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Referat fra bestyrelsesmøde i Viby Partiforening
mandag, den 4. november 2019 kl. 19.00
på Viby Lokalcenter, lokale U2, 1. sal
Tilstede:
Flemming Knudsen, Ilse Klinke, Carl Sørensen, Jesper Kjeldsen, Hans Peter Mehlsen, Birgitte
Outzen, Connie Nielsen, Steffen Sabroe, Søren Christiansen, Troels Bjerg, Michael Binder,
Peter Graversen, Ango Winther, Ole Carlsen.
Afbud:
Camilla Fabricius, Ed Monzo, Ali Nuur
Dagsorden
Pkt. 1. Formalia
a. Valg af ordstyrer (1 min)
• Carl
b. Godkendelse af dagsorden (2 min)
a. Godkendt med flg. ændringer: punkt 2B og 2E tages i omvendt rækkefølge. Et punkt 1.C tilføjes:
”Godkendelse af referat fra d. 7/10”. Et punkt 4.B tilføjes: ”Tilbagemelding fra mødet d. 2/11, med
vores medlemmer af anden etnisk herkomst”
c. Godkendelse af referat fra mødet d. 7/10:
• Referat godkendt
Pkt. 2. Beslutninger
a. Opstilling af vores bestyrelsesmedlem Jesper Krogh Kjeldsen til Byrådsvalget i 2021
• Jesper redegør for sine visioner og bevæggrunde for at stille op til Byrådet (10 min)
• Til referat: Det gjorde han godt.
• Bestyrelsen drøfter Jespers ønske uden Jesper (10 min).
• Til Referat: Ilse redegjorde for proceduren. Bestyrelsen besluttede efterfølgende i fællesskab
at støtte Jespers opstilling.
b. Eventuel underskudsdækning af arrangementet filmen ”Lykkelænder”
• Det vurderes ikke at være nødvendigt. Der er styr på underskudsgarantien.
c. Regnskabsoverblik (bilag udleveres på mødet)
Det er et problem, at flere medlemmer er i restance, og at der skyldes for flere år.
• Vi opfordrer Peter Hugger til at ringe rundt og mundligt at gøre det meget tydeligt for de
pågældende medlemmer, at det er nu, der skal betales. Han skal også kontakte de medlemmer
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der har tegnet sig som valgtilforordnede, men som ikke har betalt. Hvis Peter ikke vil påtage sig
opgaven, skal han inden for 14 dage kontakte Jesper Kjeldsen, der så påtager sig opgaven.
d. 5 delegerede til Vestkredsens repræsentantskabsmøde mandag, den 25. nov. 2019 (5 min)
Bestyrelsen bedes i forvejen finde ud, om I kan deltage
• Ilse, Hans Peter, Michael, Steffen og Jesper deltager.
e. Endelig planlægning af partiforeningens julefrokost den 2. december (10 min)
• Til Referat: Vi besluttede at:
• Julefrokosten bliver afholdt her på Lokalcentret.
• Vi laver Banko, hvor vi opfordrer folk til at donere gaver til spillet. Ango er banko-opråber
(Ango-banko )
• Mht. mad har vi besluttet, at vi bestiller mad fra Kvickly. Birgitte bestiller, og Jesper henter
maden.
• Vi skriver på indbydelsen, at man kan melde tilbage, hvis man ønsker vegetar-mad. Jesper er
tovholder på evt. vegetar-mad
• Jesper køber drikkevarer
• Peter kopierer sangene
• Der tages evt. En julehistorie med
• Ledsagere betaler 50 kr. for maden
• Bestyrelsen mødes allerede kl. 16.45
Pkt. 3. Politisk emne
Fremtidsplaner for Aarhus’ infrastruktur, fortætning m.v. v. Hans Peter Mehlsen (45 min)
• Hans Peter kom med et glimrende, konkret og solidt indlæg!
• Der arbejdes med kommuneplan, helhedsplaner, lokalplaner og strukturplaner.
• Når kommunen laver byudvikling, indkaldes diverse fagpersoner (arkitekter m.m.), men også
folk fra det politiske miljø. Hans Peter har som formand for Viby Fællesråd deltaget i disse
møder, og ser det som en god mulighed for at gøre Fællesrådets indflydelse gældende.
• Viby fællesråds tilgang til udviklingen af Viby: Højst byggeri af 3.etagers høje, byggeri i gode
materialer
• Hans Peter frygter, at man om nogle år ser en masse tomme etagebyggerier og andre fejlprojekter som følge af, at vi har overladt udviklingen af Aarhus til diverse bygherrer og som
følge af, at ansvarlige politikere har ”sovet i timen”
• Der var efterfølgende diskussion med udgangspunkt i oplægget.
• Vi dropper det politiske emne til mødet i januar, men får i stedet kredsformanden til at fortælle
om kredsens politikudvikling, erhvervelse af nye medlemmer m.v.
Pkt. 4. Tilbagemeldinger/Orientering
b. Evaluering af den politiske generalforsamling (20 min)
• Politiske beretninger:
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• Til Referat: Hans Peter opfordrer til, at Ole lægger de billeder ud, som han har fra
generalforsamlingen – når vi nu kan bryste os af at have så stor en repræsentation af
politikere på mødet.
• Maden:
• Til referat: Maden var dyr, men god. Alligevel bør vi overveje, om vi også skal tænke
muligheden for vegetarmad (se punktet om julefrokost)
c. Tilbagemelding fra mødet d. 2/11, med vores medlemmer af anden etnisk herkomst
• Godt og spændende møde.
Pkt. 5. Eventuelt
• I forhold til arrangementet ”Lighed i sundhed”: Steffen, Jesper og Camilla sætter borde op,
Connie og Ed laver kaffe og te, Camilla, Ango, Aase le Fevre, Annette Kristensen og Ilse. Steffen
henter nøgle.
• Hvis man vil på Flemming Knudsens distributionsliste, skal man sende ham en mail
• Næste bestyrelsesmøde er den 6. januar 2020
• Den organisatoriske generalforsamling holdes den 16. marts 2020
• Ilse sagde tak til Connie for hendes store indsats i Viby partiforening.
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