Socialdemokra,et i Kalundborg

Dagsorden
Bestyrelsesmøde den 16. april. 2020
På Skype
Kl.19.00 - 21.45
Tilstede: Jonas, Nikolaj, Tina, Gunnar, Bjarne, Sven-Aage, Flemming, Esben, Esben, Maja,
Annette, Lars, Gunver.

Afbud: Ingen
1. Godkendelse af dagsorden Hanne går i rette på borgmesteren, er det den rette

strategi at bruge! Der er tidlige drøftet at vores kommunikationsstrategi skulle være positiv
overfor borgmesteren, jævnfør Holbæks strategi i sidste valgkamp.

2. Kommissorium for kandidatudvalg, samt nyt fra kandidatudvalget. Se bilag
der eftersendes inden mødet. Vedtaget
3. Spidskandidatvalget
• Spilleregler Godkendt
•

Medlemsmøder Vi kører med den plan, der er lagt. Er åben for at finde
alternativer-

•

Valgkamp.Godkendt

4. Medlemsaktivitet
• 1. maj. I Gryden afholdes virtuelt. Vi optager de der plejer at holde 1. maj talerne

og ligger dem på FB og hjemmesiden. Der arbejdes fortsat med at musikledsagelse
ved Sylvester men virtuelt

•

Sildemøde. 1. Møde i september ved boligminister Kåre Dybvad. Arbejdsgruppen
ser på de første fire sildemøder.

•

Grundlovsarrangement Aflyst

•

Sommerfest Vi afventer.

•

Andet. Lån af offentlige lokaler, der skal foreligge et generalforsamlingsreferat og

et foreningsregnskab. Flemming Gede kommer med et regnskabsmæssigt udkast til
dette brug.

5. Nyt fra den medlemsansvarlige jf. bilag.

Pr. 1/4-20 253 medlemmer. Styr på
medlemsregisteret i forhold til dem der er på mail og ikke på mail.

6. Budgetopfølgning v/kasseren. Betydeligoverskud fordi udgifterne har været minimale
pga Corona.

7. Samarbejde mellem gruppen og bestyrelsen
• Tilbagemelding fra samtaler med partikontoret, arbejdet med
partikontoret. Ide til arbejdet Der tages kontakt til partikontoret om at få hjælp
til at få løst samarbejdsproblemerne i KB gruppen

•

Deltagelse i gruppemøder fremover. Bestyrelsen pålagde gruppeformanden

at indkalde bestyrelsen til fremtidige gruppemøder. Gruppeformanden ønskede ikke
at efterkomme pålægget, men vil kun invitere partiforeningsformanden.

8. Nyt fra KB. Den politiske situation og politiske initiativer under Corona og
arbejdet i gruppen v/gruppeformanden. Gunver gennemgik den politiske situation.
9. Kommunikation. Drøftet brug af Facebook og Hjemmeside. Stor ros til webmaster, samt
hvad der kommunikeres til pressen. Forslag om at lave en lukket Facebook-gruppen, hvor
medlemmerne frit kan diskutere.

10. Nyhedsbrev – input, samt deadline 22. april kl. 20.00 (udsendes den 23.). Ros
fra et medlem til nyhedsbrevet

11. Nyt fra kredsbestyrelsen. Der sker ikke så meget på den politiske linje.
12. Evt. På mandag vil vi drøfte hvilken strategi vi kommunikerer når vi kommunikerer

