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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18. november 2014 kl. 19.00, partilokalet:

formalia:

godkendelse af dagsorden, herunder sager til pkt 8, resten
godkendelse af rederat fra 7. oktober
mødet den 24. november med Anne Baastrup:
status - hvem sørger for hvad?
(hun og Ole Hvas lander kl. 12.05 og skal af sted 19.30)
skolestrukturforslaget:
- præsentationen & modtagelsen, noget at lære?
pjeceuddelingen 5. november:
- noget at lære?
hjemmesiden
- SF Bornholm fotoside på flickr, linket til hjemmesiden - tag billeder med på usb-stick
julehyggemødet:
- status: hvem tager sig af hvad?
valgforberedelser - status
- kandidatfotos der opfylder de nye krav?
opfølgning på Signes besøg
= fortsat medlemsaktivering/mobilisering & rekruttering & generationsskifte?
resten

bilag 1

ad 1: dagsorden & referat godkendt
ad 2: Lars kontakter Leif, som sørger for mødet med havnedirektøren; Lars henter & bringer, sørger for øl & vand mv. samt
nøgle
ad 3: godt modtaget i pressen, flot præsenteret overalt - men ingen politisk respons. Det er forventeligt så længe vi er uden
direkte indflydelse
ad 3a: god modtagelse af folk på gaden, mange ville gerne snakke, kun de færreste sagde nej til materialet - men det er ikke
anbefalelsesværdigt at stå der alene
ad 4: ingen havde billeder med
ad 5: vi starter kl. 16: Lise sørger for æbleskiver (sammen med Hanne) og konfekt, Elisabeth bager julekage, Lars laver glögg
ekstrakt & står for indkøb af mandariner & klementiner (forskel?) samt pebbernødder & henter øl, vand & snacks
i partilokalet. Lars sender nyhedsbrev ud med tilmeldingsbesked. Lise & Lars holder kontakt med hinanden om
detaljer.
Peter kontakter Andreas G. for at overtale ham til at deltage
ad 6: ingen af kandidaterne til stede - udsat
ad 7: Lars fortsætter med at ringe til udvalgte medlemmer
Lars kontakter AFU for at få formanden Carl Valentin herover i forbindelse med valgkampen
Peter kontakter Andreas G. for at forsøge at overtale ham til at komme (evt. sammen med konen) til december-mødet
ad 8: intet til referat.

Lars
ref.
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