Referat af bestyrelsesmødet i Viby Partiforening 4. september 2017

Til stede: Flemming Knudsen, Carl Sørensen, Ilse Klinke, Preben
Faurholt, Ali Nuur, Connie Nielsen, Flemming Knudsen, Birger Huus,
Søren Christiansen og Lars Knudsen.
Der var afbud fra: Enisa Kocuoglu, Funda Kocuoglu og Inge Asferg.
Fraværende uden afbud: Steffen Andersen
Ad 1a)
Carl Sørensen blev valgt til mødeleder
Ad lb)
Godkendt
Ad 1c)
Godkendt
Ad 2a)
Camilla og Ilse arrangerer borgermøde den 4/10 2017 kl. 17-19.30 i
Søndervangsskolens aula om torvearealet og nærområdet ved
Rosenhøj/Kjærslund. Der vil blive omdelt flyer’s for annoncering af
borgermødet. Det blev aftalt, at man sammen med omdeling skulle
vedlægge en plan for videreudvikling af Viby Syd, så tilhørerne på forhånd
havde mulighed for at kende formålet med mødet.
Ilse har inviteret oplægsholdere.
Der vil være indlagt spisepause, hvor der vil blive serveret en spændende
somalisk ret.
Derefter debat og forslag fra deltagerne.

Ad 2b)
Birger har bestilt 600 strips til Ali og Ango.
Ad 2c)
Hans Peter omdelte plan for uddeling af regionsfolder i uge 37 og 38.
Hans Peter efterlyste flere omdelere, så skynd dig at tage kontakt til Hans
Peter, hvis du har mulighed for at give en hånd med omdeling.
Hans Peter tlf. l51575984 eller 86118992 – Email mehlsen@stofanet.dk
Ad 2d)
Hans Peter har aftalt kampagnedag i Viby Centret de sidste 3 lørdage kl.
11-13 og de sidste 2 fredage fra kl. 16-19 før kommune- og regionsvalget.
Hans Peter vil forsøge at få ændret tidspunkterne for fredag til kl. 14-17.
Ad 2e)
Flemming havde talt med chefen hos Kvickly i Mega Syd.
Officielt kunne chefen ikke give os lov til at omdele valgmateriale, men
han ville nok heller ikke modsætte sig det, hvis vi mødte op. Så det gør vi.
Flemming gav et hip til, at der mødte flere op for at hjælpe med afvikling
af hans valgaktiviteter. Dette er hermed givet videre.
Ad 2f)
Hans Peter meddelte, at der kunne søges midler fra en pulje (kr. 30.000) til
utraditionelle aktiviteter.
Ad 4+5)
Som opfølgning på mødet med Jens Joel bør det fremover tilstræbes at
benytte mødeleder for at undgå, at enkelte personer ”stjæler” taletid.

Herefter overgik man til medlemsmøde, hvor Ali orienterede om de store
udfordringer, der er med ligestilling hos somalier og arabere.
Ali reklamerede for sin spændende konference om ligestilling lørdag, den
9. september fra kl. 9.30-17.00,hos LO, Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3.
Ref. Lars

