Referat
fra mødet i
Rådet ”Marens Riddere”
den 1. 0ktober 2010.
1. Velkomst,
Velkomst, praktiske oplysninger mv. v/ Oldermanden
fyldtee ”Riddersal”. Af de udnævnte
Oldermanden kunne byde de mange Riddere velkommen i den næsten fyldt
havde følgende givet møde:
møde:
Erik Møller, Orla Dahl Jepsen, Søren Nielsen, Søren Gade, Niels Chr. Andersen, Poul Hornshøj,
Michael Ulsted, Hans Kristian Didriksen, Svend Ørgaard, Bent Tilsted, Ulrik Skeel, Martin
Gade, Paul Cederdorff, Dorte Storper, Peter Hedegård, Anders Jørgensen

Følgende var forhindret i fremmøde:
Styrelsen:
Styrelsen:
Carsten Kastrup

Riddere:
John Gråkjær, Niels Jørgen Lundsgaard
Oldermanden gjorde opmærksom på, at de ”arme riddere” måtte være indstillet på at skulle holde sig, idet der
endnu ikke varadgang til toilettet.
Desværre var syerskerne endnu ikke blevet færdige med alle kapperne, hvilket egentlig var meget passende,
idet det blev konstateret at enkelte Riddere endnu ikke havde effektueret betalingen.
John Thorsø overbragte en venlig hilsen fra Byrådet hvor han sagde tak for initiativet for dannelsen af
Marens Venne-Laug, Kulturvægterne og nu Marens Riddere. Og hvad mon nu det næste bliver….!!
Oldermanden slog fast , at Marens Venne-Laugs Styrelse er sekretariat for Marens Riddere.

De fremmødte blev erindret om muligheden for medlemskab af Marens Venne-Laug samt muligheden for
at erhverve fotostater af Maren.
Fremover skal Møderne starte og afslutte med en sang. RidderHans Kristian Didriksen fik til opgave
at fremkomme med forslag til sange til det førstkommende møde og han blev samtidig bemyndiget til, at udpege
den næste sangansvarlige Ridder.

2. Overrækkelse af endeligt udnævnelsesdokument samt kapper v/Oldermanden
De kommende riddere blev kaldt op for at modtage de officielle udnævnelser. Dette foregik i 2 hold så alle ved
overrækkelsen var iført kapper. Kort efter kunne man beundrer 8 stolte og brave kappeklædte Riddere.
Ceremonien gentog sig med de næste 8 Riddere. Alt sammen under stor festivitas og under pressens og
adskillige fremmødte borgeres bevågenhed.

3. Gennemgang af formål, rettigheder, og pligter V/Oldermanden
Oldermanden kom ret hurtigt gennem rettighederne og lod de nyudnævnte Riddere forstå, at de nu har
forpligtet sig til at være aktive for området, til gavn og glæde for borgere og gæster. Ingen Riddere så ud til
at have misforstået budskabet. Alle nikkede ivrigt, flere lignede endda Riddere der brændte for at
fremkomme med en vifte af nye tiltag.
4. Forsla
Forslag til vedtagelse af Rådsreglement – se bilag vedhæftet mødeindkaldelsesmail. v/
v/ alle.
Alle havde med mødeindkaldelsen modtaget et udkast til Rådsreglement. Ingen havde yderligere at
tilføje….. udover Oldermanden, som foreslog en ændring af Rådsreglementet´s §§ 5 og 6. I § 5 foreslås
tilføjet at der foretages registrering af de fremmødte. Dette blev besluttet og beslutningen medfører at § 10
kunne udgå. Vedrørende § 6 lød forlaget at: Rådets møder er som udgangspunkt åbne for offentligheden og
pressen. Undtagelsesvis kan en sag sættes på lukket dagsorden. Forslaget blev vedtaget.

