Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. juni 2017.
Til stede: Carl Sørensen, Leif Møller Madsen, Poul Ankersen, Søren Christiansen, Enise Kocuoglu,
Inge Asferg, Ilse Klinke, Connie Nielsen, Hans Peter Mehlsen, Funda Kocuoglu, Flemming
Knudsen, Ali Nuur, Camilla Fabricius.
Afbud: Birger Huus, Lars Knudsen.

Ad 1a)
Carl blev valgt som ordstyrer.
Ad 1b)
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser: Punkt 2 og 4 blev slået sammen, da nogle af
vores valgte politikere først ville dukke op senere på grund af gruppemøder, og under pkt. 3 blev
der tilføjet et pkt. 3e) Dato for debat om forslag til principprogrammet ”Fælles om Danmark” og et
pkt. 3f) Orientering fra mødet i borgerservice vedr. valget.
Ad 1c)
Referat fra bestyrelsesmødet d. 2. 05. blev godkendt uden kommentarer.
Ad 2a)
Camilla meddelte at hun selv havde en kalender, hvori hendes valgaktiviteter var noteret. Hun var
derfor ikke interesseret i den kalender, som partiforeningen havde udarbejdet. De øvrige synes, at
det var en OK ide. Det er vigtigt, at vi i foreningen har en viden om, hvornår de forskellige
kampagner løber af stablen, og her vil en fælles kalender gøre god fyldest.
Ad 2b)
Der afholdes møde med kandidaterne d. 28.06. klokken 14.45. Formentlig på Lokalcentret. Ilse vil
søge om tilladelse.
Ad 2c)
Der blev givet en kort status på, hvem der financierer de forskellige kandidaters plakater. Der var
endnu ikke nogle præcise tal på, hvor mange plakater den enkelte kandidat ønsker, der skal hænges
op i vort område. Vi taler videre om plakaterne på mødet d. 28.06
Ad 2d)
Vi besluttede at tage diskussionen omkring lyttemødet og dets afvikling op på mødet d. 28.06
Ad 3a)

Ilse orienterede om mødedatoerne for 2017/18. Vi vender som sagt tilbage til bestyrelsesmøder om
mandagen. Vær obs på de to mødedatoer for foreningens generalforsamlinger.

Ad 3b)
Der var ikke den store tilbagemelding fra baggrundsgrupperne, idet flere af dem endnu ikke var
fuldt ud etableret, og der var endnu ikke afholdt noget første møde. Flemmings arbejdsgruppe har
dog afholdt deres første møde.
Ad 3c)
Hans Peter orienterede om det udmærkede arrangement d. 3. maj omkring Miljø- og Energi, som
Lars Knudsen havde arrangeret.
Ad 3d)
Ilse orienterede om repræsentantskabsmødet i Socialdemokratiet (Århus). Hans Peter supplerede.
Ad 3e)
Ilse orienterede om invitationen til debatmøde omkring forslag til det udsendte principprogram
”Fælles om Danmark”. Mødet finder sted d. 7.06 klokken 19 – 21.30
Ad 3f)
Ilse orienterede om mødet i borgerservice omkring det kommende regions- og byrådsvalg.
Der må hænges plakat op fra d. 28.10 klokken 12.00. Bag på plakaterne skal der være oplysninger
om hvem der har hængt plakaten op med relevante data (adresse, tlf.)
Valghandlingen vil i år starte klokken 8.00 for at undgå kø
Det er nu ikke mere borgerligt ombud at skulle deltage som valgtilforordnet.
Brevafstemningsperioden bliver forkortet til kun 6 uger (mod tidligere 3 måneder). Der kan
brevstemmes i perioden 10.10 – 17.11.

Ad 4)
Se pkt.ad 2c.
Ad 5)

Under punktet fortalte vore politisk valgte lidt fra henholdsvis regionen og byrådet. Der blev fra
regionens side bl.a. fortalt om de lokale kulturforeninger, som er blevet tilgodeset ud af den store
ansøgningspulje, der var indkommet omkring tilskud til kulturelle foreninger. Det gælder bl.a.
Århus Jazzensemble og Filuren. Psykiatrien blev nævnt, ligesom Flemming fortalte, at der skulle
findes 28 millioner kroner på den kollektive trafik.
Fra byrådet fortalte Camilla, at partierne nu efterhånden begynder at gøre sig klar til valg. Om
budgetforslagene og højhuspolitikken i kommunen, og at indsatasen for vores drikkevand nu var
vedtaget. Hun berørte også det almene boligbyggeri i Risskov, ligesom det blev oplyst at 2/3 af
lokalplanerne vil blive justeret.
Ali fortalte nyt fra det sociale område, om fravalget af SFO’en blandt flere indvandrerfamilier samt
at kvindekonferencen er flyttet til 9. september
Desuden var der en fælles snak, hvor bl.a. problemerne med 3. generationsindvandrerne og letbanen
blev drøftet.

Ad 6)
Connie problematiserede den bordopstilling, som vi havde og mente, at vi skulle sidde på en anden
måde. Der er kongres d. 16-17. september. Ilse kan ikke deltage. Hans Peter undersøger om han
kan. Bodil Abel er død. Foreningen sender bårebuket og Ilse deltager i begravelsen.

Ref. Hans Peter

