Referat af bestyrelsesmøde den 8. januar 2018

Afbud: Camilla Fabricius og Ali Nuur
Dagsorden
Pkt. 1. Formalia
a. Valg af ordstyrer
Carl Sørensen blev valgt
b. Godkendelse af dagsorden
Nyt pkt. 2f. Dato for afholdelse af kursus om generationsskifte
c. Godkendelse af referat af 6. november 2017
Godkendt
Pkt. 2. Beslutninger
a. Evaluering af valgkampen
 Handling på de spørgsmål/forslag, vælgerne fremsatte på lyttemødet den 8. nov. 2017
Ango syntes, at det var et godt initiativ. Kun 5-6 mødte op. Ilse har fået mail fra lederen af
Hovedbiblioteket Rolf Hapel om, at salen på biblioteket kun kan lånes, hvis flere partier er
repræsenteret.
 Plakater og strips, antal plakater
Enise oplyste, at DSU havde talt om at samarbejde med partiforeningerne om ophængning
og nedtagning af plakater og i forvejen holde et fælles møde med en repræsentant fra hver
partiforening.
Fire kandidater i én partiforening med ikke mange aktive er måske i overkanten. Vil vi have
fire kandidater til næste valg?
Der skal holdes en forventningsafstemning, så vi har klare rammer for, hvad aftalerne er, om
kandidaterne er fælles, eller om nogen kører ”sololøb”.
Det skal bestemmes på forhånd, om det er baggrundsgrupperne eller bestyrelsen, der fører
valgkamp.
Det er partiforeningen der opstiller kandidaterne, og vi støtter økonomisk, så må det aftales,
hvilke retningslinier der skal gælde.
Partiforeningen hjælper de kandidater, vi stiller op.
 Hang plakaterne, hvor de skulle?
Kassereren oplyser, at partiforeningen ikke har fået regninger for forkert ophængte plakater
eller for plakater, der ikke blev taget ned i tide.
Vi bør have et Plakatudvalg.
Det er ikke fair, at nogle hænger tre af sine egne plakater oven på hinanden, så der ikke
bliver plads til de andre.
Flemmings plakater hang, hvor de skulle.
 Husstandsomdeling af foldere, hvor mange blev delt ud og hvilke gader og veje manglede?
Hans Peter omdelte en oversigt over, hvor folderne blev omdelt og hvem, der delte dem ud.
Vi fik delt 6.000 ud af Flemmings og Annette Roeds fælles folder ud.

Der blev godt dækket ind, men plads til forbedringer. Omdelerne har været ude flere gange,
dog manglede Holme Møllevej og Vårkjærparken og sikkert flere.
 Fungerede baggrundsgrupperne?
Flemming var godt tilfreds med sin baggrundsgruppe: Samarbejde om plakater,
Videopræsentation, Facebook boots, Facebookgruppe: Genvalg til Regionen med obs. På nr.
25 Flemming Knudsen, 2 stk. standere på Banegårdspladsen og Skt. Knuds torv.
Ango syntes, det var fint med baggrundsgrupper, men fik ikke helt brugt sin
Ali: Marianne og Ali har gjort en fantastisk indsats, men det er svært, når der er ”krig”
mellem Ali og andre somaliere. Aftale om én somalisk kandidat vil være bedre.
Camilla var ikke til stede.
 Fungerede partiforeningens arrangementer?
Uddeling af croissanter dag før valget var vellykket.
Lyttemøde: gerne større fremmøde.
Loppemarked gik super godt. Personlig kontakt.
Viby Centret: Der var mange vælgere at tale med, og centret er oversækket.
Mega Syd skal tænkes mere ind næste gang. Perfekt i tørvejr. Der kommer mange vælgere
til de mange butikker.
Annoncen bør være større næste gang.
Roser: Udmærket den sidste lørdag før valget.
 Lykkedes det at kandidaterne delte hinandens foldere ud?
Det lykkedes ikke så godt.
 Valgbidrag: Hvis man som tilforordnet er offentligt ansat er der mulighed for at bruge
afspadseringstimer på valgdagen frem for at tage fri.
b. Fremtidige mål for partiforeningens arbejde
Drøftelse af anden mødestruktur
 Møderne er for lange
 Der bliver diskuteret for lidt politik
 Mere strukturerede møder
 Der bliver for megen snak, således at debat om politik ikke kan nås
 Der var tilslutning til at lave et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og
kasserer til at forberede det organisatoriske og administrative. Desuden besluttedes det at
oprette et aktivitetsudvalg, som Lars bliver formand for.
Hvem/Hvad vil vi arbejde for det kommende år?
 Mere politisk debat.
Hvordan vil politikerne bruges/Hvordan ønsker bestyrelsen at buge politikerne?
 Flere politiske møder, måske på skift vores tre politikere. Det besluttedes at spørge
medlemmerne i næste medlemsblad, hvordan de vil bruge politikerne.
Åbne møder frem for medlemsmøder.
 Der afholdes offentlige/åbne møder fremover rene medlemsmøder.
c. Opstilling til bestyrelsen på den organisatoriske generalforsamling den 9. april
På valg 2018:
 Søren genopstiller
 Ali Nuur spørges, da han ikke var til stede
 Ilse genopstiller
 Connie genopstiller

 Funda genopstiller
 Steffen genopstiller ikke. Alle hjælper med at finde n ny suppleant.
d. Borgermøde om Viby Torv og trafikken
 Møde tilrettelægges i Aktivitetsudvalgt.
e. Dato for møde med nye medlemmer
 Tirsdag, den 13. februar kl. 17.00. Først møde, dernæst rundvisning på rådhuset v. Ango.
Bestyrelsen og politikerne deltager.
f. Ny dato for kursus om generationsskifte
Der er ikke tiltro til at en sådan kursusdag hjælper. I stedet foreslås en slags åben studiekreds over
flere aftener. Aktivitetsudvalgt tilrettelægger.
Pkt. 3. Meddelelser
 Ali holder en pause fra bestyrelsesarbejdet.
 Steffen er efter ønske udtrådt af bestyrelsen.
 Niels Roland ser på, om der er vedtægtsændringer til fremlæggelse på generalforsamlingen.
Pkt. 4. Aktuel politik
 Regionen har endnu ikke fordelt de forskellige poster.
 Byrådet har første møde onsdag, den 10. januar.
 Hjemmeplejen fungerer ikke.
 Samarbejdet mellem byrådet og regionsrådet m.h.t psykiatrien kan godt blive bedre.
 Taxakørsel til læger.
Pkt. 4. Eventuelt
 Alle bør tilmelde sig byråds- og regionsdagsorden samt dagsorden til udvalgsmøder, så vi kan se,
om der er noget relevant til Vibys dagsorden – apropos mere politik.
 Vi skal på et senere tidspunkt drøfte tilforordnede.
Nogle valgtilforordnede vil gerne gå før optællingen er færdig
Nogle kan ikke tælle til 25.
Spørge de tilforordnede, hvilken opgave de gerne vil varetage
Referent
Enise

