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ERHVERVSMINISTERIET 

 
Bilag 6.3: Udkast til mødeplan for 2020 og 2021 

 

Erfaringerne fra 2019 har vist, at det er formålstjenligt at have to møder i efter-

året, der kan anvendes til udmøntninger. Disse møder bør ligge så tidligt, at der 

før årets udgang kan udstedes tilsagn til de ansøgere, bestyrelsen beslutter at 

udmønte midler til. Dertil kommer behovet for tilstrækkelig sagsbehandlingstid 

og tid til dialog med ansøgere i hele fasen.  

 

Disse to forhold tilsiger, at 2020-mødeplanen (der blev fastlagt i 1. kvartal 

2019) genbesøges mhp. at reducere antal møder i efteråret 2020 fra tre til to, 

samt placere de to efterårsmøder i hhv. september og november fremfor okto-

ber og december. Dette indebærer, at mødet planlagt til 25. august 2020 afly-

ses. En justeret 2020-mødeplan kunne se således ud: 

 

• Møde 1: Den 21. januar 2020 (Hovedstaden) – som hidtil 

• Møde 2: Den 18. marts 2020 (Nordjylland) – som hidtil 

• Møde 3: Den 28. maj 2020 (Sjælland) – som hidtil 

• Møde 4: Den 24. september 2020 (Fyn)  

• Møde 5: Den 5. november 2020 (Midtjylland) 

  

En reduktion i antal møder i 2020 vil betyde, at Sydjylland som eneste er-

hvervshus ikke bliver besøgt i 2020. Sydjylland vil derfor skulle besøges primo 

2021. 

 

Udkast til mødeplan for 2021 skal i overensstemmelse med forretningsorde-

nens §4 stk. 4 forelægges bestyrelsen i første kvartal 2020. I udkast til møde-

plan for 2021 er foreslået fem møder frem for seks: 

 

• Møde 1: Den 3. februar 2021  

• Møde 2: Den 21. april 2021 

• Møde 3: Dem 22. juni 2021 

• Møde 4: Den 29. september 2021 

• Møde 5: Den 1. december 2021 

 

Møde 5 i 2021 kan med fordel rykkes frem til primo november for at muliggø-

re, at mødet kan anvendes til udmøntninger. Dog er der kommunal- og regions-

rådsvalg den 16. november 2021, hvilket kan påvirke muligheden for deltagelse 

fra de kommunale og regionale medlemmer.  

 

Mødeplanen fastlægges endeligt af formanden efter bestyrelsesmødet, hvorefter 

medlemmerne indkaldes via outlook. 
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