5. Forslag til mødeplan
Følgende blev vedtaget:
22. november 2010 – 23. februar 2011 – 25. maj 2011 – 28. september 2011
Det blev besluttet at møderne altid starter kl. 16.30 datoer

6. Eventuelt v/alle
Intet vedtaget
7. Afslutning – der serveres en forfriskning til Ridderne, Pressen og fremmødte tilhørere
Hotel Schaumburg sikrede at begivenhederne blev fejret med champagne til alle i lokalet.

Bilag:
Rådsreglement vedtaget den 01.10.2010

Rådsreglement for Marens Riddere.

§ 1.
Rådets møder finder
finder sted
i den Gl. Byrådssal på 1. sal i det Gl. Rådhus.

§ 2.
Der afholdes 3 – 4 møder om året.

§ 3.
Maren`s VenneVenne-Laugs Styrelse indkalder Ridderne via mail og med
angivelse af Dagorden til Rådets møder. Dagsorden vil være offentlig
tilgængelig på
www.marenswww.marens-venner.dk

§ 4.
Den enkelte Ridder har pligt til alene eller sammen med èn eller flere
Riddere, at fremkomme med dagsordensforslag til begivenheder, aktiviteter,
tiltag m.v. til gavn og glæde for Holstebro`s
Holstebro`s borgere, turister, gæster m.v.
Dagsordensforslag skal som minimum indeholde følgende:
1. Kort og klar idèbeskrivelse.
2. Oplysninger om finansiering.
3. Evt. bilag til uddybning af idè.
4. Forslagsstiller(e)`s navne.
Indkaldelse med dagsorden udsendes til Ridderne
Ridderne med minimum 1 uges
varsel.

§ 5.
Maren`s VenneVenne-Laugs Styrelse fungerer som sekretariat for Marens
Riddere og der føres beslutningsreferat fra Rådets møder med tilhørende
registrering af fremmøde m.v. Referaterne udsendes via mail til Ridderne
og referatet
referatet gøres offentlig tilgængeligt via Maren`s VenneVenne-Laugs
hjemmeside og/eller på anden vis.

Punkter til Dagsordenen fremsendes til sekretariatet senest 3 uger før
Rådsmødet.

§ 6.
Rådets møder er som udgangspunkt åbne for offentligheden og pressen.
Undtagelsesvis
Undtagelsesvis kan en sag sættes på lukket dagsorden.

§ 7.
Rådets møder ledes af Oldermanden/Viceoldermanden for Maren`s
VenneVenne-Laug. Ridderne tilkendegiver ved håndsoprækning om man ønsker
ordet og man rejser sig ved sin plads, når man har fået ordet.

§ 8.
Marens
Marens Riddere og LaugsLaugs-Styrelsens 4 medlemmer bærer kapper under
mødet.

§ 9.
Hvert møde indledes og afsluttes med en sang.

§ 10.
Evt. afbud til Rådsmøder sendes snarest muligt via
marensvennelaug@gmail.com eller telefonisk til Oldermand eller Skriver.

§ 11.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte Riddere.
Afstemninger foretages ved håndsoprækning. Hvert dagsordenspunkt
afsluttes med èn af følgende beslutninger:
*Anbefales til realisering
realisering
* Anbefales ikke til realisering
* Tilbagesendes til forslagsstiller m.h.p. yderligere bearbejdning og
udddybning.

§ 12.
En Ridder kan til enhver tid meddele, at han/hun ønsker at udtræde af
Rådet.

Styrelsen for Maren`s VenneVenne-Laug kan beslutte, at et Rådsmedlems
Ridderstatus ophæves såfremt det skønnes, at Ridderens for Rådets
virksomhed relevante netværk ikke længere eksisterer eller at et
Rådsmedlem i øvrigt skønnes uegnet til fortsat at have sæde i Rådet.
Forinden en sådan endelig beslutning træffes vil de øvrige Riddere få
mulighed for via mail, at rådgive Maren`s VenneVenne-Laug herom.
I forbindelse med udtrædelse af Rådet overdrages kappen til ens
efterfølger i Rådet.

Således vedtaget på Rådets møde den 1. oktober 2010.

________________
________________
Jens Otto Nystrup
Oldermand

__________________

Flemming Riddersholm Nielsen
Skriver

