Referat af ledelsesmøde d. 6.4.2016 hos Helge
Til stede: Helge, Kim, Henning, Stig, Ebbe og Ulla
Afbud fra: Fedai, Lene Marianne og Bodil
Efter generalforsamlingen:
• Vi konstituerede os med Henning som kasserer (valgt til dette på generalfors.) og Ulla som
kontaktperson.
Henning påtager sig fortsat at sende indkaldelser ud til vores ledelsesmøder.
• Vi ønsker, at have en mødeansvarlig til hvert medlemsmøde / arrangement.
Vi vil fastlægge mødedatoer og emner i fællesskab – og derefter finde en tovholder pr. møde.
Tovholderen laver aftaler med oplægsholder, og er ansvarlig for bestilling af lokale, finde ordstyrer,
købe vin m.m.
Ulla sender fortsat invitation ud – og vil gerne have, at tovholderen sender et par linier om mødets
indhold, som ”appetitvækker” senest 2 uger før mødet.
• Ønske om at vi i løbet af efteråret producerer en tryksag, som så skal husstandsomdeles i starten af
2017 – inden valgkampen op til kommunalvalget starter.
• Vi ønsker, at referater af vores ledelsesmøder fremover kommer på hjemmesiden – sendes til Stig
og Jeppe som pdf fil.
Den ”korte” version af regnskabet, skal også ligge her.
• Den nyligt nedsatte gruppe til modtagelse af nye medl. skal mødes og aftale en struktur – og give en
kort orientering på hvert ledelsesmøde.
Ang. møde for delegerede i Københavns omegns storkreds:
Mødet bliver sandsynligvis d. 11. maj, og falder desværre sammen med vores næste ledelsesmøde.
Vi besluttede at Stig tager til mødet i København – og vi andre tager til ledelsesmødet.
Planlægning:
• Det kommunalpolitiske seminar d. 16.april – Helge er tovholder
Vi bliver ca. 16 deltagere fra 6 afdelinger.
Helge er ved at lave de sidste aftaler om oplægsholdere og vil sende lidt mere til deltagerne.
Sidste chance for at aftale deltagelse og mad bliver onsd. d. 13.4.
Sandwitch og mad bestilles udefra
• Næste medlemsmøde bliver d. 25.maj – Ulla er tovholder
Emnet bliver: TTIP
som oplægsholder ønsker vi Janne Hansen fra 3F i Kastrup eller Christian Juhl
• Endnu et medlemsmøde bliver d. 16. juni
Emne: Palæstina
som oplægsholder ønsker vi Nicolaj
Henning spørger Jeppe, om han vil være tovholdere
• Biograf-arrangement d. 22. maj – Idealisten
Helene vil lave annonce til AP – teksten er klar
Ønske om reklame på hjemmesiden og på facebook
Vi besluttede også at trykke nogle plakater
Indleder: vi ønsker Christian Juhl eller Jette Gottlieb – Ulla kontakter dem
• 1. Maj – Ebbe er tovholder
Ebbe mødes med SF og KPiD onsd. d. 13.april – og spørger her, om det er en idé også at invitere
SUF.
Vores taler bliver Rune Lund (Stig spørger ham) eller Helge
Henning køber brød
• Afløseren for Foreningernes dag bliver ”Gang i byen” d. 3. sept. – vi ser an og afventer, før vi tager
stilling til, om vi skal deltage.
Ansøgninger:
Vi besluttede at give 1.000, - til Natteravnene i Albertslund.
Det betyder at vi kommer med på deres sponsor-liste.
Ref. Ulla

