Horsens-kredsens radikale venstre
Mødeår 2016-17
Møde 2 den 7. juni 2016

REFERAT
Møde i bestyrelsen for den radikale vælgerforening onsdag den 7/6 kl. 19.00 hos Sinnet, Korningvej 23,
8700 Horsens
Tilstede: Sinnet, Claus, Karina, Jakob (ordstyrer), Dennis, Jørgen, Søren Bo og Christine (referent).
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt
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Siden sidst? Indtil videre mødet om nye kampfly den 23/5 og Årsmødet den 28/5
Karen Melchior deltog i paneldebat om nye kampfly. Flere fra bestyrelsen var med og det var et
rigtig fint arrangement.
Der har været årsmøde i Silkeborg i den regionale vælgerforening. Børge Sørensen (Jeppe
Mikkelsens far☺) blev valgt til HB.
Der er lavet en kampagne frem mod KV17 for at klæde kampagnefolk og kandidater på. Der er
uddannelsesdage d. 20. august og d. 15. november. Vi kan tilmelde os KV-mailgrupper inde på
Radikale.dk.
Vi var ikke repræsenteret til storkredsmøde sidste gang, men det vil vi prøve at lave om på. Jakob vil
forsøge at deltage næste gang.
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Orientering om nedenstående:
a. Bestyrelsespost i VUC
Sinnet er valgt.
b. Formandsposten i Klimarådet
Dennis er valgt som formand. Møde med borgmesteren er planlagt til den 14/6
Claus har kontakt til en person, som er rigtig godt inde i klimaområdet og som har tilbudt til
at hjælpe med at klæde Dennis på. Jørgen er uddannet DGNB-konsulent (bæredygtighed i
byggeri) og vil også gerne sparre med Dennis.
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Økonomi
Claus arbejder fortsat ihærdigt på adgang til kontoen. Det har været lidt bøvlet, fordi det ifølge
vedtægterne kun er den samlede bestyrelse, som har tegningsret for foreningen. Den tidligere
kasserer har ikke længere adgang til kontoen.
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Pressestrategi, herunder hjemmeside (udskudt fra sidste møde)
-

Datoer for møder og indkaldelser til møder lægges på hjemmesiden.

Horsens-kredsens radikale venstre
Mødeår 2016-17
Møde 2 den 7. juni 2016

-

Vi lægger ligeledes referater ud på hjemmesiden og gør punkter hemmelige, hvis de ikke egner
sig til at komme på hjemmesiden.
Sinnet forsøger sig med korte, læsværdige versioner af referaterne til Facebook. Vi melder pænt
og rart tilbage til Sinnet, hvis stilen ikke rammer helt plet.
Vi vil lave flere lokalpolitiske udmeldinger på Facebook, særligt udmeldinger med udgangspunkt
i Dennis’ post som klimarådsformand.
Vi vil bruge det at nogle af os deltager i byrådsmøder til at lave Facebookudmeldinger fra
tilhørerbalkonen
Vi skal skrive i et sprog, som alle forstår og kan relatere sig til
Sinnet undersøger hvor langt vi kan komme med partiets hjemmesideløsning, alternativt kigger
på Umbraco-løsning.

KV 2017
Drøftelse
Karina og Christine laver notat hvor vi får et overblik over tallene i forbindelse med valget
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Fremtidige arrangementer?
Vi fortsætter med nytårskur, Dennis er tovholder.
Vi holder Grundlovsmøde næste år ved Sinnet.
To kommende debatarrangementer:
Efterår: skolereform – Sinnet er tovholder
Forår: klima – Dennis er tovholder
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Forholdet til RU
RV og RU vil rigtig gerne samarbejde fremadrettet.
Christine snakker videre med Søren.
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Evt.
Vi genopliver traditionen om at komme til byrådsmøderne.
Næste gang og sidste gang inden sommerferien er d. 21. juni. Sinnet og Karin deltager denne gang.
Kommende møder:
Mandag d. 22. august ved Jørgen på Søndrevej 13, 8700 Horsens kl. 19.
Tirsdag d. 25. oktober hos Christine på Houmannsgade 14B kl. 19.
Christine er med i partiets internationale arbejde og i den forbindelse regner vi med i september at
få besøg i Horsens af 3 repræsentanter fra vores søsterparti i Tanzania, CUF. Vi vil gerne lave et eller
andet med dem.

