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Referat - Cittaslowrådsmøde 30. maj 2017 
 

Dagsorden 

 

1. Opsamling Workshop 

Vi blev enige om at begynde med et fælles møde i starten af ju-

li – inden vi alle går på ferien, for at få lagt en plan og strategi 

for det videre forløb. Derefter skal der nedsættes nogle ar-

bejdsgrupper, som skal arbejde med de områder og emner, 

som vi udstikker på fællesmødet. Se desuden under eventuelt 

under punkt b.  

Søs sender en Doodle og inviterer til et eftermiddagsmøde. 

 

2. Cittaslowdag status 

Cittaslowdagen er den 23. september.  

Mikael, Jay og Søs er i en arbejdsgruppe, der prøver at samle 

op om sted og aktiviteter.  

Søs inviterer. 

 

3. Mødedatoer: 

Der sendes en Doodle vedr. fælles opsamlingsmøde omkring 

vores workshop. Nedenstående er til jeres orientering til jeres 

kalender. 

 
a. 15/8 kl. 14.30 Hos Margit Lolk 

b. 5/9 kl. 14.30 Maritimt Center 

c. 23/9 – Cittaslowdag 

d. 3/10 – 14.30  

e. 7/12 – 16.00 møde og julefrokost 

f. 23/1 – 14.30 Rådhuset 
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g. 15/3 – Generalforsamlling 

 

4. Eventuelt 

a. Der er ved at blive lavet en ny folder, som skal være 

klar til Kulinarisk Sydfyn. Margit og Jay læser korrektur. 

Der vil blive trykt 5000 

 

b. Turen til Finland gik godt. Jeg vedhæfter en af Christian 

Dan’s artikler. De vil komme i såvel UgeAvisen, Lokal-

Avisen og selvfølgelig i Mitsvendborg. Derudover har 

Finn Olsen givet den til byrådet og orienteret om turen 

på byrådsmødet den 30. maj. 

Vi aftalte at Søs og Christian Dan kontakter Finn Olsen 

efter vores opsamling fra workshopen. Finn var interes-

seret i at hjælpe med kendskab til Cittaslow ift. detail-

handel. 

 

c. Storms Hjørne – en lille købmandsbutik er blevet certifi-

ceret. Søs kontakter dem. 
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