SF-Rebild Bestyrelsen referat
Møde 10. juni 2013
Referat fra bestyrelsesmøde 10. juni 2013
Tilstede
Annette S., Anette Bruun Hansen, Steen Madsen, Kurt A. Nielsen og Torben F.
Dagsorden
Kl. 19.00 – 20.00
Formøde – Annette og Bertil orienterer og vi drøfter punkterne på de kommende udvalgsmøder.
Annette orienterede om punkterne på den kommende tids udvalgsmøder
Kl. 20.00 –
Bestyrelsesmøde

1) Velkomst og orientering V/formanden
a. Medlemstal
b. Kontingentrestancer
c. Nyt fra partikontoret
d. Opsamling fra sidste møde
Medlemstallet er stabilt, et enkelt medlem har skiftet adresse, og er flyttet til Aarhus.
Der er tre kontingentrestancer pt. To af dem er siden nytår. Formanden kontakter de pågældende
medlemmer.
Der er heller intet nyt fra partikontoret, de har ikke svaret på vores henvendelser.

2) Drøftelse vedr. planlægningen af kommunalvalg 2013.
a. Arbejdet med valgprogrammet.
b. Henvendelse fra Socialdemokratiet vedr. evt. valgforbund - drøftelse
c. Valgplakat
d. Flyer
e. Planlægning af valgprogramsmøde
a) Vedr. valgprogram: der holdes møde den 3/7 kl. 19.00 hos formanden. Mødet er for alle
kandidaterne. Til mødet vil der være oplæg til tekst.
Oplæggene til tekst fremsendes til Torben senest den 1/7.
Områderne er fordelt således:
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Steen: Folkeskolen
Anette Bruun: Natur, miljø og klima.
Anette Søegaard: Ældre + sundhed
Ruth og Kurt: Beskæftigelse og arbejdsmarked
Torben: Resten
Hvis I andre vil byde ind på emner, så siger I bare til.
b) Annette S. og Torben orienterer fra møde med socialdemokraterne, der arbejdes videre efter den
vedtagne plan.
c) Anette B. arbejder med at få priser på plakater og flyers. Der er netop kommet et interessant tilbud
fra partikontoret. Vi vil gerne have traditionelle valgplakater, og vil planlægge en arbejdsdag, hvor
vi klæber dem fast på pladerne. Er der nogen der kan skaffe lange strips i klar plast. (45 cm X 0,78
cm.)
d) Valgprogramsmøde den 3/7 kl. 19.00 hos Torben. Oplæg til Torben senest den 1/7.

3) Økonomi – status frem mod kommunalvalget
Planmæssigt.

4) Næste møde:
3/7 valgprogramsmøde
30/8 Sommerfest
Annette S. planlægger formøderne efteråret 2013?

Evt.
Vi vil gerne holde en sommerfest, vi drøfter datoen den 30/8. formanden foreslår Buderupholm
Ødekirke, der er ikke helt tilslutning til den ide, formanden foreslår Højris Mølle, mon der er tilslutning til
den ide? Vi kan også være samme sted som sidste år. Er der mon tilslutning til den ide?

