REFERAT AF ANDET MØDE I DIALOGGRUPPEN, 13.06.2007
Pyha, kender I det, at I pludselig melder jer, selvom I udmærket godt ved, at I ikke
liiige har tiden. Det skete for mig, da ingen ligefrem jublede af glæde over at erhverve
sig jobbet som dagens referent:-) Jeg hørte mig selv sige: “Det kan jeg da godt gøre”.
Nu sidder jeg i saksen. Jeg sidder her tre uger efter mødet i Dialoggruppen med en
stak post-it sedler, som på en eller anden måde skal renskrives. Damn it. Ved I hvad.
Jeg ser i første omgang bort fra post-it sedlerne og skriver så godt jeg kan selve
referatet. Den visuelle proces med Post-it sedlerne m/detaljerne må vente til efter
ferien:-)
Tilstede på mødet var Ebbe Lavendt, Else Iversen, Frank Johansen, Jesper Toft, Ole
Vadum Dahl, Pia Markersen, Jais Sørensen og undertegnede.
Formålet med Dialoggruppens eksistens blev diskuteret. Overordnet set ønsker vi at
skabe et marked, der er gennemskueligt. Gruppen skal ikke være bureaukratisk. Den
skal være Non-profitable. Det skal være et netværk med vidensdeling. En gruppe der
kvalificerer det, der er via åbning af metodevalg og via dialog.
Når vi holder møde af ca. 2 – 3 timers varighed næste gang (dato i august), tager vi
fat på, hvilke succeskriterier, der skal opsættes. Det blev ligeledes foreslået, at vi
nedsætter nogle arbejdsgruppe(r) til kommende indsatsområder. Vi mente også, at
det er nødvendigt, at vi får nedfældet nogle fælles spilleregler for de kommende
møder.
Dette var, hvad min hukommelse og sparsomme notater formåede at komme frem til.
Jeg beklager. Til gengæld ved jeg, at der rundt om bordet var samlet mange kvikke og
hjælpsomme hoveder, som med garanti kan supplere, hvis der (sikkert) mangler
noget væsentligt. Jeg håber, at det er en trøst, at jeg lover, at jeg aldrig mere melder
mig som referent:-)
Klog af skade
Charlotte Juul
Axept

