Referat af bestyrelsesmødet i Viby Partiforening 5. februar 2018

Til stede: Flemming Knudsen, Carl Sørensen, Ilse Klinke, Preben Faurholt, Connie
Nielsen, Birger Humus, Søren Christiansen og Lars Knudsen.
Der var afbud fra: Enise Kucuoglu, Funda Kucuoglu, Inge Asferg, Ali Nuur og
Hans Peter Mehlsen.

Ad 1a)
Carl Sørensen blev valgt ordstyrer.
Ad 1b)
Ilse ønskede et punkt 2b og 2d slået sammen som pkt. 2b. Som et punkt under 2
d tilføjet: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Vestkredsen den 26/2 2018.
3c Rundvisning og møde for nye medlemmer på Rådhuset.
Ad 1c)
Godkendt
Ad 2a)
Godkendt
Ad 2b)
Godkendt
Ad 2c)
Deltagelse af 2 medlemmer med tilskud på 1.000 k. pr. person godkendt.
Tilmelding efter først til mølleprincippet.
Ad 2d)
Deltagere på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde er: Ilse, Flemming,
Birger, Hans Peter og Lars. Connie er suppleant.

Ad 3a)
Lars orienterede kort fra EU konference om ”Solidaritet” som et gennemgående
tema til EU-valget i 2019. Ønsket med konferencen var at få
holdningstilkendegivelser inden for emnerne:
 Hvordan undgår vi Multinationale selskabers brug af skattely. Fair
skattebetaling.
 Bekæmpelse af social dumping.
 Flygtninge- og migrantkrisen og EU’s rolle.
 Klima – mere ambitiøse mål i EU regi.
Ad 3b
Birger kunne oplyse, at Vestkredsens nye 22-årige folketingskandidat havde
trukket sit kandidatur, med den begrundelse, at studierne tog mere af hans tid
end forventet.
Den nye kredsformand genopstiller ikke.
Ad 3c)
Ilse har inviteret nye medlemmer til møde og rundvisning på Rådhuset den 13.
februar kl. 17.00. I skrivende stund skulle der være 8 tilmeldt arrangementet.
Derudover deltager bestyrelsen og Vibys politikere.
Ad 4)
Flemming orienterede om besøg hos Region Nordjylland, som havde fået
igangsat ”Kultur og Sundhed = Sundhed på recept”, og der vil fremadrettet være
en tæt kontakt mellem de 2 regioners politikere omkring erfaringsudveksling
inden for området.
Desuden kunne Flemming oplyse om fokus på uddannelse som et af emnerne
inden for værdimål frem mod 2030.
Der er et stigende behov for uddannelse, og et af målene er, at 95 % af en
ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
Af hensyn til væksten i Regionen er der ligeledes fokus på videre- og
efteruddannelse af ufaglærte og personer med kort uddannelse.

Endelig skal der være flere, der tager en erhvervsuddannelse. Dette skal ske via
en styrkelse af erhvervsskolerne samt en bedre erhvervsvejledning af de unge.
Ad 5)
Et medlem havde gjort formanden opmærksom på, at Søfartsmuseet er gemt
væk i 13 containere på havnen. Bestyrelsen var enig i, at formanden skriver til
den socialdemokratiske byrådsgruppe, da vi mener, at kommunen må kunne
finde lokaler til så godt et museum i en søfartsby som Aarhus.
Ref. Lars

