Socialdemokratiet i Viby J
REFERAT fra bestyrelsesmøde i Viby Partiforening
Mandag d. 2. september 2019 kl. 19.00
på Viby Lokalcenter, lokale U2, 1. sal

Tilstede:
• Ulla Olsen (nyt medlem), Troels Bjerg (nyt medlem) Ilse Klinke (B), Hans Peter Mehlsen
(B), Aksel Basballe, Ed Monso (B), Søren Christiansen (B), , Michael Binder (B), Jesper
Kjeldsen (B), Peter Graversen (B), Ole Carlsen (fotograf/bladredaktionen), Steffen (B),
Birgitte Outzen (B)
Fraværende:
• Ango Winther, Camilla Fabricius, Flemming Knudsen, Ali Nuur, Carl Sørensen, Connie
Nielsen, Inge Asferg, Peter Hugger
Dagsorden
Pkt. 1. Formalia
a. Valg af ordstyrer
• Hans Peter
b. Godkendelse af dagsorden
• Godkendt
c. Godkendelse af referat af møde den, 5. august (vedhæftet)
• Punktet frafalder pga overskredet tidsgrænse for tilbagemelding (8 dage)
Pkt. 2. Beslutninger
a. Bestyrelsens ønsker til Aarhus kommunes kommende budget:
• Mere støtte til hjemmeplejen og ældreområdet. Området trænger til at blive
kigget efter i sømmene..
• Vi er enige om, at vi fremover laver mere plads til punktet, så der er tid til en
ordentlig proces, der munder ud i nogle ønsker med fuld opbakning fra
bestyrelsen, der gives videre til vores lokalpolitikere. Vi sætter punktet på til
næste bestyrelsesmøde.
b. Økonomisk støtte til DSUéren
• Vi efterkommer DSU´s ønske om at vi støtter med et andelsbevis, der koster 500
kr. årligt

c. Hvervekampagne (nye medlemmer)
• Jesper og hustru bestiller materialer, og deler materialer ud i kommende
weekend (7-8/9). Hvis andre vil være med, kan man kontakte Jesper – email
jesperkroghkjeldsen@gmail.com – mobil 31 90 58 84.
Pkt. 3. Politisk emne v. Jesper Krogh Kjeldsen: plast-forurening
(herunder situationen omkring Camillas økonomi)
• Vi havde en god og bred snak om emnet
• Jesper har et konkret forslag om en kampagne vedr. drikkekartoner, og han vil
kontakte Anders Winnerskjold på vegne af Viby partiforening. Han vender tilbage
til partiforeningen med en orientering.
Pkt. 4. Tilbagemeldinger
a. Tilbagemelding fra bestyrelsesmøde i Vestkredsen d. 26/8 v. Michael Binder
• Michael Binder orienterede fra Vestkredsen
b. Besøg på Søndervangsskolen
• Arrangementet udvides til kl. 17-19, da der bliver spisning. Partiforeningen giver
sandwich eller lign og Søndervangskolen giver kaffe, te, vand. ☺
c. Tilbagemelding fra aktivitetsudvalget v. Jesper K. Kjeldsen
• Jesper orienterede om et godt opstartsmøde, og om det videre forløb. Den
overordnede målsætning er, at ”Viby partiforening bliver den mest aktive
partiforening i Århus”! Idéen/fremgangsmåden er, at udvalget kaster idéer på
banen (og gerne modtager idéer fra andre), og herefter er det åbent for alle at koble
sig på …
d. Tilbagemelding om foredrag af Dansk-Israelske Sarah Lindner om projektet PIP:
• Ilse afventer svar fra Morten Pless.
e. Ango Winther ønsker at genopstille til byrådsvalget i 2021
• Der er et ønske fra bestyrelsen om, at kandidaterne fremover møder op på
bestyrelsesmødet inden valget og redegør for, hvad de gerne vil arbejde med
fremadrettet. Man skal som udgangspunkt gøre sig fortjent til at opnå støtte
gennem Viby partiforening bl.a. ved at komme til møderne og deltage i
arrangementer.
Pkt. 5 Orientering
a. Jesper K Kjeldsen deltager i Socialdemokratiets kongres d. 14-15. september
b. Mahad Yussuf har fået tilbagemelding om, at partiforeningen ikke har de nødvendige
ressourcer pt til at promovere flere kandidater end dem, vi allerede har
Pkt. 6. Eventuelt

• Jesper videregav en opfordring fra Camilla om, at vi er mere aktive omkring branding,
og at vi deler flere ting på Facebook.
• Vi tænker at dagsordenen til bestyrelsesmøderne skal ind på Viby afdelingens
hjemmeside
• Ilse efterlyser indlæg til medlemsbladet. Deadline 15/9
• Fremover synger vi en sang til bestyrelsesmøderne (Peter G medbringer gerne guitar
☺)
Referent Peter G

