Bestyrelsesmøde i foreningen Vi Elsker Stilhed fredag den 16. September kl. 15
på Dokk 1 i Århus.
Dette er den nye bestyrelses første bestyrelsesmøde. Allerede inden vi nåede så
langt, havde Palle, Bent og Rasmus af forskellige grunde valgt at træde ud af
bestyrelsen igen.
Tilbage er Nienke, Line og Ilse.
Efter en kort drøftelse af den nye situation med nu kun 3 personer i bestyrelsen,
beslutter vi at smøge ærmerne op og gå i gang med arbejdet.
1, Dirigent: Line, Referent: Ilse
2, Dagsordenen godkendt
3, Fremtidige aktiviteter:
Vi har mange visioner. Her skal nævnes et udvalg:
Vi vil gerne være med til at forebygge, at de stille oaser, som faktisk findes i DK
bliver ødelagt.
Vi vil gerne have lavet professionelle foldere og informationsmateriale om
foreningen og holde er årsmøde centralt i landet med gratis forplejning, en
spændende foredragsholder og rejseomkostninger betalt.
Pengene til ovenstående håber vi at kunne skaffe med medlemmernes hjælp.
Dvs. vi vil spørge, om der er en eller flere af vores medlemmer, der vil søge
fonde, eu-midler eller lignende på foreningens vegne.
Følgende aktiviteter, som ikke koster penge, vil vi gå i gang med straks:
A. Man hører ofte følgende påstand: ”De unge vil have høj musik”. Men vil de nu
det? Line vil lave en spørgeskemaundersøgelse og forsøge at få unge involveret i
kampen for stilhed.
B. Vi vil gerne have en boligforening til at gå med til at lave en forsøgsordning
med at lave en stille-opgang eller en stille-blok. Ilse og Nienke vil ringe lidt rundt
til almennyttige boligforeninger og høre, hvad de siger.
C. Line vil undersøge om vi kan få en praktikant i foreningen fx en kandidat i
kommunikation eller kulturformidling.
4. Vi udsætter postboksadresse, da det koster 1.000 kr. pr. år. Line tilbyder at
foreningen kan have adresse hos hende.
5, Fremtidig procedure for indkald til bestyrelsesmøde skal være følgende:
Mødedato fastlægges hurtigst muligt efter at medlemmerne har tilkendegivet,
hvornår de kan. Vi holder møderne på Dokk1.

Dagsorden udsendes senest 8 dage før mødet. Det kan ikke tages vigtige
beslutninger med mindre de står som punkt på dagsordenen.
6. og 7. Springer vi over. Vi venter med at udsende pressemeddelelse, indtil vi er
kommet et stykke med vores aktiviteter.
8. Line redegør for foreningens økonomi. Vi ejer lige nu 2.995 kr. og forventer at
få 5.000 kr. af vores sponsor efter nytår.
Referent: Ilse

