Referat af bestyrelsesmøde den 4. april 2017
Tilstede, Ilse, Birger, Søren, Connie, Funda, Ali, Lars, Flemming,
Afbud fra Hans Peter, Camilla, Enise
Uden afbud Steffen
Formalia
Pkt. 1 a

Carl blev valgt til ordstyrer.

Pkt. 1 b

Ilse ønskede et punkt omhandlende regionsrepræsentantskabsmøde og et andet punkt for at
fastsætte en dato for generationsskiftekursus.

Pkt. 1 c

Referat fra 7. marts blev godkendt.

Beslutninger
Pkt. 2 a
Hans Peter fortsætter som næstformand og Enise indtræder som sekretær fra august måned.
Pkt. 2 b
Fra august måned bliver den første mandag i måneden fast mødedag. Birger reserverer lokaler for
følgende datoer: 7/8, 4/9, 2/10, 6/11 og 4/12 (evt. julefrokost) mødetidspunkt kl. 19.00. Dog kl. 18
hvis der er indbudte gæster. Den 31/10 afholdes politisk generalforsamling med spisning kl. 18.00.
Pkt. 2 c
Ilse, Hans Peter, Birger, Connie og Flemming deltager som delegerede på ekstraordinært
repræsentantskabsmøde den 8. april.
Pkt. 2 d,

Der vil være urafstemning angående byrådskandidater 19/4 – 5/5. Det er vigtigt, at vi får så mange til
at stemme på vores kandidater som muligt. Birger sørger for at rundsende mails med billede af vores
kandidater. (det må der være stemmer i).

Pkt. 2 e

Ilse, Hans Peter, Birger, Lars og Enise deltager i Vestkredsens repræsentantskabsmøde 24/4.

Pkt. 2 f-1

Birger foreslog, at man en anden gang tog kontakt til Falck eller Brandvæsen for at gøre noget
anderledes. Formentlig er det Centret, der skal tage kontakten. Ellers skulle der være styr på
arrangementet 7/4 i Viby Centret.

Pkt. 2 f-2

Ilse, Inge, Flemming, Enise og Funda deltager på regionsrepræsentantskabsmødet den 29/4 kl. 10.00 i
Viborg. Særskilt papir for arrangementet blev omdelt. Dagsorden følger senere.

Pkt. 2 g.

Der afholdes generationsskiftekursus søndag den 26/11 kl. 9-15.

Meddelelser/orientering
Pkt. 3
Glædeligt med så mange deltagere. Den manglende debat fra medlemmernes side må tolkes således,
at medlemmerne er tilfredse med det arbejde, bestyrelsen laver. Der var ros til vores medlemsblad,
ligesom der var almindelig tilfredshed med maden.
Aktuel politik
Pkt. 4
Lars orienterede om miljø/energi arrangementet den 3/5. Birger forsøger at booke salen.
Der satses på at få Jens Joel til at besøge os den 21/8 2017 for at høre, hvad der rører sig på
Christiansborg. Ilse sørger for at invitere øvrige partiforeninger i Aarhus.
Eventuelt
Pkt. 5
Almindelig hyggesank. Flemming oplyste at 16 medlemmer af hans baggrundsgruppe mødes den 15.
maj I ASA´s klubhus – Vestergårdsgade.

Referent Lars

