt, at give hånd til deltagerne og takke for en god aften
Oprydning – alle
Hele udvalget går samlet fra mødet

Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på www.kerteminde.dk

Forslag til spørgsmål:
Hvilke kanaler henvender man sig til borgerne + Hvordan videreføres processen og arbejdet med borgerinddragelse +
Ændring i ordlyd: Der skal ændres i spørgsmålene, således der kommer til
at fremstå Fællesskab i Kerteminde + tilføjelse af spørgsmål om hvor vi vil
være i morgen og ikke om fem år
Materialer: Der skal være post-its og kuglepenne
Der skal være mulighed for at notere de enkelte forslag der måtte komme fra
borgerne i et skema/papir/ramme
Tilbagemeldingen fra mødet samles til et samlet referat, som lægges på
hjemmesiden
Opfordring til at hvis man har interesse i at arbejde videre med borgerinddragelse vil der være muligt at kontakte udvalget og dets formand for yderligere
information

3. Næste møde
Aftales efter borgermødet

4. Eventuelt
Intet under dette punkt

Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på: www.kerteminde.dk
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