SF-Rebild bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde i SF-Rebild 8/4 2013
Tilstede: Norma, Anette B, Kurt, Bertil, Annette S, Torben (referent), Steen, Ruth
Velkomst og orientering v. formanden
Medlemstal: 51 medlemmer – yderligere en udmeldelse siden 8/4 (Karl Pedersen, Skørping)
Naturtur: Turen går til Stubberubvad. Anette B. arbejder videre med to datoforslag. Enten den 3/6 eller den 6/6 fra kl. 18.00. Anette B. laver annonce-forslag.
1. maj: Annette Søegaard er vores taler til arrangementet i Terndrup. Hvornår er
det på dagen? Brian koordinerer.
Landsmøde: Vi gennemgik det praktiske, der er afgang fra Aalborg Lufthavn kl. 8.00
mødetid i lufthavnen kl. 07.15 Hjemkomst søndag ca. 18.55. Anette B., Annette S.
og Kurt overnatter på Cabinn, mens Torben overnatter hos Pernille. Ruth må melde
fra.
Kommunalvalg:
Valgprogrammet fra 2009 blev gennemgået. Det blev aftalt, at Anette B. skriver videre om
natur, miljø og klima. Anette Søegaard skriver om ældre og sundhed. Ruth og Kurt skriver
afsnittet om beskæftigelse og arbejdsmarked. Torben skriver noget af resten og
koordinerer og ”ejer” dokumentet. Vi synes strukturen fra 2009 er ok. Det er et vigtigt
dokument for os selv, så vi kan få tingene drøftet igennem. Ambitionen er at det bliver
færdigt til et medlemsmøde i august måned.
Foto-session: Første prøve-omgang er den 13/4 med Annette S. og formentlig Ruth (hvis
vejret forhindrer golf) Resten mødes lørdag den 20/4 kl. 14.30 hos Gardin –Bjarne i
Jernbanegade i Støvring.
Vedr. valgplakat, så afventer jeg tilbagemelding fra SF-Nordjylland.

Web-site
Fra formanden stor anerkendelse af det arbejde, som Carsten har lavet. Der mangler stadig
noget arbejde med kandidat-siden, vi drøfter om der skal være mere fælles fodslag over
opsætningen?
Vedr. kontaktoplysningerne på byrådsmedlemmerne og bestyrelsesmedlemmerne
kunne det måske godt laves sådan, at der er nemmere at finde kontaktoplysningerne på
byrådsmedlemmerne og bestyrelsesmedlemmerne. Torben mødes med Carsten og taler
om det. På næste møde vil vi gerne have mulighed for at få web-siten gennemgået. Kurt
og Steen taler om muligheden for en projektør.
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Næste møde: 13/5 kl. 19.00 Ovenpå lokale C.
Evt. – Vi taler landspolitisk, og der tales om et evt. møde med landsledelsesmedlem Thomas
Klimek. Vi ser ikke tid til det inden landsmødet.
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