Referat af bestyrelsesmøde i Viby Partiforening 7. maj 2018.
Til stede: Ilse Klinke, Preben Faurholt, Birgitte Outzen, Carl Sørensen, Lars Knudsen, Søren
Christiansen, Aksel Basballe, Connie Nielsen, Erik Jonassen, Hans Peter Mehlsen.
Afbud: Camilla Fabricius, Flemming Knudsen og Lars Rossen.
Uden afbud: Enise Kocuoglu og Funda Kocuoglu.

Ad 1)
Carl Sørensen.
Ad 2)
Følgende ekstrapunkter til dagsordenen blev fremsat: 2c) Overenskomstforhandlingerne, 2d)
repræsentantskabsmødet i Socialdemokratiet 28.05 og 2e) Folketingsvalgkampen.
Ad 1c)
Referat fra sidste møde blev godkendt. Ilse nævnte, at hun har reserveret de nævnte datoer for
vores kommende møder på Lokalcentret.
Ad 2a)
Bilag udleveret. Valgoplægget til europaparlamentsvalget er godkendt i Hovedstyrelsen. Ilse
efterspurgte, om der var nogle, som ville kigge det igennem. Ellers var der opbakning til
formandens forslag om at lade kredsen stå for en invitation til debat om valgoplægget.
Ad 2b)
Evaluering af den organisatoriske generalforsamling d. 9.04.
Enighed om at maden var noget af det bedste, der var blevet serveret ved en generalforsamling.
Der var dog for meget af den. Dirigenten blev rost. Der var ca. 50 fremmødte, hvilket er rigtig fint.
Debatten var god og omhandlede bl.a. medlemsbladet og et ønske om politikere udefra til at
diskutere aktuelle politiske temaer.
Lydanlægget er under al kritik og skal forbedres. Referat er udsendt.
Ad 2c)
Vedrørende de afsluttende overenskomstforhandlinger henviste formanden til det udsendte skriv
fra Mette Frederiksen. Det blev kort kommenteret.
Formanden foreslog, at vi fremadrettet skulle invitere en fremtidsforsker til at orientere om den
danske model m.m. – eventuelt sammen med andre. Ilse vil prøve at finde en egnet person til
dette.
Ad 2d)
Til repræsentantskabsmødet i Socialdemokratiet i Aarhus d. 28. maj kommer Connie, Søren,
Birgitte Lars og Hans Peter.

Ad 2e)
Den nye kredsformand Anders Terp, som også står i spidsen for Camillas valgkampagne, vil gerne
have planen for vores aktiviteter i forbindelse med det sidste folketingsvalg. Hans Peter prøver at
kigge i gemmerne. Hvis ikke det giver noget, kan Anders Terp eventuelt prøve at kontakte Margit,
som var valgkoordinator for Kim Qvist ved sidste valg.
Ad 3)
Connie og Hans Peter orienterede om forårsseminaret d. 5. maj, hvor inspirationsgruppernes
fremtidige struktur og indhold blev debatteret.
Der blev endvidere givet en orientering om det organisatoriske repræsentantskabsmøde i
Vestkredsen d. 30.04
Der blev henvist til partiets nye store grønne udspil ”Danmark skal igen værre en grøn stormagt”.
Oplægget diskuteres på et møde i Rymarken 14. maj klokken 18.00. desuden afholdes samme dag
et møde på Lokalcenter Møllestien med regionspolitikerne Anders Kühnau, Flemming Knudsen,
Annette Roed og Mette Valbjørn.
Der blev orienteret om arrangement omkring Europaparlamentsvalget i Silkeborg d. 26. maj hos
3F.
Ad4)
Der var for en gangs skyld tid til at diskutere politik. Følgende emner blev der snakket om:
Flere diagnosticerede børn – måske et emne til en fremtidig debataften.
Den offentlige transport i Århus
Mobilitetsplanerne. Eventuelt på næste møde ved Ango og Flemming.
Ad 5)
Peter Hugger kommer på vort næste møde og giver orientering om foreningens økonomi.
Ref./ Hans Peter

