REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VIBY PARTIFORENING D. 5.3.2018.

Til stede: Inge Asferg, Connie Nielsen, Flemming Knuden, Aksel Basballe, Carl Sørensen, Peter Graversen,
Birgitte Lund Nielsen, Søren Christiansen, Camilla Fabricius, Preben Faurholt, Ilse Klinke, Hans Peter
Mehlsen.
Fraværende: Lars Knudsen (afbud), Enise og Funda Kucuoglu (uden afbud).
Ad 1a)
Carl Sørensen blev valgt.
Ad 1b) Dagsordenen blev godkendt med et ekstra punkt: 3d) tilbagemelding fra fællesbestyrelsesmødet
27.02.
Ad 1c)
Referatet fra bestyrelsesmødet 5.2 blev godkendt med de ekstra bemærkninger fra Flemming Knudsen
som anført i dagsordenen.
Ad 2a)
Hans Peter gav indledningsvis en kort orientering om Birger Huus’ pludselige beslutning om at forlade
bestyrelsen her og nu. Birger har ikke ønsket at diskutere sin udtræden, så det var svært for bestyrelsen at
svare præcist på de mange spørgsmål, som fulgte. Man opfordrede hinanden til at finde afløsere for de
funktioner, som Birger har bestridt i bestyrelsesarbejdet – bl.a. kassererposten. Vi har på det sidste fået en
del nye medlemmer, så måske skal vi kigge der.
I forbindelse med den organisatoriske generalforsamling d. 9.04 så er lokale og køkken bestilt. Man vedtog
at bestille maden (Ilse) gennem Lokalcentret. Bestyrelsen møder op klokken 17.00. Regnskabet er gjort
klar, så vi skal finde en, som vil fremlægge det. Jacob Hansen bliver dirigent. Hans Peter trykker dagsorden
og forretningsorden samt sange. Tilmelding sker til Ilse.
Ad 2b)
Regnskabet godkendt.
Ad 2c)
Flemming Knudsen gennemgik mødet omkring partiets nye udlændingeudspil ”Retfærdig og realistisk - en
udlændingepolitik, der samler Danmark”. Mødet fandt sted i Rymarken d. 4.3. Vores udlændinge- og
integrationsordfører Mattias Tesfaye var mødt op for at gennemgå de tre kapitler i valgoplægget og svare
på spørgsmål. Flemming konkluderede, at det havde været et rigtig godt møde. Tesfaye var rigtig god til at
forklare indholdet, som skal ses som en helhed. Også på spørgsmål omkring kvoteflygtninge svarede han
godt for sig.
Det er uhyre vigtigt med en fin tone om hinanden, når vi diskuterer emnet. Det er kun, når pressen går i
gang, at det bliver unuanceret. Det er vigtigt med en human tilgang til hele flygtninge- og
indvandrerområdet.

Ad 3b)
Ilse gav en kort orientering om det ordinære repræsentantskabsmøde i Vestkredsen d. 26.2, hvor vi skulle
vælge Vestkredsens EU kandidat. Der var to kandidater Jasmin Søgård og Niels Fuglsang, som begge gav
nogle fine oplæg. Sluttelig blev Niels Fuglsang valgt som Vestkredsens kandidat. Se i øvrigt Inga Hygums
referat fra mødet (udsendt 16.03).
Ad 3b)
Til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Vestkredsen (opstilling af FT-kandidat) d.
12. 03 kommer Søren, Connie og Hans Peter. Vi prøver at spørge Lars og Dorthe Krogh, om de kan komme,
da Ilse, Preben og Flemming ikke kan denne aften.
Ad 3c)
Flemming orienterede om opstarten af baggrundsgrupper på det regionalpolitiske område for medlemmer
af Socialdemokratiet i Aarhus (se bilag som var vedlagt udsendelsen af dagsordenen).
Der er deadline for tilmelding 01.03. Indtil videre har Flemming 7 personer i sin baggrundsgruppe, hvilket
han var rigtig glad for. Han vidste ikke noget om, hvor mange der er i henholdsvis Mette Valbjørns og
Annette Roeds baggrundsgrupper på nuværende tidspunkt.
Ad 3d)
Hans Peter gav en tilbagemelding fra fællesbestyrelsesmødet d. 27.02.
Der var to punkter på dagsorden, nemlig evaluering af valget samt orientering fra borgmesteren om
væsentlige og politiske brændpunkter lige nu.
Ad 4)
Camilla gav et fint oplæg omkring frivillighed. Hun er netop blevet valgt som formand for udvalget for
Frivillighed og Samskabelse.
Hun gennemgik de overordnede forhold omkring frivillighed, og kom bl.a. ind på vigtigheden af det
frivillige arbejde i vores by, samt at frivillighed kan føre til et mere aktivt liv, hvilket gør folk mere glade og
mindre syge. Bundlinien er ikke at skulle ”tjene” på de frivillige, men at skabe mere glæde.
Hun tog herefter et røntgenbillede på frivilligheden i de forskellige magistrater. Hvor er der meget frivilligt
arbejde, og hvor er der ikke. Hvad kan der gøres fremadrettet?
Der var efterfølgende en fin debat omkring frivillighed.
Ad 5)
Der var intet under eventuelt.

Hans Peter/referent.

