
	

Konstituerende Bestyrelsesmøde torsdag 19. marts 19.00 – 20.00 pr. telefon 

REFERAT 

Formalia 
Tilstede: Hasse, Helge, Jørgen og Poul. Afbud: Carsten. Uden afbud: Lis 
Hasse fungerede som ordstyrer og referent 
referat fra bestyrelsesmøde 12. februar blev godkendt 
Dagsorden for dette møde blev godkendt, idet godkendelse om ICAN partnerskab blev sat på.  

Opfølgning på Årsmødet 
I forlængelse af referatet, arbejdsplan, budget og vedtægtsændringer  

Konstituering efter vedtægterne 
Forud for mødet havde Hasse udsendt referat fra økonomimøde mellem ham, Carsten og Helge 
Hvor de stillede sig til rådighed som hhv. formand, kasserer og sekretær med særligt ansvar 
for fundraising og hvor de var indstillet på at fungere som (østjysk) forretningsudvalg som via 
ugentlige (telefon)møder sikrede bedre inddragelse af resten af bestyrelsen medlemskredsen. 

Vi besluttede at takke de tre for at stile sig til rådighed og konstituerede os således: 
• Hasse Schneidermann er formand  
• Carsten Andersen er kasserer  
• Helge Ratzer er sekretær med særligt ansvar for fundraising 

Efterfølgende besluttede vi, at de tre skal fungere som forretningsudvalg som foreslået med 
pligt til at indkalde til minimum kvartalsvise bestyrelsesmøder og fællesmøder efter behov. 

ICAN Partnerskab. 
Hasse orienterede om hvordan og hvorfor ansøgning om ICAN-partnerskab var afsendt og om 
at vi efterfølgende var blevet accepteret som partnere og hvordan partnerskabet kan 
anvendes, i første omgang i samarbejdet med Fredsvagten og NOAH om 
atomvåbenkampagnen. (se nedenfor). Efter en kort runde, hvor bla.a. spørgsmålet om hvem 
der i sin tid tog initiativ til ICAN ikke kunne besvares, tog bestyrelsen ICAN-partnerskabet til 
efteretning med glæde 

Status på arbejdsplanen i lyset af Corona-krisen. 

Foreningens økonomi 
Forud for mødet havde Hasse udsendt referat fra økonomimøde mellem ham, Carsten 
og Helge hvoraf det fremgår at de afholder møde igen 25. mart, hvorefter de vil 
fremlægge en økonomiststrategi på næste bestyrelsesmøde og i øvrigt indlede et 
intensiveret og målrettet ansøgningsarbejde.    

Opfølgning på Norden-Rusland-seminar i Oslo 3.-4. februar  
Forud for mødet havde Hasse udsendt den 53 siders rapporten og lagde til at Valetnin 
Seveus fra det Svenske Fredsråd over for sit netværk havde omtalt fredsministerium 
som undtagelsen blandt de deltagende, der havde præsenteret forsamlingen for 
konkrete forslag til alternativer til ellers dystre rapporter fra landene.  



	

Omorganisering af informations- og kommunikationsplatform  
Poul kunne berolige os med, at han om kort tid igen vil kunne lægge ting på 
hjemmesiden. Hvilke forbedringer af hjemmeside, FB o.a. vi har brug for tages op på 
næste bestyrelsesmøde. Der er afsat midler i budgettet til et sådant arbejde.   

Foredragsturné – temaet Klima & Krig 
Hasse orienterede om at en del planlagte optrædener ham og Palle Bendsen fra NOAH 
om ”krig og klima” var aflyst. Det gjaldt foredrag på Café Oscar i Aahus, 1. maj i 
Aarhus, Middelfart Klimafestival, Naturmødet i Hirtshals (Ålborg Fredsaktivisterne) og 
Klimapåskemarch og Klimamarchen. De to opdaterer løbende deres oplæg og håber at 
optræden på Folkemødet ikke også aflyses se nedenfor) og at efterspørgslen stiger 
efter Coronasmittefaren er afblæst. 

Klima-Påske- march 9.-11. april 2020  
Er aflyst eller udsat til en gang i september og vi har fået vores donation tilbage. 
Hasse og Susanne Vokstrup / Ålborg fredsaktivister er medansvarlige for fredsblokken. 

Kampagne for tilslutning til FN´s forbud mod A-våben  
Hasse orienterede fra arbejdet mellem ham, Jessie Seehusen (Fredsvagten) og Palle 
Bendsen (NOAH), der efter at Dan Sørensen har meld fra, nu udgør initiativgruppen der 
mødes via Zoom og udarbejder projektbeskrivelse, borgerforslag og skrivelser, der skal 
involvere anbefalere og organisationer til kampagnen. 

Deltagelse i Folkemødet 11.-14. juni 2020  
Hasse orienterede i Carstens fravær at Store Lærkegård er fuldt booket og folk allerede 
har betalt, så vi har de 27.000 vi skal betale i leje. Han kunne også oplyse at ejeren 
ikke forventede penge, hvis folkemødet skule blive aflyst, så vi kan tilbagebetale vores 
gæster hvis det bliver nødvendigt.  
Hasse orienterer om at samtlige af vores ansøgninger om arrangementer er blevet 
godkendt og at vi har betalt for dem også.  Forud for mødet havde Hasse udsendt mail 
fra initiativtagerne fra Klimateltet om deres alternative planer hvis aflysning finder sted. 

Konference om fredsministerier på FNs fredsdag 21. september 2020  
Hasse orienterede om at arbejdet med konferencen er forsinket, både på grund af 
travlhed med andet og af coronaen, der betyder at vigtige personer ikke ”er på 
kontoret”.  Især er et udviklingsmøde i Bergen/Norge i april i fare og Alternativet og 
Uffe Elbæk er naturligvis heller ikke oplagte som det politiske parti, der skal åbne. 
Han refererede til drøftelserne om konferencens økonomi, hvor frygten er, at ideen er et 
luftkastel, vi ikke kan realisere.  
Hasse forventer at lancere konferencen 1. maj og vil forsøge at reparere telefonisk på 
kontakterne til samarbejdspartnere og præsentere bestyrelsen for en færdig 
projektbeskrivelse 3. april, forud påsken og i god tid, forud for næste bestyrelsesmøde.  

Eventuelt 

Vi lovede at holde hinanden ajour med hvad der sker i forhold til det franske hangarskibs 
besøg i Aarhus og den planlagte store fælles amerikansk-europæiske militærøvelse, som rygter 
vil vide er formindsket i antal deltagere eller helt aflyst.  

Næste bestyrelsesmøde afholdes via telefon torsdag 16. april 14.00 – 16.00 


