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REFERAT 

  

Møde i bestyrelsen for den radikale vælgerforening onsdag den 13. september kl. 19.00 hos Jakob, 
Lindeparken 5, 8700 Horsens. 

Deltagere: Jakob (mødeleder), Ida, Søren Bo, Knud, Børge, Sinnet, Claus og Christine (referent) 

Afbud fra Anda og Jeanette 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den 9. august 
Referatet er godkendt.  
 

2. Siden sidst? 

Vi var på gaden i august, det gik rigtig fint. Der var god energi.  

D. 29. august var Jakob til møde i storkredsen i Viborg. 
  
Børge havde 150 plakater af Karen med til sidste HB. Dem låner hun til KV i København.  
 
Sinnet og Jeanette har mødtes. Jeanette har lavet et stort arbejde med indholdet på Facebook. De 
har valgt tre emner til læserbreve. Vi oversætter go card’et til engelsk.  
 
Det gør en stor forskel, når vi deler, kommenterer og liker (i den rækkefølge). Vi får meget for 
pengene.  
 

3. Økonomi (Claus). Mulighed for at søge ekstra midler hos storkredsen/regionen (Jakob) 
Storkredsen har afsat 37.000 som kommuneforeningerne kan søge. Der er frist i morgen aften.  
 
Vi søger om penge målrettet annoncekampagne for video på sociale medier, evt. i biografen, om 
natur og forebyggelse med Sinnet og Hanne. Jakob sørger for at få de sendt ind. Sinnet orienterer 
Hanne.  
 

4. Fremtidige arrangementer: Sidste gå-på-gaden-dage den 10/10 og 18/11 - og derudover? Vi 
aftaler, hvem der deltager 
 
D. 13. november er der arrangement på VIA med bl.a. internationale studerende. Sinnet, Jeanette 
og Ida deltager og koordinerer internt, hvornår de deltager. Det er Idas fødselsdag, så det prøver vi 
at bruge i kampagnen.  
 
4., 11. og 18. november vil vi stå nede på gågaden over for Kuben. Christine søger tilladelse.  
 

5. KV 2017. Finpudsning af prioriteret kandidatliste, plakater, arrangementer, fordeling af møder, 
stillerliste. Aftenens hovedpunkt. 
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Plakatophængning er først kl. 12.00 lørdag d. 28. oktober.  
 
Vi laver et dokument i Google drev, hvor vi fordeler plakaterne på distrikter. Knud og Claus ser på 
det sammen. Der er HQ hjemme ved Sinnet, hvor vi kører ud fra og hvor vi får mad og drikker øl.  
 
De tre kandidater skal hver have en side inde på hjemmesiden.  
 
Børge lægger ud med at få stillere på kandidatlisten og derefter tager Knud over og skaffer resten.  
Jakob kontakter Keld Søndergård for at få et endeligt svar på, om Keld vil på listen.  
 

6. RU, herunder RU’s rolle i forbindelse med den kommende valgkamp (Søren) 
Der er generalforsamling på fredag.  
 

7. Politisk drøftelse 
 

8. Evt. + næste møde? 

Onsdag d. 4. oktober kl. 19.00 hjemme ved Christine, Houmannsgade 14B.  

 


