REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VIBY PARTIFORENING 7. AUGUST
2017.

Til stede: Carl Sørensen, Inge Asferg, Ilse Klinke, Preben Faurholt, Ali Nuur, Connie Nielsen,
Flemming Knudsen, Birger Huus, Søren Christiansen Camilla Fabricius.

Der var afbud fra: Lars Knudsen, Enisa Kocuoglu, Funda Kucuoglu, Leif Møller Madsen.

Fraværende uden afbud: Steffen Andersen.

Ad 1a)
Carl Sørensen blev valgt til mødeleder.

Ad 1b)
Der blev føjet et pkt. 2e) til dagsordenen: Strips og foldere/Hjælp til aktiviteter (bl.a. omdeling af
foldere) samt et pkt. 2f) Videreudvikling af helhedsplanen for Viby Syd.

Ad 1C)
Referat fra sidste møde (6.6.) blev godkendt. Referenten Hans Peter tilføjede, at Steffen Andersen
havde været fraværende uden afbud. Formanden retter henvendelse til Steffen om hans fortsatte
virke i foreningen.

Ad 2a)
Der blev bevilget et tilskud på 2.500,- kroner til udvidelsen af DSU’s kursusejendom Ankersminde

Ad 2b)

Der var kommet svar fra Højbjerg Partiforening vedrørende den manglende støtte til Ali Nuur og en
forklaring på dette. Det var stadig svært at se begrundelsen. Ali Nuur forklarede endnu en gang, at
han hører hjemme i Viby. Vi lader sagen falde.

Ad 2c)
Jens Joel besøger Viby Partiforening til et politisk møde d. 21.08. Det er klokken 19.00 på
lokalcentret. Vi diskuterede hvilke emner, det kunne være interessant, at han kom omkring.
Der blev i flæng nævnt: Bandekonflikten, Folkeskolen og ungdomsuddannelserne (flere unge til
erhvervsuddannelserne), Efteruddannelse for lønmodtageren (skal nu selv betale dette),
Klimaforandringerne lokalt og globalt og den stigende bilisme / den kollektive trafik.

Ad 2d)
Hans Peter tager kontakt til Lars i Viby Centret dels for at få aftalt vores kampagnedage i Viby
Centret og også for at spørge ham, om han har kendskab til en centerchef i Mega Syd, som vi kan
rette henvendelse til i forbindelse med aftaler der om kampagnedage. Får vi et navn, tager
formanden kontakt og forespørger. Flemming blev endvidere bedt om, han vil forespørge i Kvickly
i Mega Syd, hvor han har en kontakt.

Ad 2e)
I forbindelse med plakaterne skal der også bestilles strips. Vi ved dog ikke på nuværende tidspunkt,
hvor mange strips der skal bestilles. Vi vil prøve at bestille dem fælles. Den udmeldte pris fra
Vestkredsen synes vi lyder dyr. Vi prøver at undersøge andre steder. Der blev spurgt til, om selve
hovedforeningen har en fælles aftale. Birger undersøger.
Med hensyn til foldere så blev det besluttet, at vi i Viby venter med at uddele fællesfolderen fra
vore regionskandidater (Flemming og Anette) til medio september. Vi har afhentet 4.200 foldere pt.
afhængig af, hvor mange omdelere vi kan mønstre, kan vi evt. aftage flere.
Hans Peter tjekker ud med de omdelere, som distribuerer vores foreningsblad samt hvor mange der i
bestyrelse kan hjælpe til. Vi mangler dog stadig omdelere.

Næste store omdelingsrunde (de enkelte kandidaters foldere) vil starte i uge 43 og frem mod valget

Af andre større aktiviteter nævntes uddelingen af croissanter d. 20.11. fra 6.00 – 8.00 om morgenen.
Skal planlægges på et senere tidspunkt.

Lyttemødet på biblioteket 8.11. fra 16.00 – 17.30

Baggrundsgrupperne skal sørge for, at der bag på plakaterne er klistret en label på med oplysninger
om, hvem der har ansvaret for ophængningen.

Ad 2f)
Camilla fortalte kort om helhedsplanen for Viby Syd.. Der var stor interesse for, at Camilla og Ilse
prøver at lave en ramme for et medlemsmøde – gerne med inddragelse af lokalområdets beboere.

Ad 3a)
Hans Peter spørger kampagneleder Jacob Vinge omkring retningslinierne for ansøgning om midler
fra Kampagnepuljen. Hvilke aktiviteter kan komme i betragtning?

Ad 3b)
De planlagte datoer for kommende bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, julefrokost samt
politiske møder blev gennemgået.
Vær opmærksom på, at den organisatoriske generalforsamling i vores forening er d. 3. april.
Til de fremadrettede medlemsmøder kommer Ali d. 4.09, Ango d. 2.10 og Flemming d. 6.11.
Medlemsmøderne ligger i forlængelse af bestyrelsesmøderne – som regel fra 19.30 – 21.30.

Ad 3c)
Se under referatets pkt. 2d)

Ilse gav herefter følgende meddelelser:

Birger deltager i kongressen i stedet for Ilse.

Der er uddannelsesdag for kandidaterne til byrådsvalget 9.9 (i øvrigt samme dag som Ali Nuurs
konference).

Borgermøde 26.10. vedr. Trafik- og mobilitetsplan for Århus Midtby.

Senest 14.8 skal ændringsforslag til Principprogrammet ”Fælles om Danmark” være afleveret. Viby
Partiforening har ingen ændringsforslag.

Søndag d. 13.08. uddeles der roser i forbindelse med, at der er 100 dage til valget. Eventuelle
interesserede kan henvende sig til fællesbestyrelsen.

Onsdag, den 09.08 er der redaktionsmøde i bladet.

Ad 4)
Dette punkt blev udskudt på grund af tiden.

Ad 5)
Ingenting.

Herefter overgik bestyrelsesmødet til et medlemsmøde, hvor Camilla Fabricius bl.a. fortalte om
socialdemokraternes udspil til de kommende budgetforhandlinger – bl.a. den fortsatte genoprettelse
af handicapområdet (som er godt i vej), psykiatriens hus i Århus, infrastrukturen,
flygtninge/indvandrerområdet (herunder flere børn i daginstitutionerne i Vest og genindførelsen af
sundhedsplejen), skoleområdet (frihed tilbage til lærerværelset, de ældres mad og kost samt
byrummet (herunder beplantning af flere træer).

Ref.: Hans Peter.

