REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VIBY PARTIFORENING D. 6.11. 2017.

Til stede: Flemming Knudsen, Ilse Klinke, Preben Faurholt, Søren Christiansen, Connie
Nielsen, Birger Huus, Pedersen, Lars Knudsen, Ali Nuur, Marianne Nuur, Carl Sørensen, Hans
Peter Mehlsen.
Afbud: Enise Kucuoglu, Inge Asferg.
Formalia:
Ad 1a) Carl blev valgt.
Ad 1b) Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser: Punkt 1e) Evaluering af
generalforsamlingen, punkt 2h) Kursus om generationsskiftet og punkt 2i) uddeling af
borgmesterens folder.
Ad 1c) Referat fra sidste møde blev godkendt.
Ad 1d) Referatet fra generalforsamlingen var endnu ikke skrevet og kunne derfor ikke
godkendes. Vi afventer.
Ad 1e) Evaluering af generalforsamlingen. Alle var enige om, at maden var god og at vi
fremover bør bruge Kvickly, hvis vi får lov.
Flemming kunne godt have ønsket sig nogle flere spørgsmål. Ilse syntes, at det var ærgerligt,
at der var nogle, som blev væk, selv om de havde tilmeldt sig på forhånd. Det vil vi stramme
op overfor fremadrettet. Birger nævnte, at lokalcentret havde klaget over oprydningen. Det
var mest opvaskeren, hvor vi skal blive bedre til at få skyllet af. Det er taget ad notam.
Beslutninger:
Ad 2a) Ilse ridsede forhistorien om Tænketanken Cevea op. Bestyrelsen besluttede, at vi
betaler for 2017, og herefter melder os ud, da ingen benytter sig af den.
Ad 2b) Salen på biblioteket til Lyttemødet d. 8.11 er bestilt i tidsrummet 16-17.30. Alle
kandidater kommer. Mødetid for dem der skal arrangere er en halv time før. Birger sørger for
kaffe og te. Følgende kommer: Birger, Lars, Connie, Søren, Marianne, Preben og Ilse. Birger
sender en reminder ud til vores medlemmer. Kandidaterne sørger selv for at reklamere for
arrangementet på deres facebook sider. Marianne vil prøve at tage kontakt til TV Østjylland,
hvor hun kender en.
Ad 2c) I forbindelse med arrangementerne i Viby centret følgende:
Fredag d. 10.11. Alle 4 kandidater kommer. Connie og Søren er der fra 14-17, Lars fra 15-17,
Hans Peter fra 14-15, Marianne fra 14-15.30. Birger sørger for bord, balloner, bolsjer og
æbler.
Lørdag d. 11.11.: Flemming kan ikke komme grundet andet arrangement. Vi ved ikke med
Ango og Camilla. Connie, Hans Peter, Søren, Ilse og Marianne kommer.

Fredag d. 17.11: Hans Peter og Søren kommer fra 14-17, Lars kommer fra 15-17 og Marianne
fra 14.15 – 17. Vi forventer at kandidaterne kommer. Birger sørger for bord m.m.
Lørdag d. 18.11: Hans Peter, Søren og Marianne kommer. Til dette arrangement indkøbes
roser (betalt af foreningen). Søren sørger for indkøb. Vi ved ikke hvilke kandidater, som
kommer på nuværende tidspunkt. Birger sørger for bord m.m.
Ad 2d) Mandag morgen d. 20. november er der croissantuddeling. Vi har lånt Lokalcentret til
at pakke croissanterne.
Croissanterne købes i Kvickly. Vi køber 300 stk som er i pose. Birger sørger for indkøbet.
Han henter dem i Kvickly og hjælperne (Connie, Marianne, Birger, Hans Peter og Søren,
møder ind 6.30. Kandidaterne klokken 7.00, men er selvfølgelig velkomne før.
Det besluttedes at Flemmings folder skal i alle 300 poser. Camillas folder i 100 poser, Ango
ligeså og Ali ligeså. Hans Peter medbringer Flemmings foldere. De øvrige kandidater
medbringer 100 foldere af egne foldere
Når croissanterne er pakket, så starter vi uddeling dels på Viby Torv og også på Harald
Jensens plads, hvis man ønsker det.
Ad 2e) Partiforeningen indrykker en annonce for vores 4 kandidater i Lokalavisen. Ilse havde
lavet et udkast til en pressemeddelelse. Vi besluttede at bruge hendes første sætning i
meddelelsen (med en lille ændring) som tekst til annoncen, som lyder: ”Erfarne Vibypolitikere klar til by- og regionsrådsvalg”. Ilse tager kontakt til Egon med hensyn til opsætning
af annoncen. Ilse sender sin pressemeddelelse til pressen og håber, at nogle vil trykke den.
Ad 2f) Julefrokosten arrangeres stort set som sidste år, da vi syntes, at det gik så godt. Vi
afholder frokosten 11.12 klokken 18.00 på Lokalcentret. Birger bestiller maden fra Kvickly –
husk gerne flere sild end sidste år. Ilse har nogle julelege, som vi afvikler, Flemming har et
juleeventyr, vi har banko og julesange. Som sidste år er frokosten gratis for vores medlemmer.
Drikkevarer medbringes selv. Man må gerne invitere sin kone/mand/kæreste med. Ilse og
Birger sørger for at sende invitationen ud.
Ad 2g) Et eventuelt borgermøde om Viby Torv og trafikken i Viby udsættes til efter valget.
Ad 2h) Generationskurset d. 26.11 på Lokalcentret. Vi fastholder de 2 hovedspørgsmål: a)
Hvordan får vi fat i nye medlemmer og gerne unge medlemmer og b) hvordan får vi lokket
vores medlemmer til vores møder og arrangementer.
Ad 2i) Ilse vil melde tilbage, at vi desværre ikke kan være behjælpelige med uddeling af
borgmesterens folder. Vi har 4 kandidater at tage vare på i Viby, og det giver rigeligt med
arbejde.
Meddelelser/Orientering:
Ad 3a) Der er en enkelt ændring i oversigten over valgstyreformænd, valgstyrere og
valgtilforordnede, som Ilse har udsendt. Egon Christensen flyttes fra Søndervangsskolen til
Vibyhallen.

Ad 3b) Ilse gav en status over medlemstilgang og medlemsafgang. Hun beklagede sig over, at
folk, som melder sig ind i vores forening, hurtigt melder sig ud igen. Hvad gør vi ved det. Skal
vi genopfriske ideen med et møde for nye medlemmer – eventuelt på Rådhuset.
Ad 3c) Birger gav en orientering om foreningens økonomi, som ser fornuftig ud. Der er stadig
penge på valgkontoen.
Aktuel politik:
Ad 4) Ilse delte Trepartsaftalen ud. Den blev dog ikke diskuteret, da tiden var temmelig
fremskreden.
Eventuelt:
Ad 5) Ingenting.
Herefter gik vi over til medlemsmøde, hvor Flemming fortalte om sine mærkeager og sin
valgkampagne. Der kom desværre ikke nye medlemmer til denne del af aftenen.
Aftenen sluttede 21.30
Referent: Hans Peter

