Radikale Venstre Horsens
Bestyrelsesmøde, 9. januar 2018
Til stede: Jakob, Sinnet, Børge, Knud, Jeannette og Claus
Afbud: Christine, Anda
1: Referat godkendt.
2: Siden sidst
Børge storkreds: Opsamling på valgkamp.
Jakob & Claus: Byrådets nytårskur. 750 mennesker fra bl.a. erhvervslivet. God ”det går
fantastisk godt” tale fra borgmesteren.
Børge: Har været til ét hovedbestyrelsesmøde.
3:
Jeannette uddelte kladde på logbog over erfaringsopsamling fra valgkampen. Vi læser det
alle igennem og tager det med som punkt på næste møde igen.
Logbogen beskæftiger sig kun med den praktiske udførsel af valgkampen.
Vi har fået næstformandsposten i ”Grønt råd” - den gik til Sinnet.
Vi har fået en post i ”Uddannelsesalliancen”, den går til Jakob.
Vi har fået en post i havneudvalget, den går til Børge.
Bestyrelsen har drøftet hvordan fordelingen af posterne er foregået.
Vi er enige om at det er en process der skal gå hurtigt, og det skal være en demokratisk
process – men hvor formanden skal have mulighed for at træffe hurtige beslutninger.
Bestyrelsen kvitterer for at vi har fået posten i havnebestyrelsen
Havnebestyrelsen er en betalt post, som vi ikke har tidligere har haft. Vi skal derfor finde
ud af hvordan vi principielt stiller os i forhold til om en del af disse penge skal gå i
partikassen.
Jakob henvende sig til sekretariatet for at finde ud af hvordan det normalt gøres.
Børge er indforstået med at indbetale en del af beløbet.
4: Forslag omkring differentieret kontingent.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet for studerende nedsættes til
105,- (100,- rabat i forhold til kommunalforeningens normale kontingent på 205,-)
5:
Nytårskur m.m. drøftet.
Der er aftale med Morten Østergaard d. 22/3, hvor vi laver et arrangement. Gerne 19-22.
Knud forsøger at booke biblioteket. Alternativt rådhuset.

Sinnet tager sig af markedsføringen.
Jeannette forsøger om det evt. kunne laves i samarbejde med Horsens Folkeblad.
Sinnet har skrevet med Roger Buch omkring et eventuelt arrangement omkring
nærdemokrati.
Det bliver sandsynligvis i efteråret.
6: GF 2018
Holdes på Oksen kl. 19 d. 11/4 alternativt d. 10/4
Sinnet booker lokaler.
På valg bliver
Sinnet
Claus
Christine
Børge
3 skal vælges for 2 år, og 1 for 1 år.
På valg som suppleant er Erling Worm.
Suppleant skal vælges for 2 år.
7: Nyt fra RU
Vi afventer at RU vælger ny repræsentant til bestyrelsen.
8:Politisk drøftelse
9: Næste møde
Hos Claus på Dalagervej 24 d. 28 Februar kl. 19-22.
Referent: Claus

