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Referat FU-møde, fredag den 21. januar 2011 
 
Tilstede: Christine Kousholt, Camilla Meyer, Mette Jakobsen & Anette Brask Brandi.  
Afbud fra: Inge Tengnagel & Ragnhild Lindsø.  

  
Dagsorden 
Godkendelse af revideret budget.  Helle fra sekretariatet orienterede FU om budgettet for 2011, der revideres 
efter lønjusteringer og faktiske udgifter. Det blev besluttet, at budgetlægning og regnskabspraksis fremover skal 
forsøges udarbejdet mere præcist, så netværkets midler bliver anvendt til fordel for de aktuelle (og betalende) 
medlemmer. Det egt. reviderede budget med justerede lønudgifter og projektmidler for 2011 fremlægges på 
årsmødet til endelig godkendelse. FU skal på det ordinære FUmøde d. 28. februar godkende og underskrive 
årsregnskab og -beretning for 2010.  
 
Refleksioner over realistisk fremtidig organisation og struktur i Sund By Netværket.  
Formand har pr mail torsdag den 13.1.2011 til FU meddelt, at hun stopper som formand på Årsmødet, og 
næstformanden har ikke lokal opbakning til at stille op til formandsposten på de nuværende vilkår. FU besluttede, 
at kandidater til formands- og næstformandsposterne på de nuværende vilkår skal udsendes til netværket, hvilket 
sker i uge 4. Samtidig drøftede FU om – og i givet fald hvordan - de nuværende vilkår for formandskabet kan 
udvikles med mål om at gøre det mere attraktivt for flere at påtage sig posterne.  
Ud fra antagelse om, at det også for andre medlemmer end de i FU repræsenterede bliver svært at stille op til 
formandskabet på de nuværende vilkår, besluttede FU at udarbejde et forslag til ny struktur og organisering af 
Sund By Netværket. Dette sker også med afsæt i forslaget om ændring af koordinatorernes og Plenums rolle, 
indsendt af Tønder, Aabenraa og Norddjurs Kommuner (se næste punkt). Det arbejdes altså på de gældende 
vilkår ifølge vedtægterne, samt sideløbende på at udarbejde et forslag til vedtægtsændringer til Årsmødets 
godkendelse, i fald det viser sig, at øvrige SBN-medlemmer heller ikke har mulighed for at løfte opgaverne i 
formandskabet på de nuværende vilkår.   
 
Drøftelse af forslag vedr. Plenum indsendt af Tønder Kommune, på vegne af også Åbenraa og Norddjurs 
Kommuner. Det indsendte forslag blev inddraget i ovenstående drøftelser af, hvordan en fremtidig struktur kan se 
ud. Det blev løbende tilbagemeldinger fra koordinatorer efter afholdte Plenum-møder også. Det blev besluttet, at 
formanden kontakter indsenderen for at give en tilbagemelding og orientering om den aktuelle situation og 
proces.  
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