Referat af bestyrelsesmøde den 7. marts 2017

Til stede: Carl Sørensen, Inge Asferg, Preben Faurholt, Flemming Knudsen, Birger Huus Pedersen, Connie
Nielsen, Ilse Klinke – Hans Peter Mehlsen og Ali Nuur deltog senere
Afbud: Lars Knudsen, Steffen Andersen, Camilla Fabricius, Leif Møller Madsen
Ad. pkt. 1. Formalia
a. Valg af ordstyrer
Carl
b. Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat af møde 7.11.2016 tilføjes pkt. 1c.
Dagsorden godkendt.
c. Godkendelse af referater af møde 7.11.2016 og 7.2.2017
Begge referater blev godkendt med den bemærkning i referat af 7.11.2016, at Carl Sørensen ikke
deltog i Inspirationsmødet den 2.11.2016 (pkt. 6), og i referat af 7.2.2017, at Carl genopstiller som
revisor og ikke som kasserersuppleant.
Ad. pkt. 2 Beslutningspunkter
a. Midler til kandidaternes valgkamp
Der blev bevilget 8.000 kr. til Vibys fire kandidater: Flemming Knudsen, Ali Nuur, Ango Winther og
Camilla Fabricius.
b. Facebook-side
Egon Christensen, Hans Peter Mehlsen og Ilse Klinke har holdt møde med vores medlem Martin
Sunesen, der er vores facebook-administrator.
Partiforeningen skal have en ny facebook-side, som vil være en åben gruppe. Når den nye side er
etableret, slettes den gamle fb-side.
Egons to forslag til forside blev vist, og bestyrelsen besluttede, at siden med politikerne og den
store rose skal være forsiden.
Indhold:
Bl.a. nyhedsbreve, events, politikernes profil, informationer, video, medlemsbladet,
kontaktpersoner (tlf.-mail) m.v. Links til hjemmesiden og omvendt og link på hjemmesiden til
politikerne.
Politikerne blev opfordret til at ”være på” så meget som muligt, og medlemmerne opfordres til at
skrive
og
dele
nyhederne.
Viby
Partiforenings
hjemmeside
fungerer
nu
www.socialdemokratiet.dk/forening/viby.
Godkendt.
c. Socialdemokratiets uddannelse
Der tilbydes fem forskellige kurser: Den gode bestyrelse, Lokal politisk forandring, Kampagne,
Forandring og lederskab og Generationsskifte.
Bestyrelse besluttede at starte med Generationsskifte, som vi har et stort behov for i Viby. Vi
forsøger at få nogle DSU’ere med. Kurset bestilles en søndag kl. 9-15 hos uddannelseskoordinator
John Degn, Region Midtjylland
d. Organisatorisk generalforsamling den 28. marts 2017
 Bestyrelsen møder kl. 17.00







Menu: Oksefrikadeller (der skal være nok), kold kartoffelsalat, grøn salat og flute. Birger
bestiller på Lokalcentret, når Ilse har antal deltagere.
Sange: Nu grønnes vårens første … og Når jeg ser et rødt flag …
Hans Peter kopierer dagsorden, forretningsorden, regnskab og sange
Ilse genopstiller som formand indtil den organisatoriske generalforsamling i foråret 2018.
Derfor skal vi finde et medlem til Ilses ordinære bestyrelsespost.
Beretningen udsendes til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Ad. pkt. 3. Regionsråds- og byrådsvalg
a. Møde med Aarhus kommunes valgsekretariat vedrørende afvikling af valget den 21. november
2017. Mødet holdes den 24. maj kl. 17-18.30 på DOKK1.
Birger deltager og giver valgsekretariatet besked.
b. Nye regler vedrørende ophængning af plakater
Vi må hænge plakater op fra kl. 12.00 den 4. lørdag før valget.
Partiforening har ikke flere plakatplader, derfor købes nye.
Ad. pkt. 4. Meddelelser og Orientering
 Folketingskandidat for Vestkredsen har trukket sit kandidatur. Hun er blevet opsagt i sin stilling og
skal søge nyt arbejde, hvilket hun ikke mener, at en arbejdsgiver synes foreneligt med en
ansættelse.
Berit opstiller som formand for Vestkredsen.
 Møde 4. april kl. 19.30 om Handicapområdet. Ali kontakter Leif Møller Madsen og Evald Krog og
laver en indbydelse, som skal sendes ud i det socialdemokratiske system.
 Ali er i gang med at kontakte vores nydanske medlemmer.
 Camilla opfordres til at finde en dato for mødet om Grøn Energi.
 Vi har fået tre udmeldelser. Foreningen har pt omkring 175 medlemmer.
 Hans Peter blev på Viby Fællesråds repræsentantskabsmøde genvalgt til forretningsudvalget
 Birger rejste spørgsmålet, om det er rimeligt, at borgerne skal betale for parkering ved sygehusene.
Flemming oplyser, at dersom der ikke blev opkrævet P-afgift ville alle andre, der ikke har adgang til
pladserne, tage dem. Ango er enig og supplerer, at den kollektive trafik er for dyr, og at han håber,
at priserne reduceres, når Letbanen kommer i gang.
Ad. pkt. 5. Aktuel politik
Ali oplyser, at der ikke er økonomi til at oprette et plejehjem med nydanske medarbejdere.
Ali arbejder på en platform med information til nydanske piger om deres rettigheder samt en konference
på Rådhuset den 6. maj. En imam, der underviser på Københavns Universitet tillige med unge nydanske
kvinder fra universitet, bliver inviteret til at holde tale. Merete Ipsen leder af Kvindemuseet, inviteres til at
åbne konferencen.
Ad. pkt. 6. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Referent
Ilse

