SF-Rebild Bestyrelsen referat
Møde 13. maj 2013
Referat fra bestyrelsesmøde den 13/5 kl. 19.00 – 22.00. Mødet afholdes ”Ovenpå” biblioteket i Støvring i
lokale C.
Tilstede: Carsten Greve (til 20.30), Brian, Anette B., Bertil, Ruth, Annette S., Kurt og Torben
Referat
Kl. 19.00 – 20.00
Formøde – Annette og Bertil orienterer og vi drøfter punkterne på de kommende udvalgsmøder.
Bertil og Annette orienterede vedr. de kommende møder i udvalgene og i byrådet. Begge oplevede
udfordringer og manglende funktion af det nye system med udelukkende elektroniske dagsordener til
byrådsmedlemmerne. Ellers var der bl.a. snak om et træ tæt på vejen gennem Rold Skov fra Buderupholm
mod Skørping og i teknisk udvalg vil Bertil kommentere på kommunens udbudspolitik.
Kl. 20.00 –
Bestyrelsesmøde
1) Velkomst og orientering V/formanden
a) Medlemstal – orientering fra formanden – 48 medlemmer
b) Kontingentrestancer - orientering
c) Nyt fra partikontoret
i) Orientering fra Landsmøde: Torben, Kurt, Annette S. og Anette B. orienterede fra deres
deltagelse i Landsmødet. Det var et landsmøde præget af en god stemning, og med en bred
opbakning til SFs regeringsdeltagelse og med stor fokus på de politiktiltag, som det er lykkedes
SF at få igennem. Der var supplerende valg til landsledelsen, vedtagelse af udtalelse med afsnit
om dagpenge-problematikken og med en forholdsvis skarp udtalelse om den kommende
offentlighedslov. Vedtagelse af valgprogram op til næste års valg til EU-parlamentet. Drøftelser
og oplæg vedr. kommunal- og regionsrådsvalget til november. De internationale taler var
opmuntrende. Den norske miljøminister opfordrede os til at bevare modet, da også vores
søsterparti i Norge har oplevet perioder med dårlige meningsmålinger, men ved valgene har
Norge to gange genvalgt den regering som SV er en del af. Fra Grønland fortalte tidligere
landstyreformand Kupik Kleist om Grønlands udfordringer.
d) Opsamling fra sidste møde
i) 1. maj
Vi evaluerer på vores deltagelse i 1. maj arrangementet i Terndrup. Der er ikke tilfreds med
ordstyrers rolle, da det blev oplevet som et klart politisk indlæg fra Allan Busk. Bestyrelsen
synes det er godt SF-Rebild er med. Ved planlægningen næste forår påpeger vi vore
forventninger til ordstyrerens rolle. Godt arbejde af Brian i arbejdet med 1. maj.
ii) Web-site
Vi gennemgår og drøfter forskellige tiltag vedr. vores web-site. Flere forslag og tiltag besluttes.
iii) Naturturen bliver den 6/6 kl. 19.00. Vi har ikke noget udflugtsmål endnu. Anette B. og Carsten
taler sammen og finder et offentligt tilgængeligt sted ved Stubberupvad.
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Anette Bruun laver annonce til lokalaviserne til den 29/5. Anette undersøger hvad en lille
opfølgende annonce koster til offentliggørelse den 5/6.
Carsten offentliggør annonce og lidt omtale på vores web-site. Carsten sørger for bål og varmt
vand. Torben tager kage, kaffebønner, te, krus mv. med.

2) Henvendelse fra SFU vedr. ansøgning om støtte til SFUs politiske sommerfestival
Bestyrelsen besluttede ikke at støtte det, dog vil vi gerne støtte lokale SFU`ere deltagelse med et lille
beløb. Formanden skriver til SFU.
3) Drøftelse vedr. planlægningen af kommunalvalg 2013.
a) Arbejdet med valgprogrammet
Vi arbejder videre. På næste møde aftales et møde, hvor vi udelukkende drøfter valgprogram.
b) Henvendelse fra Socialdemokraterne vedr. evt. valgforbund – drøftelse
Drøftes. Annette S. og Torben inviter socialdemokraterne til et møde med mulighed for uddybende
snak.
c) Valgplakat
Anette B. kigger på opsætning af valgplakat jf. mail fra SF-Nordjylland.
Vi beslutter at få et stort antal plakater af Annette S. til opsætning over hele kommunen (200 stk.)
Vi beslutter at lave valgplakater af Anette B. og Brian til opsætning i Anettes og Brians
lokalområder, formentlig Gravlev/Støvring? og helt sikkert Terndrup/Bælum/Blenstrup. Vi taler om
ca. 50 plakater af både Anette B. og Brian, så i alt 300 valgplakater + lidt fra regionrådsvalgets
folkesocialistiske spidskandidat. 25 plakater. Det er Bente Lauridsen fra Thy.
Vi beslutter, at kandidaterne fører valgkamp i lokalområdet, og hvis der føres valgkamp andre
steder er det efter aftale med hinanden.
d) Økonomi
Vi gennemgår vores økonomiske status frem mod kommunalvalget. Det med valgplakater koster
lidt ekstra, det er ok. Ellers ser det ud som planlagt.
e) Flyer
Vi beslutter, at vi gerne vil have en flyer som så skal husstandsomdeles overalt i kommunen, og
benyttes til vælgermøder, gadeaktivitet mv. i alt ca. 9000 flyers. Anette B. tegner en skitse til en
tre-fløjet flyer i A6? Format (et A4-papir foldet sammen). Det giver i alt seks sider. Forsiden med
billede af Annette S. og bagsiden med billeder af alle kandidaterne.
4) Næste møde er den 10/6 kl. 19.00 Ovenpå Støvring Bibliotek. lokale C.

