Viby Partiforenings organisatoriske generalforsamling den 28. marts 2017
Skriftlig beretning

Vores formand, Niels Roland, der blev valgt på generalforsamlingen sidste forår, måtte
desværre udtræde af bestyrelsen. Derfor trak den øvrige bestyrelse i arbejdstøjet for at
fortsætte arbejdet. Viby Partiforening har altid været en af de mest aktive foreninger i
Aarhus, og den titel ønskede vi ikke at sætte over styr.
Vi delte opgaverne imellem os, og derfor kunne vi fortsætte arbejdet i partiforeningen. Det,
synes vi selv, har fungeret fint. Vi har holdt bestyrelsesmøder 1 gang hver måned, vi har
holdt medlemsmøder med oplægsholdere, vi har afholdt et julearrangement.
Derudover har vi deltaget i møder i Vestkredsen og i Fællesbestyrelsen, og vi har deltaget i
arbejdet med at udforme Socialdemokratiets nye principprogram, der skal godkendes på
partiets kongres til september. Vi er repræsenteret i Viby Fællesråds forretningsudvalg ved
bestyrelsesmedlem Hans Peter Mehlsen. Fællesrådet er et rigtig godt initiativ for
partiforeningen, da vi her kan få information, viden og indflydelse på Vibys udvikling.
Fællesrådet er opmærksom på partiforeningen og vores forslag, og Camilla Fabricius har en
del gange deltaget i møder. Socialdemokratiet er den eneste politiske forening i
Fællesrådet, og da vi har god kontakt med vores valgte politikere i byrådet, kan vi hurtigere
bane vejen for diverse ønsker, som vi fremsætter i Fællesrådet.
Medlemsbladet er blevet lavet og bliver det fremover, og omdelerne skal have stor tak,
fordi de har bragt det ud til medlemmerne på deres forskellige ruter.
Jeg vil gerne høre generalforsamlingens holdning til vores medlemsblad. Får I læst bladet –
er det spændende nok – er det aktuelle emner, vi bringer – har det et tilpas antal sider eller
for mange osv.?
 partiforeningen var sammen med Aabyhøj Partiforening og Vestkredsen arrangør af
det traditionsrige Grundlovsmøde i Parken i Aabyhøj. Vejret var sommerligt og tilrak
en del mennesker,
 demenskonsulent Anne Moeslund og vores byrådsmedlem, næstformand i sundhedsog omsorgsudvalget Ango Winther, således at vi fik belyst både den faglige side af
sygdommen og kommunens tiltag for demente og pårørende,
 vores medlem Leif Møller Madsen, der fortalte om sit liv som handicappet,
 DSU-formand Anders Winnerskjold og Frit Forums formand Christian Thomassen om
politikudvikling og generationsskifte samt at få flere medlemmer og gerne aktive
medlemmer,

 vores byrådsmedlem, formand for teknisk udvalg, Camilla Fabricius til en snak om
klima, bosætning, planstrategi, Viby som en hel bydel, trafik og letbane,
 regionsrådsmedlem Flemming Knudsen og byrådsmedlem Camilla Fabricius besøgte
os i februar, hvor vi fik drøftet mærkesager og planer for valget,
 byrådsmedlemmerne Ali Nuur og Ango Winther deltog i marts-mødet om deres
mærkesager og valgplaner
Til vores julearrangement, som var godt besøgt, var den gode stemning i højsædet. Vi
spillede banko med fine gevinster og havde besøg af tidligere præst ved
Ravnsbjergkirken Ejvind Nielsen, som fortalte anekdoter fra sit liv – meget
underholdende.
Kandidaterne er allerede i fuld gang med valgkampen. Bestyrelsen håber, at de alle fire
bliver valgt for en ny fireårig periode til Byråd og Regionsråd. De har alle gjort et godt
arbejde i indeværende periode, og bestyrelsen er meget tilfreds.
Viby er den eneste forening, der har så mange kandidater, og det er meget positivt, at vi har
den gode kontakt til vores politikere. Der er ikke lang vej mellem dem og os.
Selve valget har vi organiseret således, at hver kandidat har en baggrundsgruppe, som
hjælper dem med de praktiske ting, der en engang er op til et valg. Det kan være tage med
kandidaten ud på gader og stræder, i indkøbscentre, hjælp til debatmøder, uddeling af
foldere, kolonihaver, dør-til-dør aktioner, uddeling af roser og ophængning af plakater. Det
er ikke meningen, at alle ting skal hænge på en person, men det, som I har tid og lyst til, vil
være en meget stor hjælp for dem. Det er som nævnt Vibys bestyrelse og medlemmer, der
hjælper kandidaterne i baggrundsgrupperne. Derfor tager vi gerne imod tilmelding den
kandidats baggrundsgruppe, som I har lyst til at hjælpe. Jeg håber, at der kommer til at stå
mange navne på den liste, der vil gå rundt på generalforsamlingen. Ved hjælp af vores
medlemmer kan vi stort set nå at aflevere foldere til hele Viby.
Vestkredsen skal have ny formand. Det sker på repræsentantskabsmødet den 21. april. I
Regionsrådet skal Bent Hansen, som har været formand siden regionerne blev oprettet,
erstattes af en ny. Socialdemokratiet indstiller Anders Kühnau som ny formand. Anders er
1. næstformand og gruppeformand for Socialdemokratiet.
Tillid betyder, at vi tænker på andre end os selv, og at vi tager os af hinanden. Det har gjort
Danmark til et af de rigeste, mest trygge og mest lige samfund i verden. Vi tør stole på
hinanden, og vi skal blive ved med at kunne stole på hinanden.
”Det er fællesskabet, der definerer det gode liv. At man investerer i noget, der er større end
én selv” – Citat: Steffen Brandt.

Hvis vi f.eks. ikke passer på det gode liv, vi har skabt i Danmark, vil vores børn ikke få bedre
muligheder end deres forældre. Derfor er lighed, uddannelse, vækst i hele landet og
opkvalificering af bl.a. ufaglærte vigtige aspekter for fremtiden. Alle skal kunne klare sig selv
og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den danske model herunder
lønmodtagernes rettigheder er under pres. Viby Partiforening ta’r f.eks. afstand fra højere
pensionsalder.
Endvidere må Socialdemokratiet være garant for, at alle i samfundet får glæde af et
retfærdigt samfund. Det være sig bogligt svage elever, svært syge og hjemløse, der
desværre ofte mister livet på gaderne Bedre dagtilbud, skoler, sundhedsvæsen i
verdensklasse og en god og tryg alderdom for alle. Også integrationsudfordringerne må på
dagsordenen. Vi skal sikre en balance, hvor vi hjælper mennesker, der er drevet på flugt og
samtidig sikrer, at integrationen kan følge med herhjemme. Vi skal sørge for, at de
nydanskere, der lever i Danmark, får lige og retfærdige muligheder.
Jeg håber, vi ses til generalforsamlingen den 28. marts, og jeg håber på en god og
konstruktiv debat om beretningen.
Til sidst vil jeg ønske, at vores medlemmer vil tage mere del i de arrangementer, vi afholder.
Det er faktisk rigtig spændende at arbejde med politik, og politiske beslutninger berører os
alle. Vi har som nævnt tæt forbindelse til vores politikere i bBråd og Regionsråd, og til
næste Folketingsvalg håber vi, at vi også får et folketingsmedlem i Vestkredsen, så vi kan få
indflydelse alle tre steder.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Vi har løst opgave, og vi er godt på
vej fremad.

Ilse Klinke
Fungerende formand

