Referat af organisatorisk generelforsamling den 9. april 2018
i Viby Partiforening
Pkt. 1. Velkomst v. formanden Ilse Klinke
Pkt. 2. Valg af dirigent: Jakob Hansen blev valgt
Pkt. 3. Valg af stemmeudvalg: Inge Asferg, Carl Sørensen, Ole Carlsen
Pkt. 4. Godkendelse af dagsordnen: Godkendt
Pkt. 5. Godkendelse af forretningsordenen: Godkendt
Pkt. 6. Bestyrelsens beretning v formanden: Godkendt

-

Den skriftlige beretning er sendt til medlemmerne.

-

21. april repræsentantskabsmøde i Regionen

I den mundtlige beretning gjorde formanden specielt opmærksom på, at
Vestkredsen har fået en folketingskandidat: Camilla Fabricius (Viby-medlem)

Anders Terp, som også er Viby-medlem, bliver ny formand i Vestkredsen
Aktiviteter:
- 1.maj morgenmøde i LO kl. 07.00-09.00 – alle er velkomne

28. maj repræsentantskabsmøde hos Socialdemokratiet i Aarhus
Hvad skal bestyrelsen tage sig af videre?
Medlemmers mening om medlemsbladet?
Byvandring
Møde med nydanske medlemmer
Møde med “de unge”
Borgermøder
Loppemarked i Viby Centret
Uddannelsesområdet
Præsentation af de Europa-Parlamentskandidater, der bliver valgt på repræsentantskabsmødet den 21.
april

Møderne bliver offentlige og tilgængelige for andre partiforeninger.
Medlemstal: 180 - faldet medlemstal grundet dødsfald og udmeldelser, men ca. 25 nye medlemmer i 2017
Kommentarer:

- Savner at snakke politik – aktuel politik f.eks. overenskomstforhandlingerne pt.
- Ilse: Der bliver snakket politik til alle bestyrelsesmøder, men vi arbejder videre med forslaget
om personer både fra partiforeningen og Folketinget som oplægsholdere

- Dejligt med bladet!
- Ilse: Det fornemmes, at der er brug for bladet
- Flyers om Socialdemokratiet for at få flere medlemmer
- Ilse: Undersøger, om en sådan findes
Kommentar fra Ango Winther:

Fortalte om et nyt medlem, som er føl hos Ango
Redegjorde for forløbet med Søfartsmuseet, der pt. er hjemløs
Kommentar fra Jakob: Kommer der arrangementer med andre partiforeninger?
- Ilse: vi er i gang
Kommentar af Naja Fleischer
Ønsker flere oplysninger om uddannelse på specialområderne

- Ilse: Vi påtænker et møde, hvor vi inviterer oplægsholdere fra de forskellige uddannelsesområder
lige fra folkeskolen osv.
Pkt. 7. Regnskab: Godkendt
Pkt. 8. Kontingentforhøjelse:
Partiforeningen følger Hovedbestyrelsens beslutning om samme kontingent + pristalsregulering. Det drejer
sig om få kroner årligt.
Godkendt.
Pkt. 9. Indkomne forslag
Bestyrelsen stillede forslag om vedtægtsændring § 5 stk. 3 ændres til
Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab. Formand og kasserer kan også råde over dankort
og netbank til foreningens bank-/giro-konti hver for sig for så vidt angår foreningens driftskonto.
Godkendt
Pkt. 10. Valg.
a. Valg af formand Ilse genvalgt
b. Kasserer – Peter Hugger blev valgt
c. 1 bestyrelsesmedlem for 2år - Birgitte Outzen blev valg
d. 1 bestyrelsesmedlem for 2 år - Connie Nilsen blev genvalgt
e. Suppleant for 1 år - Funda Kuscuoglu blev genvalgt
f. Suppleant for 1 år - Lars Rossen blev valgt
g. Suppleant for 1 år - Erik Jonassen blev valgt
Generalforsamlingen godkendte, at både Lars Rossen og Erik Jonassen blev valgt.
h. 2 revisorer for 1år - Carl Sørensen og Berit Munck blev genvalgt
i. 2 Revisorsuppleanter - Axel Basballe og Gert Weinrich blev genvalgt
j. Kongresdelegeret fro 1år - Ilse blev valgt
k. Suppleant for kongresdelegeret for 1år – næstformand Hans Peter Mehlsen blev valgt
l. Folketingskandidat - Camilla Fabricius er valgt i Vestkredsen – Camilla præsenterede sig
Pkt. 11 Eventuelt
Kommentar fra Søren Christiansen:
Socialområdet: Der er mange, der ikke får den hjælp, de har behov for
Formanden sluttede generalforsamlingen med en tak for de gode kommentarer, takkede dirigenten og
ønskede de nye i bestyrelsen velkommen. Takkede den gamle bestyrelse for godt samarbejde.
Tak for i aften.
Referent
Enise Kuscuoglu

