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1. OPSAMLING PÅ BESTYRELSESMØDE 
Forretningsorden 
Udkastet til Forretningsorden for bestyrelsen blev drøftet i detaljen. Endeligt udkast sendes til Anders Holst 
til godkendelse, hvorefter den lægges på hjemmesiden. 
 
Privatlivspolitik 
Bestyrelsen går snart i gang med at indhente kontaktinformationer på alle medlemmer. Det forudsætter, at 
foreningen har en privatlivspolitik. Anders Klüver Rasmussen havde udarbejdet et udkast, som blev 
gennemgået. 
 
Det endelige udkast sendes til alle FU medlemmer, som kommer med de manglende oplysninger samt 
kommentarer. 
 
Når den er godkendt lægges den på hjemmesiden. 
 
Fisk og Fjord 
Anders Holst er medlem af Fisk og Fjords bestyrelse og vil åbne op for et muligt samarbejde især om emner, 
som begge parter har interesser i.  
 
2. Aktuelle sager 
Salg af bøger 
Lene Hjorth påtager sig at afdække, i hvilket omfang Købmanden i Smedestræde har solgt bøger og andet 
på Foreningens vegne og hvorvidt der er et tilgodehavende fra foreningens side. 
 
Derudover vil Lene tage en drøftelse med købmanden om et muligt fremtidigt samarbejde om salg af 
foreningens udgivelser. 
 
Samarbejde med Kommunen 
FU var enige om, at RVBLs samarbejde med kommunen skal prioriteres højt og at FU sammen med 
bestyrelsen vil prøve at skabe endnu bedre kontakter til både det politiske som de administrative niveauer i 
kommunen. 
 
Hastighedsgrænser i by og på land 
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Anders Klüver Rasmussen er ved at færdiggøre et oplæg til kommunen og dermed til politiet om 
fastsættelse af lavere fartgrænser i byen og på landet i RVBLs område. Dette arbejde speedes op som en 
forberedelse til en samtale med kommunen om større og bredere samarbejde. 
 
3. STATUS PÅ UDVALG 
Møllelaug under Mølleudvalg 
Det er et stort ønske, at Møllelaug igen kommer op at stå. Anders Klüver Rasmussen vil tage kontakt til 
Arne Jørgensen med henblik på at komme videre med det.  
 
Stående udvalg og deres medlemmer 
Formand Anders Holst vil tage kontakt til alle udvalgsformænd med henblik på at få afdækket hvem, der 
er medlemmer og hvordan der vil kunne hverves medlemmer til de enkelte udvalg. 
 
4. PLANLÆGNING AF STRATEGISEMINAR 
Der afholdes Strategiseminar for bestyrelsen den 20. august. Seminaret har til formål at fastsætte en 
strategi for bestyrelsens arbejde samt identificere et prioriteret arbejdsprogram for den nærmeste periode. 
 
FU besluttede følgende: 

• Det afholdes på Lodsoldermandsgården 
• Anders Klüver Rasmussen planlægger og gennemfører seminaret 
• Efter seminaret sammenfattes strategien af Anders Klüver Rasmussen i et notat. 
• Alle deltagere skal have opgaver inden seminaret 

o Udvalgsformænd skal have formuleret et lille strategioplæg indenfor eget område 
o De enkelte medlemmer skal hjemmefra have forberedt 3-5 områder, de mener skal indgå 

i strategien 
 
5. EVENTUELT 
Der var intet under eventuelt 


