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Planlægning af Borgermøde – status (Anne Tortzen deltager til
dette punkt på mødet)

Anne præsenterede udkast til et borgermøde, som blev godkendt
Borgermødets forløb:

1.
2.
3.
4.
5.

Intro præsentation (5-10 min)
Deltager præsentation – øvelse (5-10 min)
Oplæg v. Anne Tortzen (45 min)
Pause (15 min)
Café – deltager diskussion (40 min)
a. Gruppe diskussion (25 min)
b. Fælles opsamling (15 min)
6. Afslutning – Hvad nu? (5 min)
Indbydelse sendes ud ca. 14. dage før og der udarbejdes et interview med
Anne, som sendes til pressen ugen optil mødet.



Præsentation af redaktionsgruppen vedr. politik

Gruppen har sat en disposition og drøftet hvor det eksisterende materiale
kan placeres. Der arbejdes i øjeblikket på at færdiggøre udkastet. Når gruppen vurdere at udkastet er færdigt, sendes det rundt til resten af gruppen for
kommentarer. Den version der er tilgængelig d. 1. oktober sendes til hele
gruppen



Forslag fra redaktionsgruppen om forslag til borgerinddragelsesaktiviteter

Forslag til borgerinddragende aktiviteter kan indkomme i det format der tidligere er fremvist (Hvad, hvorfor, hvordan og hvilken konsekvens). Det kan
gøres indtil politikken sendes til politiskbehandling.



Materiale omhandlende Odense Kommunes Borgerråd

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

D2019-96928

Metoden fra Odense inkluderes i forslaget om borgerinddragelsesaktiviteter.



Den videre proces

Der er præciseret arbejdet med borgermødet
Der er præciseret borgermødets opbygning
Der sendes indbydelse ud ca. 14 dage før mødet og der udarbejdes en pressemeddelelse med interview af Anne Tortzen



Eventuelt

Der blev orienteret om, at der allerede findes en politik fra 2006 ”Politik for
nærdemokrati” som man kan inspireres af.



Næste møde

24. september 2019 kl. 19-20 – Forberedelse af borgermøde

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