Horsens-kredsens radikale venstre
Mødeår 2016-17
Møde 1 den 27. april 2016

REFERAT
Konstituerende møde i bestyrelsen for den radikale vælgerforening onsdag den 27/4 kl. 19.00 hos Jakob,
Lindeparken 5
Tilstede: Jakob Schow-Madsen, Dennis Hansen, Sinnet Ellehauge Haag, Børge Sørensen (suppleant), Karin
Bentsen, Claus Pedersen og Christine Gyldenhof (referent).
Fraværende: Jørgen Serup
1. Velkomst ved formanden og kort præsentationsrunde: ”Hvem jer jeg, og hvad prioriterer jeg - i få
stikord - i den kommende bestyrelsesperiode? ”
Formanden bød velkommen og alle præsenterede sig selv.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
3. Konstituering
a. Valg af næstformand
Claus Pedersen er valgt.
b. Valg af kasserer.
Claus Pedersen er valgt. Karin Bentsen er suppleant.
c. Valg af sekretær (formanden ønsker fast referent).
Christine Gyldenhof er valgt.
d. Evt. valg af webmaster.
Sinnet Ellehauge Haag er valgt.
e. Evt. valg af medlemsansvarlig.
Jakob har ansvaret for at kontakte medlemmer, der melder sig ind og ud. Claus har
ansvaret for at ændre i databasen.
4. Poster i spil for den radikale vælgerforening:
a. Bestyrelsespost i VUC
Bestyrelsen peger på Sinnet.
b. Formandsposten i Klimarådet
Jakob har møde med Peter Sørensen (S) i den kommende uge. Vi afventer dette møde,
hvorefter bestyrelsen træffer beslutning.
5. Økonomi
Vi har ikke adgang til foreningens konto pt. fordi den tidligere kasserer forlod partiet og dermed
bestyrelsen, men Claus er i dialog med banken. Banken skal se underskrevne referater fra
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generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde for at vi kan få adgang til kontoen igen.
Claus går videre med dette.
Claus og Karin skal i egenskab af kasserer og kasserersuppleant have trækningsret, mens den
tidligere kasserers skal have frataget adgang.
Foreningen har stadig adresse ved den tidligere kasserer. Claus ændrer dette til egen adresse.
6. Pressestrategi, herunder hjemmeside
Punktet udsættes til næste møde.
7. Ambitionsniveau for foreningen og ikke mindst bestyrelsens arbejde
Drøftedes. Der var stor optimisme for den kommende tid i vælgerforeningen.
8. Bestyrelsesmøder (Bl.a. antal, formen, herunder åbne?)
Bestyrelsesmøder i udgangspunktet åbne og annonceres på hjemmesiden. Såfremt et punkts
karakter kræver det, kan punktet lukkes. Suppleanter indkaldes og er meget velkomne til
bestyrelsesmøder, men der er ikke en forventning om, at de møder op.
9. Forholdet til RU
Jakob kontakter formanden for RU Østjylland, som fremover inviteres til bestyrelsesmøderne.
Punktet udsættes derudover til næste møde.
10. Evt.
Vi kommer til at afholde bestyrelsesmøder ca. hver anden måned i lige måneder.
Næste møde: tirsdag d. 7. juni kl. 19 ved Sinnet, Korningvej 23, 8700 Horsens.

Christine Gyldenhof, 28.04.2016

