Socialdemokratiet i Viby J
Referat fra bestyrelsesmøde i Viby Partiforening
mandag den 3. juni kl. 19.00
I Viby Lokalcenter, Kongsgårdsvej 6, 8260 Viby - lokale U2, 2.sal
Tilstede:
Ilse Klinke, Søren Christiansen, Michael Binder Jensen, Ed Monzo. Peter Graversen, Carl Sørensen, Connie
Nielsen, Steffen Sabroe, Aksel Basballe, Inge Asferg, Peter Epstein
Afbud: Hans Peter Mehlsen, Birgitte Outzen, Flemming Knudsen, Erik Jonassen

Pkt. 1. Formalia
a. Valg af ordstyrer
Carl
b. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med et par tilføjelser
c. Godkendelse af referat af møde den 6. maj
Godkendt

Pkt. 2. Beslutninger
a. Henvendelse fra S-byrådsmedlem Mahad Yussuf om at blive byrådskandidat for Viby Partiforening
Ad a: Vi venter med en tilbagemelding til Mahad, til vi har fået en snak med Ango og Ali Nuur
b. Evaluering af EP-valgkampen (stort til lykke til Niels)
• Kandidat Niels Fuglsang
• Omdeling af flyers
• Ophængning af plakater
• Bevilgede midler til Niels’ valgkamp
• Osv.
Ad b: Vi har omdelt 6.000 flyers og ophængt 50 plakater samt bevilget 3.000 kr. til Niels’ valgkamp. Vi
er godt tilfredse med valget af Niels, og ønsker ham stort tillykke.
c. Evaluering af FT-valgkampen
Vel vidende, at valgkampen ikke er forbi:
• Kandidat Camilla Fabricius
• Omdeling af flyers
• Ophængning af plakater
• Bevilgede midler til Camillas valgkamp

•
•

Camillas valgbutik
Osv.

Ad c: Der er omdelt 8.000 foldere, ophængt 300 plakater og doneret 5.000kr til Camillas
valgkamp til fælleskassen i Veskredsen samt yderligere midler til specifikke Vibyaktiviteter.
Camilla har haft en fantastisk valgkamp. Hun har været rundt i hele Vestkredsen og store
dele af Østjyllands Storkreds. Vi kunne dog have ønsket mere tilstedeværelse til Vibys
aktiviteter. Anerkender, at hun har haft meget travlt i et stort område. Vi ønsker hende
et godt valg.
Vi afventer Vestkredsens evaluering, og for at sikre en god evaluering sætter vi det på som et
punkt til næste bestyrelsesmøde: Hvad gik godt, hvad gik mindre godt, og hvordan kan vi
bruge vores erfaringer mere aktivt fremadrettet mod næste valg (Vestkredsen har allerede en
hvidbog fra tidligere, som vi skal huske at bruge aktivt og føre op to date)
Det har været vanskeligere at finde valgtilforordnede til både EP-valget og FT-valget denne
gang.

Pkt. 3. Meddelelser/orientering
a. Morgenmadsaktivitet den 4. juni kl. 07.00
b. Socialdemokratiets kongres
c. Borgermøde i Viby
Ad a: Hans Peter, Ed, Peter G., Connie, Ali og Ilse mødes kl. 06.50
Ad b: Kongressen afholdes fra 14/9 kl. 12 til 15/9 kl. 12. i Ålborg kongres og kultur center
Der er tilmeldingsfrist til kongressen d. 9/8.
Ad c. Borgermøde den 11. juni kl. 17.00 ”Vær med til at skabe fremtidens Viby”. Tilmelding senest
den 7/6.

Pkt. 4. Aktuel politik:
Ad pkt 4: Vi havde en god og bred diskussion af indenrigs- og udenrigspolitiske emner ☺

Pkt. 5. Eventuelt
Ad pkt 5: Husk at 3F arrangerer valgfest på valgdagen d. 5/6 fra kl. 18.00.

God sommer og god valgkamp!

Referent
Peter Graversen

