
 
 

 

Referat BM i EL mandag d. 20.4.2020 hos MarkOn 
 
Tilstede: Jakob Logan N., Katrine W., Lars Erdal, Bente B. Tine W. 
Afbud: Heini M. og Hanne Hvam 
 

1. Godkendelse af ref. fra sidste møde 

• Ref. er godkendt 
 

2. Bordet rundt 

• Udvalg – status. Der er intet at bemærke. Aftaler og processer forløber 
planmæssigt. 

• Samarbejde med Risskov Erhvervsforening genoptages på den anden side af Covid-
19 

• Hanne Hvam ønsker en pause fra bestyrelsesarbejde pga. travlhed i sit firma. Dette 
ønske imødekommes naturligvis og vi ser frem til at Hanne igen kan deltage. Vi 
tager en status efter sommeren.   

 
3. Værdigrundlag og målsætning 

• Relevant dialog om punkterne visioner, værdier og formål. Vi har forskellige ønsker 
mht. hvordan vi arbejder med ovenstående i bestyrelsen. Der er enighed om at vi 
skal fokusere på etablering af relevante arrangementer der tiltrækker vores 
medlemmer, samt facilitere netværksøvelser. 

 
4. Hjemmeside/kommunikation 

• Status på evt. ny hjemmeside – Tine, Jakob, Katrine og Bente fortsætter arbejdet 
med at få orden på web, strukturen og indhold 

• SoMe relevante platforme er i første omgang Facebook. Vi vil forsøge med 
sponserede annoncer i forbindelse med arrangementer. Vi tester det af ved 
førstkommende arrangement.  

 
5. Arrangementer 

• Kort sigt – det er svært at planlægge, idet vi ikke ved hvornår der åbnes op for DK 
og en øget antal af mennesker forsamlet.  

• Lang sigt – vi har et ønske om at inddrage medlemmerne og etablere 
arrangementer der har relevans for EL.   
Vi vil forsøge at udsende en call-to-action mail der skal give os indblik i hvilken type 
af arrangementer og hvilke konkrete emner vi skal fokusere på.  

• Vækst og Vidensdag 10. september 2020 – i 2019 var der stor opbakning til dagen, 
også fra lokale borgere uden medlemskab. I 2020 har man valgt at involvere de to 
folkeskoler – hvor flere af de lokale virksomheder har stillet sig til rådighed for 
byens 8. klasser. Formiddagen er målrettet folkeskoleklasserne.   
Tine, Bente og Katrine deltager fra EL.  Officelab og Millarco deltager. 

 



 
 

 
 
 

 
6. Andre aktiviteter og emner for bestyrelsen 

• Trafik i og omkring Lystrup – Jakob orienterer om mulige løsninger for 
Elsted/Lystrup. EL har et ønske om at bidrage til dialogen om infrastrukturen i 
Lystrup og naturligt indgå i et samarbejde med Fællesrådet.  
Det er potentielt et fælles info- og debatarrangement. 

• Samarbejde med Officelab skal resultere i  gensidig opbakning til arrangementer 

• Kontingentdifferentiering – er udsat til bestyrelsesmøde i december som noteret 
tidligere 

• Gennemsyn af vedtægter -  er udsat til bestyrelsesmøde i december som noteret 
tidligere 

 
7. Eventuelt 

Næste møde hos Bente B, Arresøvej 48, mandag d. 18. maj kl. 18.  
 
 
 
 
 
 
Ref./Line Ø. T.  


