
Dagsorden - 17. december 2014 
 

1. Godkendelse af referat 
Godkendt 
 

2. Generalforsamlingen - certificering.  
a. Seks nye virksomheder ønsker at blive certificeret.  

- Zozocial 
- Maria Søstrenes Børnehus 
- Svendborg Kodriver Selskab 
- Køkkenfreak 
- Werners Cykleri 
- City-sleep 
Søs kontakter til de nye medlemmer omkring deltagelse i 
generalforsamlingen. 
 

3. Generalforsamlingen - på valg 
Der er tre personer, som er på valg til Cittaslowrådet. 

a. en repræsentant for kulturen – ledig.  
Søs kontakter Anne Gunner, børnekulturkonsulent 
Svendborg Bibliotek 

b. Turist området – Steen Jørgensen. Søs kontakter Steen 
for at høre om han genopstiller. 

c. Beværterforeningen – Claus Holmkvist stopper. Mikael 
Hansen kontakter beværterforeningen om Mads Velleius 
er interesseret. 
 

4. Generalforsamlingen – praktisk 
a. Søs sender en reminder om tilmelding til 

generalforsamlingen. 
b. Vi mødes en time før generalforsamlingen starter på 

Harders og hjælper Mikael   

c. Ø-bryg leverer drikkevarer. 

d. Mikael leverer mad. Buffet bestående af: 

Svinekam stegt med urter og chili (Porchetta) 

Kylling med druer i 3 stadier 

Panzanella (Toscansk tomatsalat med brød og oliven) 

Agro Dolce (syltede grønsager med esdragon) 

Deltagere: Christian Dan Jensen, Mikael Hansen, Søs Grützmeier og 
Jay Brun, Mai-Britt Strøm 
 
Uden afbud: Sten Jørgensen, Claus Holmkvist, 
 

Økonomi 
Kommunikation 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg 
 
sg@svendborg.dk 
www.svendborg.dk 

18. december 2014 
 
Afdeling: Kommunikation 
Ref. Søs Grützmeier 

 
Åbningstider: 
Mandag-onsdag 
kl. 09.00-15.00 
Torsdag              
kl.09.00-16.30 
Fredag                 
kl. 09.00-14.00 
 



Grillede peberfrugter med gedeost  

Farro Perlato (perlespeltssalat med abrikoser, nødder og granatæbler) 

Melonsalat med mynte og citron 

Ribolitta (varm toscansk bønneret) 

Dertil foccaciobrød!  

 
5. Generalforsamling  -Idé fra Smarts Monkey 

Christian fra ’mitsvendborg’ kontakter Ralf Jessing Sørensen vedr. Ralf’s idé om 
networking i Cittaslow.  
 

6. Status kontingent 
Opkrævningerne har været sendt ud via Digital Post i virksomhedernes Digitale 
Postkasse. Det har resulteret i at en del ikke har betalt. Efter en rykker nummer er der 
nu til de pågældende virksomheder sendt en rykker med fakturaen vedhæftet som pdf. 
Hvis der ikke er betalt en måned efter generalforsamlingen, vil vi betragte det som en 
udmeldelse. 

 

7. Næste møde – 15. april 2015 kl. 13.30  

 

 

 


