
Dagsorden - 15. april 2015 – kl. 13.30 på Svendborg Bibliotek

1. Godkendelse af referat
Referat godkendt

2. Velkommen til nye medlemmer af Cittaslowrådet
De fremmødte medlemmer af cittaslowrådet præsenterede sig for 
hinanden.   

a. Anne Gunnar er bibliotekar og fungerer som sådan og som  
børnekulturkonsulent på Svendborg Bibliotek.  

b. Mads Wellejus er medejer af Arne B. 
Mads måtte melde forfald på grund af sygdom i familien, 
så vi får lidt mere at vide næste gang.

3. Generalforsamlingen - evaluering.
a. Logistik
b. Tilmeldinger
c. Procedure
d. Gæsteoptræder

Mødet og generalforsamling omkring Cittaslow gik som helhed 
godt. Der var tilmeldt omkring 50 personer og stemningen var 
god.
Dog skal cittaslowrådet være endnu mere tydelige omkring 
selve afviklingen af selv generalforsamlingen. 
Det blev besluttet, at der til generalforsamling

- skal være foreningsvedtægter sendt ud inden selve 
generalforsamlingen.

- Der skal også være vedtægter på bordene
- At det skal præciseres at alle Cittaslowcertificerede 

selvfølgelig skal kunne stille op til cittaslowrådet.

Mette Bay Velling fra Mariagerfjord Kommune fortalte om 
Mariagers udfordringer vedr. Cittaslow. Se hjemmeside her: 
http://www.cittaslow-mariager.dk/  

Fremmødte: Christian Dan Jensen, Mikael Hansen, Søs Grützmeier og 
Jay Brun, Anne Gunnar
 
Afbud: Mai-Britt Strøm, Mads Wellejus, Steen Jørgensen
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4. Frivillig fredag – 25. september 2015
Vil vi være med til frivillig fredag eller vil vi holde Cittaslowdag den lørdag den 26. 
september – som vi plejer.

Cittaslowrådet ønsker at fastholde Cittaslowdagen til lørdag den 26. september.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal udvikle tanker og ideer vedr. 
CIttaslowdagen. Arbejdsgruppen består af Mikael Hansen, Anna Gunnar og Søs G. 
Desuden vil Anne høre om Birgit Hedegaard Pedersen, som har været med til at udvikle 
CRAS-kunsthåndværkermarked, om hun kunne være interesseret i at deltage i 
arbejdet. 

5. Ansøgninger til Certificering
a. Maja Avnbøgh – E-skribenten
b. Anders Ringgaard Andersen – Groentlys.dk

To nye medlemmer har søgt om optagelse i Cittaslow. Cittaslowrådet vil 
kontakte ansøgerne vedr. tid og sted for en lille certificeringscermoni den 21. 
maj.

6. Evt. – Jay, Maritimt Center roste Latinerkvarterets folder. 

7. Næste møde –
18. juni kl. 13.30 Maritimt Center
26. august kl. 13.30 stedet ikke bestemt
21. oktober kl. 13.30 stedet ikke bestemt
16. december kl. 13.30 stedet ikke bestemt 


