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KS-møde Torsdag d. 1. juni 2017 Kl. 13.00 – 15.00 

Tilstede:  

Afbud:   

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

 

Godkendt 

2.  Spørgsmål til udsendt 

materiale fra BLF/DLF 

 

Dialog-app til forberedelse, Kontingentændringer 

3.  Kommunalvalg 2017 

 

 

Vi sendte i sidste uge en pressemeddelelse 

vedrørende folkeskolens udfordringer. Der kom lidt 

presse på den fra P4 og Bornholm.nu. Desuden er 

Christian blevet interviewet til nogle længere 

indslag, der blev bragt i radioen i løbet af i dag 

torsdag. Der var i den forbindelse en reaktion fra 

Margrethe Kjellberg. 

Tidende har ikke reageret, og vi sender derfor igen 

som læserbrev. 

Det Radikale Venstre vil gerne sætte fokus på 

mulighederne i en lokalaftale og inviterer til et 

lyttemøde mandag den 19. juni, klokken 18-20 på 

Snorrebakken. BLF kommer selvfølgelig. 

4.  Folkemøde 

 

 

Koordinering af praktiske opgaver. 

Vi er i gang med at finde paneldeltagere til to 

debatter, som BLF og KLF står bag. 

Torsdag aften vil der bliver afholdt et socialt 

arrangement for medlemmer og 

samarbejdspartenere. 

Der vil være en lærercafe fredag og lørdag fra 10-16. 

Hvis der skulle være nogle, der kunne være 

interesserede i at deltage, må man gerne melde ind til 

BLF.  

5.  Temadag 20/5 

Opfølgning 

 

Vi vil begynde med besøgene på skolerne i det nye 

skoleår.  

6.  Meddelelser 

 FU 

 HMU/CMU 

 HØ 

 BLF-tema/info 

 TR-møder 

FU: Der er møde i KFO på tirsdag. 

CMU/HMU: Der er møde i CMU fredag og i HMU 

8. juni. 

TR-møder: Seneste møde måtte vi desværre aflyse, 

da der var mange afbud. Mødekalender for næste 

skoleår kommer ud med dette referat. Denne 
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 kalender sendes desuden til lederne. 

 

7.  Eventuelt 

 

 

Radikale Venstre holder lyttemøde mandag den 19. 

juni, klokken 18-20 på Snorrebakken. 

 


