
Urbania Bestyrelsesmøde 17. november 2020 
 

 Dagsorden 
Mødetid 201019 kl. 18.30 -20.00 
Hængepartier Michael har tjekket op på forsikring. Alt er som det skal være. 

  
Tid Min Emne 
18.30 5 Tjek ind: 

Riko, Jonathan, Naimah, Susanne, Inger, Michael, Anne Mette og Gro 
18.35 5 A(ttendance): se tjek ind 

D(uration): mødets varighed – forventes at vare halvanden time. 
M(inutes): referat fra sidst godkendes. REFERENT Gro 
I(nformation): meddelelser: 
Michael: Følgegruppen holder møde den 25. november hos KAB 
Gro og Riko holder møde med Finn; Udlejningschef hos KAB d. 26. Nov. 
Næstemøde bestyrelsesmøde? 
 

18.40 5 Samtykke til dagsordenen  Beslutte 
18.45 30 Generalforsamling 2019. 

Med udgangspunkt i et oplæg af Inger og Riko  - og med 
de nuværende covid tiltag in mente- drøftes mulige 
scenarier for, hvordan vi kan få afviklet vores GF 2019. 
Efterfølgende vedtages det, at vi afholder en hybrid GF 
(både virtuel og med mulighed for fysisk fremmøde), 
hvor det skal være muligt at stemme via klubmodul.  
Dato for GF bliver d. 16. Jan 2021. Tidspunktet for GF 
afgøres af GF-gruppen, som består af Riko, Naimah, Inger 
og Michael (delvis deltagelse). Gruppen har endvidere til 
opgave at finde et lokale samt at finde en løsning på, 
hvordan vi bedst muligt kombinerer online møde med 
fysisk fremmøde.  
Anne Mette melder sig som praktisk hjælper på dagen. 
Vedr. lokale til GF, så vil Susanne undersøge om det er 
muligt at leje lokaler i hendes sejlforening. Alle opfordres 
til at kigge efter velegnede lokaler. Evt. lokaleforslag 
sendes til Naimah.   

Beslutte 

19.15 5 Michael orienter kort om det kommende 
følgegruppemøde. Michael, Anne Mette og Naimah 
deltager i følgegruppemødet. 
 

 

19.20 10 Gro og Inger orienterer om mødet med Nobis. Nobis er 
en forældreforening, der ønsker at skabe et bosted, som 
rummer nye muligheder for inklusion og voksenliv for 
unge med  kognitive udfordringer.  
Der nedsættes en gruppe bestående af Inger og Gro, som 
arbejder videre omkring et evt. samarbejde. 
 

 



19.30 5 Michael udarbejder en møderække for 2021.  Naimah har 
et ønske om at møder placeres i ulige uger.  
Møderækken for 2021 skal bestå af ca. 10 
bestyrelsesmøder, en  GF og en række medlemsmøder. 
Møderækken ligges på hjemmesiden.  

 

19.35 5 Efter afholdelse af følgegruppemødet udarbejder 
Susanne et jule-medlemsbrev. Husk at nyhedsbrevet skal 
indeholde dato for GF. Indhold sendes til Susanne. 
Deadline for indhold til nyhedsbrevet er 3. dec. 2020. 
 
Stort tak til Yoon, som har lavet en række videoer med 
Urbanias medlemmer. Fantastisk arbejde. 
Anne Mette køber gave til Tina Solveig, som tak for 
hendes store indsats som forperson for Urbania. 
 

 

19.40  Tjek ud  
    

 
 
 
 


