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Titel Afbud/fraværende Initialer Telefon 
 Kenneth Haas (Afbud) 
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Titel Gæster Initialer Telefon 
 
 

   

Punkt Dagsorden Action Deadline OK 
01 
 

Velkomst 
 
Holger Kropp bød velkommen til alle deltager. 
 
Jens Ole havde lavet et oplæg til pressemeddelelse, som han læste 
op, til bifald fra deltagerne. 
 
Efter forespørgsel fra en mødedeltager, blev alle mobiltelefoner lagt 
ind i tilstødende lokale.  
Årsagen hertil er, at der har været mistanke om, at der på kaffemøder 
er blevet lavet private optagelser af møder. 
Da dette hang i luften, gik Asger og Svend Aage til bekendelse, at de 
havde optaget på kaffemøde. 
Det er fra foreningsbestyrelsens side en helt uacceptabel adfærd. 
Flere mødedeltagere kan ikke acceptere det og er i tvivl om, deres 
videre deltagelse i kaffemøder, når der er deltagelse af de 2 
personer. 
Der kommer en konkret udmelding fra bestyrelsen i forbindelse med 
dette.  
 
Da der blev stillet spørgsmålstegn, hvorvidt et bestyrelsesmedlem må 
bestemme, om bestyrelsesmedlemmet må blokere medlemmer fra 
deres "venneliste" på Facebook, har bestyrelsen udtalt sig således, 
at medlemmer af bestyrelsen, og alle andre medlemmer af vores 
Facebookgruppe, bestemmer selv, hvem de vil være venner med på 
deres private Facebook side. 
 
 

   



 

                                               

02 Antal deltagere 
 
26 deltagere inkl. bestyrelsen. 
 

   
 

03 Syg i Haderslev 2016. 
Hvilke problemer har vi haft, 
Hvorfor ville vi ekskludere Sisse Søegaard Stæhr, 
Hvad er der sket siden. 
 
Holger henviste til hans skriv, som er lagt op i FB-gruppen. 
 
Dorte fortalte hendes oplevelser af det skete. 
 
Sisse kommenterede tingene set fra hendes side. 
 
Heidi fortalte hendes oplevelser af det skete. 
 
Susanne fortalte hendes oplevelser af det skete. 
 
Sisse mente, at Kenneth ikke kunne sidde i bestyrelsen, da han 
samtidig er bisidder for Sisse’s eks. mand i sag ved 
Statsforvaltningen og derfor i hendes optik er inhabil. 
Holger pointerede, at Kenneth udtalte sig en gang på et 
bestyrelsmøde, om at det måske var bedre at trække sig, da han 
skulle i statsforvaltningen sammen med Sisses eksmand. Holger 
spurgte hvorvidt det berører bestyrelsesarbejde og om det var muligt 
at adskille "job og privat" for ham. Dette blev bekræftet af Kenneth og 
bestyrelsen blev enig om, at Kenneth ikke skal trække sig. 
Bestyrelsen har på intet tidspunkt hørt mere om dette emne før 
netværksmødet. 
På den juridiske side, skal det her pointeres, at dette intet har på sig, 
da det ene er privat regi og det andet er forenings regi, der er ikke 
nogen former for inhabilitet i forbindelse med Kenneth’s dobbeltrolle. 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

04 Pause 
 

   

05 Fremtid af SIH. 
Omdannelse til folkeoplysende forening. 
Medlemskab, vedtægter, evt. kontingent. 
Fordele og ulemper osv. 
 
Almindelig forening: 
Fordele: 

 Gratis medlemskab 

 Vi bestemmer selv, hvem der må være medlem af foreningen. 

Ulemper: 

 Vi kan ikke få gratis lokaler 

 Mange fonde, sponsorer osv. er udelukket. 

 Samarbejde på tværs af forskellige råd og udvalg er sværere. 

Folkeoplysende forening: 
Fordele: 

 Alle fonde osv. kan søges 

 Tilskud til kurser. 

 Kommunen skal stille lokaler gratis til rådighed. 

 Større samarbejde i de forskellige udvalg. 

   



 

                                               

 Vi kan tilbyde flere events. 

Ulemper: 

 Kontingent skal betales. 

 Alle må være medlem. 

 Minimum 12 events årligt. (kaffemøder medregnes her) 

Forslag til nye vedtægter: 
Forslag til nye vedtægter blev forelagt mødedeltagerne, der var flere 
mangler i henhold til nogle af deltagerne. 
De blev opfordret til at fremsende disse rettelser/tillæg, til 
mail@sygihaderslev.dk 
 
Der efterlyses bl.a.: 

 Retningslinjer for deltagelse af møder i Syg I Haderslev og 

hvilke konsekvenser det har at overtræde disse. 

Medindskrives i vedtægterne. 

 Forretningsordenen medindskrives i vedtægterne. 

Uanset hvilken form af forening medlemmer vælger på 
generalforsamling, blev der gjort klar, at der ikke ændrer sig noget i 
form af vores facebookgruppe medlemskab. Man behøver ikke at 
være medlem af foreningen for at kunne deltage i vores debatgruppe, 
og omvendt. 
 

Medlemskab: 
Allerede nu kan du tegne medlemskab af foreningen Syg I Haderslev 
via vores hjemmeside: www.sygihaderslev.dk 

 
Facebook siden: 
FB Syg I Haderslev – SIH vil i fremtiden kun være debatforum, alle 
oplysninger fra foreningen og bestyrelsen vil være at finde på 
hjemmesiden. Her kan du også abonnerer på nyhedsmails. 
 
Efterspørgsel på kaffemøder i Vojens og Gram: 
Der er efterspørgsel på kaffemøder i den vestlige del af kommunen. 
Der vil blive lavet en spørgeundersøgelse, som skal undersøge 
behovet herfor. 
Det står selvfølgelig medlemmerne frit for at holde kaffemøder andre 
steder og i andre tidsrum, der skal blot tages kontakt til bestyrelsen, 
så de kan blive slået op til alle medlemmer, og alle medlemmer skal 
have adgang til kaffemøderne. 
 
Generalforsamling forventes afholdt i marts/april måned. 
 
Tak for i aften og tak for god ro og orden. 
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