
Brunnberg generalforsamling 14 juni 2014 
 
Nedsættelse af det selvstyrende udvalg 'Utænkte tanker' 
 
Som tovholder til udvaget på generalforsamlingsdagen, blev undertegnede foreslået og valgt. 
 
Første runde 
På udvalgets første møderunde blev den utænkte tankes filosofiske tilsnit diskuteret, hvor en række ideer  
blev introduceret, herunder termineringen af knotterne. Udvalget kom  frem til at en måske mere bærende 
tanke, ville være at koncentrere sig om Brunnbergs værdigrundlag. Dette primært forårsaget af de 
tilbagevendende diskussioner på såvel generalforsamlinger, som på stedet i sommer- og vinterferier 
Udvalget talte i den resterende tid af første session om individualitet kontra fællesskab, om hvorvidt de 
forgangne 40 år har skabt en ændring i forholdet til Brunnbergs værdier, forårsaget af ændrede værdisæt i 
forhold til byens oprindelige tilflyttere, der fulgte en generel tidsånd. Udvalget konkluderende, at det ikke 
burde være en del af arbejdet at udpege et værdisæt fremfor et andet, men at søge at forstå det nuværende 
værdigrundlag, hvorpå Brunbergs fremtidige udvikling kan hvile på, samt at formidle dette til bestyrelsen, 
således at denne kan indarbejde dette i de kommende vedtægtsændringer. 
 
Anden runde 
Ovenstående blev præsenteret for den nye personkreds. Her var det enighed om bæredygtigheden i første 
runde. Pointerne blev skærpet, og det blev endnu engang understreget, at udvalget ikke skulle lave 
vedtægtsarbejde, jævnfør dagsordenen af 14. juni 2014, side 1, gældende for alle udvalg. 
 
Tredje runde 
Personerne fra første runde returnerede, og blev informeret om anden rundes opbakning. Der var enighed 
om at præsentere forlaget for plenum, hvilket herefter skete. 
 
Plenum 
Da forslaget var blevet forelagt generalforsamlingen, var der en kort diskussion om netop dette udvalgs 
berettigelse, samt om udvalget fik udemokratiske beføjelser. I den almene tumult, forårsaget af mange 
parallel diskussioner blev det pointeret, at udvalget ikke skulle arbejde med vedtægter, samt at udvalget kun 
skulle være nedsat frem til bestyrelsen påbegynder arbejdet med vedtægtsændringerne, hvilket er planlagt til 
2015. 
 
De til udvalget tilmeldte medlemmer er Finn (Skogvakterbostad), Hans (??), Anne (Posten), Per 
(S.Brunnberg) samt Nils (Tjädern) (sidstnævnte fremgår fejlagtigt ikke af referatet)  
 
Som udvalgsmedlem og oprindelig tovholder, vil undertegnede indkalde udvalgets medlemmer til første 
møde, hvilket forventes at ske i sommerperioden i Brunnberg, eller i september. 
 
Nils Lykke Sørensen, Tjädern 
 
 


