REFERAT AF DEN ORGANISATORISKE GENERALFORSAMLING I VIBY PARTIFORENING 28.03. 2017.

Ad 1)
Ilse bød velkommen og var glædeligt overasket over det store antal fremmødte (over 60 personer).
Ad 2)
Jacob Hansen blev foreslået og valgt som dirigent. Han erklærede indkaldelsen til generalforsamlingen for
rettidig indkaldt.
Ad 3)
Susanne Weinrich, Ole Carlsen og Ango Winther blev valgt som stemmeudvalg
Ad 4)
Dagsordenen blev godkendt. Dog bortfaldt punkt 10 l (Folketingskandidat), idet kredsen endnu ikke har
udpeget en kandidat.
Ad 5)
Forretningsordenen blev godkendt.
Ad 6)
Formandens beretning:
Ilse pointerede vigtigheden af aktiv deltagelse omkring byråds- og regionsvalget d. 21. november. Hun
præsenterede efterfølgende Viby Partiforenings kandidater (til byrådet: Camilla Fabricius, Ali Nuur og Ango
Winther og til regionsrådet Flemming Knudsen).
Hun opfordrede kraftigt vores medlemmer til at indgå i de baggrundsgrupper, som skal hjælpe vores
kandidater med at blive valgt. Hun orienterede endvidere om tilmeldingen af kandidater, som skal ske
inden 1.04 og orienterede ligeledes om processen omkring urafstemningen.
Herefter fortalte hun om kommende arrangementer, bl.a. kampagne dag i Vibycentret d. 7.04, samt
medlemsmødet på Lokalcentret d. 3. maj om Grøn energi. Hun fortalte også, at der til efteråret vil komme
et medlemsmøde om boligpolitikken.
Hun fortalte kort om bestyrelsens arbejde og sagde, at fra efteråret vil bestyrelsesmøderne vende tilbage til
mandag som fast mødedag.
Ved kongressen til efteråret forventes det nye principprogram vedtaget.
Viby Partiforenings Facebook side gik i luften 25.03., og formanden opfordrede medlemmerne til at benytte
den flittigt. Vores hjemmeside kører også fint. Det er Egon Christensen, som bestyrer den.
Afslutningsvis takkede hun bestyrelsen for et godt samarbejde.
Det var meget småt med kommentarer/ spørgsmål til formandens beretning.

Næstformanden nævnte bladet og dets store betydning for partiforeningen. Han takkede omdelerne for et
stort og trofast arbejde. Han efterlyste en ny omdeler i et af områderne, og fik straks respons idet et
medlem meldte sig som ny omdeler.
Han gennemgik herefter urafstemningen, og pointerede det vigtige i, at vi alle var opmærksomme på de
medlemmer som ikke har en e-mail adresse. De vil modtage afstemningsmaterialet pr. post og skal være
opmærksomme på afleveringsfristen.
Afslutningsvis ønskede han alle vore 4 kandidater et godt valg. Han vil dog gerne fremadrettet opfordre
partiforeningen til at arbejde for at få nye og (måske yngre) medlemmer til at stille op som kandidater.
Egon Christensen fortalte lidt om, hvordan vores blad bliver til (redaktionsmøde, trykning m.v.), og
pointerede, at vores flotte blad først og fremmest skyldes den utrættelige redaktørs store arbejde.
Der var bemærkelsesværdigt ikke flere, som ønskede at kommentere formandens beretning. Den blev
herefter enstemmig vedtaget.
Ad 7)
Kasseren fremlagde regnskabet, som blev vedtaget uden bemærkninger
Ad 8)
Kontingent forblev uforandret for det kommende år.
Ad 9)
Der var ingen indkomne forslag.
Ad 10)
Valg:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Formand for 1 år: Ilse Klinke blev valgt
Kasserer for 2 år: Birger Huus Pedersen blev genvalgt
1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Hans Peter Mehlsen blev genvalgt
1 bestyrelsesmedlem for 1 år: Enise Kucuoglu (nyvalgt).
1 bestyrelsesmedlem for 1 år: Lars Knudsen blev genvalgt
1 bestyrelsessuppleant for 1 år: Connie V. Nielsen (nyvalgt)(nyvalg).
1 bestyrelsessuppleant for 1 år: Funda Kucuoglu (nyvalgt)
2 revisorer for 1 år: Carl Sørensen og Berit Munck blev genvalgt
2 revisorer for 1 år: Aksel Basballe og Gert Weinrich blev genvalgt
Kongresdelegeret for 1 år: Formanden
Suppleant for kongresdelegeret for 1 år: Næstformanden

Ad 11)
John Aabille udtrykte stor tilfredshed med bladet. Dog undrede han sig over divergenser i forholdet mellem
det trykte blad og den digitale udgave.
Han nævnte også de trafikale problemer i Viby.
Ango Winther forsvarede sit manglende indlæg i sidste nummer af bladet med ekstra meget arbejde.

Flemming Knudsen rettede en stor tak til bestyrelsen for dens arbejde og i særdeleshed en meget stor og
varm tak til Ilse for hendes indsats for partiforeningen og for at tage 1 år mere. Han roste også foreningens
fremragende blad.
Ilse afsluttede generalforsamlingen med at takke Jacob for dirigent tjansen og rettede endnu en gang en
stor tak til alle de fremmødet, og mindede endnu en gang alle om vigtigheden af en aktiv indsats omkring
det kommende byråds- og regionsvalg.

Referent: Hans Peter

