
FU-møde 28 februar 2020 
 

Noter fra telefonmøde med Ulrik 28. februar 

- Vi har haft en dynamisk periode, så måske der nu er brug for en ny mere ’introvert’ type 
- Vigtigt at holde den fælles, undersøgende samtale i gang, undgå ’ting der falder ned mellem stole’ 

o I Brønderslev begyndte vi at tale på en ny måde som vi skal holde fast i 
o Det er vigtigt at nævne ’elefanten i rummet’ 
o Den åbenhed der er i FU er ved at brede sig til hele kredsen 

- Malene og Christian fortsætter i FU, så det giver stabilitet 
- Vi har allerede snakket om ’kongedømmer’, så den er der lukket op for 
- Organisationen vil understøtte den formand, der bliver valgt. Selvom vedkommende er formand på 

en anden måde end Thomas – det er vigtig at sende besked ud til kredsen om dette, så potentielle 
nye formænd ikke tænker de skal ’leve op til’ Thomas’ facon. Man skal være autentisk/sin egen i et 
nyt formandskab 

- Det er afgørende at en ny formand kan mobilisere de fælles kræfter, ikke en der centraliserer 
magten om sig. 

- Der er mange rigtige retninger, men der er ikke brug for en, der vender skuden og river op i det 
hele. Det skal være en der holder retningen 

- Der er sket en udvikling i den måde vi taler sammen i kredsen. Ikke blot om teknikaliteter men også 
som mennesker/ledere. 

- Ulrik foreslår at han tager en snak med det nye FU for at afklare nye roller, rekalibrering 
- Bliver potentielle nye formænd skræmte hvis rummet er for snævert? 

 

Møde med Mia Pallisgaard: afklaring af struktur for procesdagen 

- Thomas og Mia skriver sammen om endeligt program 
- Thomas sender klokkeslæt til Sofie (som skal have dem videre til hotellet) 

 

Andre punkter denne dag: 

- Thomas laver indkaldelse til generalforsamling snarest samt senest næste uge en dagsorden. 
- Sofie sender (næste uge?) besked ud til alle ledere om internatet generelt (adresse, medbring 

tusser, mødetid, tilmeldte mv) 
- Thomas sørger for at medbringe A3-papir samt masser af post-its 
- Sofie svarer hotellet angående bordopstilling, klokkeslæt samt de tre medbragte flasker 

o De ved dd. Besked om opstilling og flasker, mangler nu blot klokkeslæt 
- DMK har spurgt om vi kan hjælpe med lokale samt dato for møde med fagkonsulent i musik/drama 

som byt eksamensfag 
o Aalborg Kulturskole er gerne vært. Daoter er foreslået: 15/5 og 29/5 
o Eva Ø er kontaktperson på Nordkraft 


