Referat af bestyrelsesmødet i Viby Partiforening 2. oktober 2017
Til stede: Flemming Knudsen, Carl Sørensen, Ilse Klinke, Preben Faurholt, Ali Nuur, Connie Nielsen, Birger
Huus, Søren Christiansen, Hans Peter Mehlsen og Lars Knudsen.
Der var afbud fra: Enise Kocuoglu, Funda Kocuoglu og Inge Asferg.
Fraværende uden afbud: Steffen Andersen
Ad 1a)
Carl Sørensen blev valgt til mødeleder.
Ad 1b)
Ilse ønskede et punkt om kontingent under 2 a samt yderligere valgtilforordnet som punkt 3h og orientering
fra kredsbestyrelse som punkt 3 i.
Ad 1c)
Godkendt
Ad 2a)
Bestyrelsen mødes kl. 17.00 for at opstille borde m.m.
Birger sørger for mad (frikadeller med kartoffelsalat, grøn salat og flutes samt øl + vand.
Ilse forsøger fortsat at få fat i Jacob som dirigent. (Jacob har efterfølgende givet tilsagn om dirigenthvervet).
Bestyrelsen enedes om at anbefale generalforsamlingen at tage partiets kontingentsatser for 2018 til
efterretning hhv. årlig 472,00 halvårlig 235,50 -for fuldt betalende kontingent
årlig 215,50 halvårlig 108,50 - for nedsat kontingent.(fyldt 65)
Da Ilse tager på ferie 7.-14. oktober, vil hun gerne modtage politikernes beretninger senest den 5. oktober
2017.
Ad 2b)
Den 8/11-2017 er der lyttemøde på Viby Bibliotek. ”Byrødderne” placeres 2 og 2, så tilhørere selv kan
henvende sig til kandidaterne. Birger, Connie og Lars mødes kl. 15.00 for at ordne det praktiske.
Ilse efterlyser emner hos kandidaterne.
Under punktet efterlyste Ilse gode ideer til, hvordan man kunne annoncere for fremtidige arrangementer, så
der mødte flere deltagere op.
Ad 2c)
Webmaster Egon opfordrer til at benytte kalenderen på facebook i stedet for på hjemmesiden. Camille
tilbyder at være tovholder på Vibys facebook-side.
Ad 2d)
Hans Peter beklagede sig over at medlemslisten ikke var ajourført. Dette kan dog ikke være anderledes, hvis
vi ikke får meldinger fra medlemmerne om adresseændringer m.m.
Ad 3a
Connie, Hans Peter, Søren, Ali og Marianne mødes i Søndervangsskolens aula kl. 16.00-16.30 for at give en
hånd med til Ilses flotte arrangement. Rani sørger for bordopstilling og drikkevarer.
Ad 3b
Camilla og Flemming har meldt datoer til Birger, så nu mangler kun Ali og Ango.
Ad 3c
Udgået
Ad 3d
OK

Ad 3e
Camilla orienterede om et bredt budgetforlig herunder godkendelse af Bering-Beder omfartsvejen.

Ad 3f
Ændrede datoer for fredage i Viby Centret til 3. , 11. og 17.11 kl. 14-17.
Ad 3g
Birger refererede fra kongressen i Aalborg, hvor man bl.a. på en fin måde fik behandlet indvandrer-emnet.
Ellers var der fokus på VELFÆRD, som ønskes gennemført i et bredt samarbejde med øvrige partier.
Ad 3h
Ilse oplistede navne på personer, der har meldt sig som valgstyrerformand, valgstyrere og valgtilforordnede
på de 3 valgsteder i Viby. Søren meldte sig som yderligere valgtilforordnet i Viby Hallen, så derefter mangler
der kun et par stykker på de 3 valgsteder. Det skulle efter Ilses mening ikke være noget problem at finde de
sidste valgtilforordnede.
AD 3i
Ingen kommentarer udover, at der er gået valgkamp i den.
Herefter fortsatte mødet (noget forsinket) med Ango som deltager. Ango orienterede om sine mærkesager,
og resten af aftenen var der en livlig debat om Angos forskellige mærkesager.
Ref. Lars

