
 

 

 

 

Referat af møde, fredag d. 4/10, kl. 09.00 – 12.00 hos Thomas 

 

Tilstede: Thomas, Christian, Sofie og Malene 

 

Referent: Malene 

 

  

1)Kontrakt/kodeks processen - drøftelse og beslutning 

  

 Ulrik kan d. 24/1 og vi skal drøfte hvor, hvordan og hvorfor 

 

Sted: 

Brønderslev.  

09:00 – 14:00  

 

Tydelighed omkring teamkontrakten – opfølgning på sidste internat.  

Fokus på indsatsområder. Fokus på gensidig loyalitet og forventninger til 

indsatsområdern og på forpligtelse i forhold til gensidige aftaler.  

 

Vi ser KiN som en ressource - men hvordan er det vi forpligter os hver især? 

 

 

2)Internat 2020 (Løgstør Park Hotel) 

  

 Vi indleder punktet med at se videoer og billeder fra LEGO-internatet 

  

 Indhold/tema? Det er faktisk i 2020 vores LEGO-modeller skulle være indfriet, så 

spørgsmålet er hvordan vi markerer det/gør status/arbejder videre med? 

 

Opsamling hvor er vi nu i forhold til modellerne – proces. Der skal proceskonsulent på.  

Grafisk faciltator på som proceskonsulent. Mia Pallisgaard.  

 

 Spørgsmål til interneringssted Pinen eller kører det? Park Løgstør i stedet – Sofie arbejder 

videre med det.  

  

 

3)Opsamlinger… 

  

 Økonomi-model formidlet på sidste KiN-møde – styringsplan for KiN-årets økonomi. 

 

Christian udarbejder denne til næste KiN-møde. KiN hæfter alene med sin formue samt 

forslag til tilføjelse til vedtægter samt projektstyring.  

 

Social kontra teknisk struktur – Thomas 

 

 Til drøftelse - videre skridt? 

Intet til referat 

 

 Telefon til Sofie 

Sofie køber en ny 

 



 Sidste KiN-møde, er der noget vi skal bide mærke i? 

Intet til referat 

 

 

4)Skitse for resten af KiN-året - drøftelse og beslutning 

 

KiN 29/11 kl. 9-14 i Frederikshavn - tema: kapacitetsopbygning  

 

         FU 20/12 kl. 9-12  

o    Lav dagsorden 

         KiN 24/1 i Brønderslev  

o    Drøftelse af direkte formandsvalg - ændring i vedtægter 

         FU 7/2 kl. 9-12  

o    Lav dagsorden 

         FU 28/2 kl. 9-12  

o    Lav dagsorden 

         KiN 19-20/3 internat, Park Hotel Løgstør. 

  

5)Færdiggørelse af dagsorden til ledermøde d. 29/11/19 i Frederikshavn 

 

 Drøftelse af erfaringerne med OK15 

 

Vi aftalte at prøve en samtalesalon – minireflekterende team – A,B, 1,2  

Samtalesalonen består af interviewer, den interviewede, tidstyrer og referent 

 

Leder til lederkreds - Malene eller Eva? Malene har kontaktet Eva og afventer svar, 

punktet er ca. 1 times tid. 

 

Thomas laver dagsorden 

 

6)Evt.  

 

Besøg fra Larvik – feb. Marts 2020. Strygersamarbejde. Hjørring og Frederikshavn. 

 

IFVIK tager til Wien i næste uge til konferencen ”Music Schools Masters of collaboration” 

 

 

 

 

 


