Socialdemokratiet i Viby J
REFERAT fra bestyrelsesmøde i Viby Partiforening
mandag, den 5. august 2019 kl. 19.00
på Viby Lokalcenter, lokale U2, 1. sal

Tilstede:
• Ilse Klinke (B), Hans Peter Mehlsen (B), Aksel Basballe, Carl Sørensen, Ed Monso (B),
Connie Nielsen, Søren, Christiansen (B), Inge Asferg, Michael Binder (B), Peter Hugger
(B), Jesper Kjeldsen (B), Ali Nuur, Flemming Knudsen, Camilla Fabricius, Peter
Graversen (B), Troels Bjerg (nyt medlem), Ole Carlsen (fotograf/bladredaktionen)
Fraværende: Birgitte Outzen, Ango Winther, Steffen Sabroe, Erik Jonassen
Dagsorden
Pkt. 1. Formalia
a. Valg af ordstyrer
• Carl
b. Godkendelse af dagsorden
• Godkendt
c. Godkendelse af referat af møde den 3. juni (vedhæftet)
• Godkendt, med enkelt spørgsmål af Flemming K. vedr. kongressen.
Pkt. 2. Beslutninger
a. Partiforeningens regnskab v. Peter Hugger
• Peter H gennemgik regnskabet - regnskabet bliver fremover lagt på Vibyafdelingens hjemmeside
b. Hvervning af nye medlemmer v. Ilse
• Omdelingen af foldere i lokalområdet, har ikke kastet meget af sig
• Jesper og Ed vil gerne være tovholdere på udvalg, med idéer til hvervning af
nye medlemmer. Hans Peter, Ilse og Peter G stiller sig ligeledes til rådighed for
udvalget.
• Idéer: arrangementer i forbindelse med Trumps besøg, lokale arrangementer
(skrald, festuge, nyt omdelingsmateriale mere rettet mod unge vælgere (Soc.
dem og FNs verdensmål)

c. Møde(r) med vores nydanske medlemmer v. Ilse
• Bestyrelsen enig i, at det vil være godt at aktivere vores nydanske medlemmer
• Ilse går videre med sagen, og Camilla vil gerne deltage i møder
d. Mahad Yussufs henvendelse om at Viby Partiforening opstiller ham til byrådsvalget
i 2021 v. Ilse
• Vi meddeler Mahad, at vi ikke har de fornødne ressourcer til at promovere
flere kandidater, end dem vi allerede har
e. Foredrag af dansk-israelske Sarah Lindner om projektet PiP Political is Personel
”Interviews med jødiske og palæstinensiske kvinder om konflikten imellem dem”
(vedhæftet) v. Ilse
• Vi undersøger, om det kan lade sig gøre at lave et arrangement, hvor det er
Viby partiforening, der står som arrangør, men hvor det bliver lagt ud som et
åbent arrangement, som Socialdemokratiet i Århus financierer. Tovholder Ilse.
Pkt. 3. Efterårets aktiviteter
a. Hvordan får vi diskuteret politik på vores møder?
• Vi rykker diskussionspunktet længere frem på dagsordenen, lige efter
beslutningspunkterne. Der bliver sat tid på punktet, og bestyrelsens
medlemmer skiftes til at være tovholdere på et emne. Jesper fremlægger et
politisk emne på bestyrelsesmødet 2. september.
b. FT-valg – Vestkredsens evaluering – Samarbejdet med Camilla Fabricius v. Ilse og
Camilla
• Camilla samlede op på forløbet og var godt tilfreds med opbakningen over en
bred kam. Hun er glad for at være tilknyttet en partiforening, der er bredt
sammensat og gør opmærksom på, at vi eksempelvis ikke har mistet stemmer
blandt vælgere med anden etnisk baggrund, i samme grad som man har gjort
andre steder i landet.
• Ilse udtrykker tilfredshed med Viby afdelingens indsats, set ud fra Camillas
opsamling
c. EP-valg – Samarbejdet med Niels Fuglsang v. Ilse
• Ilse opsummerede: Nyhedsbreve fra Niels.
d. Politiske møder v. Ilse
• Flemming, Ali, Ango og Camilla melder tilbage til Ilse
e. Virksomheds- og institutionsbesøg
• Vi går efter et eftermiddags-arrangement på Søndervangsskolen i efteråret.
Peter G og Ali Nuur er tovholdere

f. Planlagte aktiviteter
• Politisk generalforsamling 28. oktober (Niels Fuglsang og Camilla satser på at
komme)
• Julefrokost 2. december
Pkt. 4. Meddelelser/Orientering
• …….
Pkt. 5. Aktuel politik
• Flemming orienterede om nyt fra regionen, hvor han nævnte to aktuelle punkter:
1) Bæredygtighed og ”grønt regnskab” er vigtige emner, som vil blive debatteret og
om muligt implementeret i praksis. F.eks i forbindelse med ”Bæredygtige hospitaler”.
2) Der planlægges en studietur til Bruxelles, og i den forbindelse håber Flemming bl.a.
at få arrangeret et møde med Niels Fuglsang.
• Camilla orienterede om opstarten i folketinget
Pkt. 6. Eventuelt
• Søren modtager fremover dagsorden og referat med posten
• Ilse takker for et godt møde
Referent Peter G

