Lars Jørgensen, formand & sekretær
Birgit Kruse, næstformand
Mogens Olsen, kasserer
Lise Tejnø, medlemsansvarlig
Einar Carstensen
Leif Olsen
Peter Johannessen

sf.dk/bornholm
bornholm sf@ gm ail.com

referat, bestyrelsesmøde den
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7. oktober 2014 kl. 19.00, partilokalet:

formalia:

godkendelse af dagsorden, herunder sager til pkt 8, resten
godkendelse af rederat fra 8. september
mødet den 30. oktober om skolestruktur på biblioteket:
status - hvem sørger for hvad?
hjemmesiden
- et skarpt, aktuelt indlæg før den undrende presse orienteres?
fx budgetreaktionerne fra diverse MED-udvalg?
- SF Bornholm fotoside på flickr, linket til hjemmesiden?
valgforberedelser - status
dato og sted for julemødet og generalforsamlingen
nytårsbrunch - jf SF Amager (Anna)?
opfølgning på Signes besøg
= start på medlemsaktivering/mobilisering & rekruttering & generationsskifte
resten
færgeforligsforhandlinger
næste bestyrelsesmøde

bilag 1

bilag 2

ad 1: referat godkendt
ad 2: Peter sørger for oplæg
Peter undersøger muligheden for at få en projektor stillet til rådighed
Peter sørger for nøgle
Leif sørger for kaffe
Lars sørger for the
Lars sørger for øl & vand & snacks (& evt. frugt)
Elisabeth sørger for kage
ad 3: Leif skriver snarest om folketingets åbning
Lars opretter flickr-side
ad 4: ingen af kandidaterne var til stede, punktet løst debateret & fundet i trygge hænder
ad 5: julemøde:
lørdag den 6. december kl. 16, Lindetsvej 4, Østermarie
generalforsam ling: tirsdag den 17. februar kl. 18, Hotel Østerlars, Stavsdalvej 2, Østerlars
ad 6: ét socialt arrangement i december/januar er nok. Brunch i stedet som sæsonafslutning, efter folkemødet, fx
ad 7: Lise gennem går medlemslisten for at finde 10-15 medlemmer vi kontakter op til medlemsmødet den 30. oktober om
skolestruktur
ad 8: Leif og Lars er blevet kontaktet af Christiansborg om kommentarer/input i forbindelse med de forhandlinger om et nyt
færgeforlig der starter på torsdag (den. 9. oktober). Trods det korte varsel sender Lars et foreløbigt svar den 8. oktober.
Et endeligt svar står Leif og Lars for sammen
næste bestyrelsesmøde tirsdag den 18. november kl. 19 i partilokalet.

ref.
Lars
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