Referat af bestyrelsesmøde den 10. januar 2017

Ilse bød velkommen og ønskede godt nytår og godt valgår.
Til stede: Poul Ankersen, Ango Winther, Birger Huus, Søren Christiansen, Inge Asferg, Carl Sørensen,
Preben Faurholt, Lars Knudsen, Ali Nuur, Ilse Klinke
Camilla Fabricius deltog fra kl. 20.00.
Afbud: Flemming Knudsen, Hans Peter Mehlsen, Steffen Andersen

Dagsorden:
Pkt. 1. Formalia
a. Valg af ordstyrer
Carl Sørensen blev valgt
b. Godkendelse af dagsorden
Ilse ønskede yderligere to pkt’er på dagsordenen:
Pkt. 2d Valg af ny spidskandidat ril Regionsrådet
Pkt. 2e. Stormøde om Socialdemokratiets principprogram
Godkendt
c. Godkendelse af referat af møde 7. november 2016
Pg.a. referentens sygdom godkendes referat på bestyrelsesmødet den 7. februar
Taget til efterretning
Pkt. 2. Beslutningspunkter
a. Medlemsarrangementer
7. februar – møde med Vibys politikere: Flemming Knudsen. Ali Nuur, Ango Winther, Camilla
Fabricius (Ilse laver aftaler og indkalder til møde)
4. april - møde om handicap – Evald Krog og Leif Møller Madsen fortæller egne fortællinger, Ali
Nuur fortæller om Aarhus Kommunes politik (Ali laver aftaler og indkalder til møde)
24. april – møde om Grøn energi med Camilla Fabricius og en rådgiver fra AURA (Lars laver aftale og
indkalder til møde)
6. juni – møde om kontanthjælp med byrådsmedlem Hüsein Arac og en socialrådgiver (Ilse laver
aftaler og indkalder til møde)
b. Byråds- og regionsrådsvalg
Ilse gav en orientering om samarbejde mellem Viby og Tranbjerg partiforeninger vedrørende
Camillas valgkamp. Camilla er ud over i Viby også opstillet Tranbjerg.
Der er holdt en enkelt møde, men den endelige planlægning aftales senere.
Ango er ud over i Viby opstillet i Kolt-Hasselager og i Tilst. Det forsøges at samarbejde med KoltHasselager. Ilse kontakter Kolt-Hasselager
Alis base er Viby Partiforening, men kan på næste møde oplyse, om han også opstiller i andre
partiforeninger

Hvilke forventninger har bestyrelsen til vores kandidater
Kandidaterne er vores kontakt til byrådspolitikerne.
Bestyrelsen har forventninger om, at kandidaterne kommer til Vibys møder, når vi har brug
for dem. Når en kandidat er opstillet flere steder, kan der forekomme afbud fra dem.
Gerne aftale om bestemte datoer, hvor politikerne kommer til Viby og gerne specifikke
emner.
Kandidaterne skal samarbejde bl.a. ved fælles læserbrev. Således kan vi bidrage til at
profilere Vibys kandidater
Hvilke mærkesager ønsker bestyrelsen, at vores kandidater skal markere særligt i
valgkampen?
Angos mærkesager op til valget er bl.a.
 Kunstgræsbane til Viby idrætsforening. Aarhus Kommune har afsat midler til tre baner i
2017.
 Trafik – Højhusbyggeri, anden belægning, mindre hastighed giver mindre trafik.
 Ren by
 Fortætning af eksisterende by i stedet for at inddrage landbrugsjord.
 Ældreområdet
 Ens priser for både private- og kommunale P-pladser (private er dyrere)
Camillas mærkesager bl.a.
 Børn- og Ungeområdet
 Drikkevandsreservoir i Stautrup
 Byudvikling i Viby – Hvad er Viby for et område – Profilere Viby i valgkampen, få vælgerne til
at stemme lokalt
Viby har bred vifte af boliger og kan tilbyde boliger for alle (socialt byggeri og parcelhuse).
Renovering. I alment byggeri er der beboerdemokrati, der er nærvær, man hjælper
hinanden, man vil hinanden
 Helhedsplanen i Viby
 Fortætning
Alis mærkesager: Ali måtte gå inden dette pkt. blev drøftet. Pkt. på mødet 7. februar.
Desuden foreslås en byvandring i Søndervangen
Mange steder er fortovskanterne for høje for mennesker i kørestol og rollator
Leje af bus, så bestyrelsen sammen med politikerne kan køre vælgerne rundt i Viby med
opsamlingssteder forskellige steder. Ango undersøger, hvad en bus koster at leje.
Fortovsfliser bør også tjekkes i omegnen, ikke kun i midtbyen.
Samarbejde mellem Camilla og regionsrådskandidat i Vestkredsen Annette Roed (spidskandidat)
 Der var enighed om at høre Flemmings holdning på mødet den 7. februar
c. Organisatorisk generalforsamling
Afholdes 28. marts på Viby Lokalcenter
På valg:
Ilse (for 1 år), Birger og Hans Peter (for 2 år), Ali (for 1 år), Lars (for 1 år)
Derudover skal vi finde et nyt bestyrelsesmedlem, da Niels er stoppet.
Suppleanter og revisorer vælges hvert år. (Ilse kontakter dem). Der skal vælges ny
bestyrelsessuppleant.
Kontingent som foreslået af partikontoret
Dirigent (Ilses opgave at finde en).

d. Valg af spidskandidat til Regionsrådet
Regionsrådsformand Bent Hansen genopstiller ikke til Regionsrtådet den 21. november.
I stedet giver regionsbestyrelsen (Soc.dem.) sin opbagning til gruppeformand og 1. næstformand
Anders Kühnau. Vibys bestyrelse bakker op om Anders Kühnau.
Der holdes i den anledning ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag, den 8. februar kl.
19.00 hos 3F i silkeborg, hvor Anders Kühnau officielt opstilles som spidskandidat.
e. Stormøde om socialdemokratiets principprogram
Tirsdag, den 31. januar afholdes 2. debatrunde om Socialdemokratiets principprogram hos 3F i
Aarhus.
Birger og Lars deltager.
Pkt. 3. Meddelelser/Orienteing
Hvis Hans Peter stadig er syg, når der afholdes Fællesbestyrelsesmøde mandag, den 16. januar,
tager Søren til mødet.
Medlemsblad: Ilse oplyste redaktionens beslutning om næste blads indhold. Bladet skulle gerne
udkomme medio februar.
Evaluering af julearrangementet: En rigtig god aften, men maden for ringe til prisen 95 kr. pr.
person. Tages op næste gang, vi skal købe mad. Arrangementet beløb sig til 3.320 kr.
Regnskab: Der står 30.000 kr. på driftskontoen og 10.000 kr. på valgkontoen.
Pkt. 4. Eventuelt
Intet til pkt’et
Referent
Ilse

