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 Vojens 17-11-2018

Referat af servicegruppemøde for Landsmøde 2019 den 11-11-2019 

1. Valg af mødeleder og referent
Morten R blev valgt til mødeleder og Lars BJ som referent.

2. Kort præsentation bordet rund
Sune fra Kolding, Henning fra Haderslev, Marianne fra Gråsten, Lars fra Vojens, Ida fra 
Esbjerg, Kirsten fra Esbjerg, Erik fra Fredericia, Asger fra Odense, Charlotte fra 
Ringkøbing ( nordisk delegeret ) præsenterede sig.
Temaet for Landsmødet 2019 er : Et uforandret budskab i en foranderlig verden. 

Charlotte bad om ordet for at fremføre sine ønsker til Landsmødet 2019. Hun vil gerne 
have en time af Landsmødet 2019 til at præsentere det Nordiske samarbejde. Muligvis 
et time om lørdagen for at man kan mødes med de Nordisk delegerede i plenum. Der 
er Nordisk Delegeretmøde om fredagen. Måske kunne en af de delegerede kunne 
afholde et af programmøderne. Der kommer 9 delegerede hvis alle kommer.
Aktivitetsplanen blev gennemgået. Esbjerg har meldt sig til at finde lokation, men har 
indtil videre modetaget 2 afslag

3. Forplejning og servicemedarbejdere. Erik fremlægger indhold og aktiviter
Erik kan i princippet gå i gang nu. Middagen består af hovedret og dessert og er 
budgetteret til 125 kr. Derudover kommer der kaffe og salg af sandwich. Duge, bestik 
service er alt økologisk bæredygtigt. Bemanding kommer senere.

4. Programmer og aktiviteter.  Asger og Sune  fremlægger indhold og aktiviter
Vil gerne have at alle kan komme til alle møder. Hvordan får speakeren flettet temaet 
ind i speaket. Der skal også være luft imellem speakes. Emner kunne være ”Mødet for 
nykommeren”, ”Hvad kan service gøre for mig”

5. Forslag : Regionsformand og næstformand indtager samme roller i servicegruppen 
som i regionen.
Godkendt

6. Beslutningspunkter, som dukkede op under pkt 2,3,4 og 5
Aktivitetsplanen er det bærende dokument i Landsmøde 2019
Drejebøger for København og Hernings landsmøde hentes til næste møde af Asger J. 
Erik har kontakt telefonnumre kontaktpersoner hos København og Herning.
Programmet med tema er klar til næste møde i servicegruppen
Det er hele regionen der holder Landsmøde 2019.
Der blev udtrykt ønske om at Ida og Kirsten blev de faste deltagere i Servicegruppen. 
Det blev tilkendegivet at de ville de gerne.
Der kan bruge 5000-6000 kr til lokation
Næste møde er i Tønder d. 13/1-2019 kl 11.00 Østergade 63 6270 Tønder.

7. Sindsrobøn
Mødet blev afsluttet med sindsrobønnen


