Referat af bestyrelsesmøde i Viby Partiforening d. 3. april 2018.
Til stede:
Nauja Fleischer, Flemming Knudsen, Connie Nielsen, Preben Faurholt, Carl Sørensen, Inge Asferg, Aksel
Basballe, Søren Christiansen, Lars Knudsen, Ilse Klinke, Hans Peter Mehlsen og Peter Hugger (kort).
Afbud: Enise Kucuoglu.
Før selve mødets start bød Ilse velkommen ikke mindst til Peter Hugger, som har indvilliget i at være
foreningens nye kasserer. Peter stiller op på kommende generalforsamling. Han fortalte kort om sig selv.
Ad 1a)
Carl Sørensen
Ad 1b)
Der blev tilføjet to nye punkter til dagsordenen. 2d) vedtægtsændring og 2e) fordeling af kassererens
øvrige opgaver.
Flemming bad om at måtte fortælle nyt fra regionen under pkt. 3.
Herefter blev dagsordenen godkendt
Ad 1c)
Godkendt uden kommentarer.
Ad 2a)
I forhold til de kommende loppemarkeder i Viby Centret besluttede bestyrelsen at vente med at være med
til efter sommerferien.
Ad 2b)
Følgende delegerede møder op til Regionens repræsentantskabsmøde d. 21.04 på Hald Ege: Flemming,
Søren, Inge. Da vi gerne skulle være fem delegerede spørger Ilse Enise og Funda, om de kan være med.
Følgende delegerede møder op til Vestkredsens organisatoriske repræsentantskabsmøde d. 30.04: Hans
Peter, Ilse, Connie, Flemming og Søren.
Ilse fortalte, at Anders Terp (medlem i Viby Partiforening) opstiller til formandsposten.
Ad 2c)
Peter Hugger opstiller til kassererposten ved kommende generalforsamling. Desuden har Ilse fået tilsagn
fra Birgitte Outzen om, at hun gerne vil opstille til bestyrelsen.
Vi har pt. ingen navne på de supplerende poster. Håber de findes på selve generalforsamlingen.
Der er styr på indkøb og øvrigt vedrørende generalforsamlingen 9. april.
Ad 2d)
Ny vedtægtsændring vedrørende tegningsrettigheder blev vedtaget. Der henvises til det omdelte papir på
mødet hvor både ny tekst og gammel tekst var trykt.
Ad 2e)
Fordelingen af de øvrige kassereropgaver blev som følger.
Reservation af lokaler på lokalcentret (formanden), Indkøb til møder og generalforsamlinger (fælles
opgave), Vestkredsens bestyrelsesmøder (Connie), Kaffebrygning til bestyrelsesmøder og
generalforsamlinger (Connie), medlemskartoteket (Ilse), opbevaring af foreningens materialer (Hans
Peter), udsendelse af mails (Ilse).
Datoer for kommende bestyrelsesmøder: 2018 (6.8, 3.9, 1.10, 5.11.) 2019: 6.1, 4.2, 4.3, 1.4, 6.5,3.6)
Politisk generalforsamling: 22.10 2018. Organisatorisk generalforsamling: 18.03. 2019. Julefrokost:
3.12.2018.

Ad 3)
Connie gav en tilbagemelding fra Vestkredsmødet 26.3. Bl.a. om Camillas valgkamp samt præsentationen
af Anders Terp, som opstiller til formandsposten. Vi afventer et referat fra mødet.
Flemming gav herefter orientering fra regionen.
Han fortalte, at konstitueringen nu næsten var færdig. Ud over hvad han ellers
er kommet med i af udvalg m.m. gør han nu comeback som medlem af kontaktudvalget i Det Danske
Filminstitut.
Han omtalte baggrundsgrupperne for regionsmedlemmerne, hvor han nu selv har 5 interesserede
personer i sin egen gruppe primært omkring regional udvikling. Det kniber mere med interessenter til
Mette Valbjørns (hospitalsområdet) og Anette Roeds (den nære sundhed) baggrundsgrupper.
Han fortalte herefter om nogle af aktiviteterne omkring regional udvikling bl.a. trafikplanen fra
Trafikstyrelsen, som nu er i høring, og som er blevet væsentligt reduceret i forhold til tidligere plan.
Desuden har han skrevet et læserbrev omkring efteruddannelse og kompetenceudvikling.
Der skal spares 40 millioner på den kollektive trafik (på grund af overforbrug på den kollektive trafik).
Besparelserne skal findes inden for regional udviklings området. Der skal i øvrigt spares 300 millioner mere
på regionens budget generelt.
Han omtalte et lille hefte om regionens resultater, som er blevet udgivet.
Ad 4)
Ango Winther fortalte om de nye byggeriplaner i Viby herunder blandt andet om omdannelsesområder
med mulighed for at skifte erhvervsbyggeri (tomme) om til boliger.
Infrastrukturen (rampeplaner), om Søfartsmuseets fremtidsplacering.
Sluttelig fortalte han en trist og bedrøvelig personlig oplevelse omkring en social sag, han havde oplevet.
Ad 5)
Intet.
Ref.: Hans Peter

