Referat af bestyrelsesmøde i Viby Partiforening d. 4. juni 2018.
Til stede: Flemming Knudsen, Søren Christiansen, Lars Rossen, Connie Nielsen, Birgitte Outzen,
Lars Knudsen, Preben Faurholt, Inge Asferg, Carl Sørensen, Aksel Basballe, Ole Carlsen, Peter
Hugger, Ilse Klinke, Hans Peter Mehlsen, Camilla Fabricius, Ango Winther.
Fraværende uden afbud: Enise Kucuoglu.
Ad 1)
Carl Sørensen blev valgt.
Ad 2)
Nye punkter til dagsordenen: 2e): Socialdemokratiets kampagne træningsprogrammer og punkt
2f): Fremtidige medlems arrangementer i sidste halvdel af 2018. Dagsordenen blev herefter
vedtaget.
Ad 3)
Ilse havde undersøgt problemerne med det dårlige lydanlæg i forbindelse med
generalforsamlingen i Lokalcentret. De forsvarer sig med, at der er for mange, som piller ved
anlægget. Der er ikke råd til et nyt anlæg. Referatet fra sidste møde blev vedtaget.
Ad 2a)
Foreningens kasserer Peter Hugger gav en grundig orientering om foreningens økonomi lige her og
nu. Peter havde udfærdiget et fornemt A5 ark, hvor vi kunne se de forskellige udgifter,
kassebeholdning m.m. Der var usikkerhed omkring valgkontoen. Hvad står der på den? Peter vil
undersøge dette til næste gang.
Ad 2b)
I forhold til deltagere i Camilla Fabricius’ valgkamps kampagnegruppe så meldte følgende sig på
mødet: Ole Carlsen, Søren Christiansen, Inge Asferg, Birgitte Outzen, Lars Knudsen. Connie og
Hans Peter er allerede tilmeldt gruppen.
Det besluttedes at rundsende tilmeldingspapiret omkring arbejdsopgaver i valgkampen, som
Vestkredsen har udarbejdet, til alle vores medlemmer. Der vil også komme en opfordring i det
kommende blad.
Det er vigtigt, at vi holder os for øje for, hvad Viby kan bidrage med. Opfindsomme og nye
kampagnetyper efterlyses.
Der er opstarts møde hos Camilla (privat) d. 17. juni klokken 13.00.
Ad 2c)
Der udspandt sig en længere dialog omkring vores facebook grupper (både den lukkede og den
åbne). Der var stor usikkerhed om, hvem der egentlig administrerede grupperne. Lars Rossen ville
gerne tilmelde sig et kursus (arrangeret af partiet) således at han kan indgå som tovholder i den
lukkede gruppe (for Viby Partiforenings medlemmer), så vi kan få den op at køre igen.
Camilla og Ango blev bedt om at tjekke op, om der eventuelt er noget, som kan nedlægges

Det blev besluttet at kontakte Bjørn Wenzel, om han eventuelt kunne være administrator af
grupperne.
Det største problem er vel nok imidlertid, at vore medlemmer ikke bruger facebookgrupperne og
lægger noget op. Vi bør i mails og i bladet opfordre vores medlemmer (dem der kan) om, at være
mere aktive omkring facebookgrupperne (lægge op, like og dele).
Ad 2d)
Der er kongres i Ålborg 22. og 23. september. Ilse kan ikke deltage. Hans Peter undersøger om han
kan. Viby har en delegeret.
Man kan komme med som tilhører. Det koster 100 kroner, som partiforeningen gerne vil betale
for eventuelt interesserede. Vil man deltage i festen (375,- kroner), bliver det for egen regning.
Der er tilmeldingsfrist 17.08. Ilse skriver ud.
Ad 2e)
Tilbud om at kunne deltage i Socialdemokratiets valgkampagne træningsprogram er sendt ud til
vores medlemmer. Der henvises for eventuelle interesserede til de 3 filer, som Ilse udsendte på
mail 31.05.
Ad 2f)
Følgende medlemsarrangementer blev diskuteret.
EU arrangement med kandidat Niels Fuglsang (Lars er tovholder på arrangementet)
Et møde omkring den stigende diagnosticering af børn i Folkeskolen og hvilke konsekvenser, det
indebærer (planlægges til senere – Lars er tovholder)
Et fællesmøde med andre partiforeninger omkring de udfordringer der er omkring psykiatrien
(Flemming og Camilla er tovholdere med hjælp fra bestyrelsen).
Sensommer hygge arrangement – en tur rundt om Årslev Engsø med efterfølgende grillhygge
(Ango og Hans Peter er tovholdere med hjælp fra Connie og Birgitte). Dette arrangement har
allerede fået en dato (8. august klokken 17.00) Invitation med tilmelding udsendes snarest
Ad 3a)
Ilse arbejder stadig på at finde frem til nogle fremtidsforskere, som vi kan invitere til en
orientering og debat omkring den danske model på det offentlige område.
Ad 3b)
Alle fremtidige mødedatoer (bestyrelsesmøder) og generalforsamlinger er bekræftet fra
lokalcentrets side.
Ad 3c)
Vi har endnu ikke fået en tilbagemelding fra Vestkredsen omkring opfordringen til et debatmøde
omkring EP valgoplægget.
Ad 3d)
Hans Peter gav en kort tilbagemelding fra Socialdemokratiets repræsentantskabsmøde
28.05

Ad 4)
Både Flemming og Ango gav gode og interessante oplæg omkring mobilitetsplanerne for såvel
region som kommune.
I sit indlæg kom Flemming bl.a. ind på følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilitet handler om lokalitet, trivsel og miljø
Letbanen til Odder og til Grenå (vi venter på trafikstyrelsen)
Flere statslige midler til den trafikale infrastruktur i regionen
Bedre bredbåndsdækning
Mobilitetsstrategier
Udvidelse af E45 fra Vejle til Randers
Viborgvej som højklassevej
Elektrificeret jernbane nord for Fredericia
Planlæggelse af letbanens 2. etape
Busrutebesparelser (40 millioner) Her skal der nok blive ballade
FN’s 17 verdensmål
Fortsat transport af børn og unge til uddannelsesstederne skal der ikke røres ved

I sit indlæg kom Ango bl.a. ind på:
•
•
•
•
•
•

Forbedring for alle former for transport
Den statslige cykelpulje (50 millioner fra staten – kommunen punger selv ud med 50
millioner)
Cykelmotorvejen (Lystrup – Århus Nord –Skejby – Århus C – afsluttende ud til Tilst)
Den kollektive trafik (Hvornår åbnes der op for at køre til Grenå og til Odder)
Udgifter til letbanen skal reduceres via busdriften
Udvidelse af letbanens etape 2 skal godkendes i løbet af året. Ango har en alternativ
ruteplan end den oprindeligt foreslåede.

Herefter udspandt der sig en god og spændende debat.
Ad 5)
Der var intet under evt. – ud over at vi alle ønskede hinanden en god sommer.

Ref./ Hans Peter

