
Referat Møde 28.01.2020 Inoli 

1. Præsentationsrunde 

a. Charlotte, Birthe, Anni, Cinta, Line, Preben og Anders. 

2. Valg af dirigent: Anni  

3. Valg af referent: Cinta  

4. Præsentation af grundlæggelse, idé og konceptet bag Inoli v. Charlotte og Birthe 

a. Skabelse af et bæredygtigt rum hvor man kan møde hinanden 

b.  Workshops og oplæg om bæredygtighed i bred forståelse  

5. Opdatering af nuværende og fremtidige aktiviteter  

a. Praktikant i september 2019 (afviklet) 

b. Studiekreds: baseret på interaktiv dialog (igangværende) 

c. Projekt i Frørups Andelskasse (igangværende) 

d. Kursus på højskole: Bæredygtig sejer (igangværende) 

e. Møde med Dansk håndværk om muligt projekt (under opbygning) 

f. Kursus for SDU-ansatte (under opbygning) 

6. Diskussion om dimensionen af projektet 

a. Registrering af forening som almindelig forening – Line tilføjer at foreningen skal have 

formål af almennyttig karakter 

b. Starte at arbejde som foreningen og evt. lave en ApS ejet af foreningen 

7. Ideer for at få hjælp og støtte til forening 

a. Rådgivning til startups hos fx Cortex Park 

8. Kommunikation og reach-out 

a. Udkast til et logo (tegnet af Charlotte) 

b. Hjemmeside domain: inoli.eu 

c. Der er forslag om at oprette en Linkedin profil på Inoli 

d. En frivillige studerende har tilbudt at hjælpe med at lave en marketings strategi  

e. Andre ideer: Debatindlæg, podcast serie eller reklamer i fagmedia 

9. Deltagerne deler deres egne forventninger til projektet 

a. Charlotte og Birthe: Vil mødes om Inoli ofte, og vil gerne mødes med eksterne for at dele 

ideer 

b. Preben: Bidrager ift. pris og kontakter 

c. Anders: Bidrager med almen rådgivning og sparring 

d. Line: Bidrager med rådgivning og sparring ift. bl.a. bestyrelsesarbejde 

e. Cinta: Bidrager med almen rådgivning og sparring 



f. Anni: Bidrager med udvikling af dialog, samt alm sparring 

g. Der aftales at der skal afholdes 4 årlige møder 

10. Bestyrelse konstitueres 

a. Formand: Charlotte 

b. Næstformand: Birthe 

c. Kasserer: Anders 

d. Almindelige bestyrelse medlem: Anni, Cinta, Line, Preben 

11. Kontingent og medlemskat diskuteres – 100 kr. årligt? 

 

Charlotte Rennuit

Anni Nielsen

Preben Mortensen

Birthe Krabek

Maria Cinta Roda Serrat Line Ellen Krabek

Anders Winther Mortensen
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