Referat fra bestyrelsesmødet i Socialdemokratiets Viby-afd., d. 6.maj 2019

Tilstede:
Ilse Klinke, Hans Peter Mehlsen, Birgitte Outzen, Søren Christiansen, Michael Binder Jensen, Ed
Monzo. Peter Graversen, Carl Sørensen, Connie Nielsen, Torben Magleby, Steffen Sabroe, Aksel
Basballe, Flemming Brink Rasmussen, Flemming Knudsen, Erik Jonassen, Camilla Fabricius,
Ango Winther, John Aabille, John Hansen, Niels Fuglsang.
Referent:
Peter Graversen
Rækkefølgen på dagsordenen blev ændret, da vi afventede Niels Fuglsangs ankomst (Han var
en tur på Djursland..). Aftenens program blev derfor således:
•
•
•

Camilla Fabricius og Ango Winther om fortætning og højhusbyggeri i Viby
Det ordinære bestyrelsesmøde
Niels Fuglsang fortæller om sit syn på Europas fremtid

Kommentarer til punktet om fortætning og højhusbyggeri i Viby:
Det blev præciseret at der skulle tales om etagebyggeri, og ikke om højhusbyggeri, som er noget
andet.
-

-

-

-

-

Ango Winther redegjorde for den foreløbige plan for Viby-området. Han gjorde opmærksom
på, at man i byrådets plan for Aarhus som helhed havde brugt følgende formulering i
forbindelse med byggegrunde: ”Områder, hvor man ikke kan udelukke, at der bygges højt”
og understregede, at der altså også bygges andet end højhuse i Aarhus. Han gjorde også
opmærksom på, at der ER regler for byggeri på maks. 3 etager – f.eks. i forhold til grønne
udenoms arealer – men at der er ekstra krav når byggeriet er over 3 etager.
I forbindelse med fortætning gjorde han opmærksom på, at der også kan være fordele, f.
eks. besparelser i forbindelse med at bruge det allerede eksisterende offentlige trafiknet og
de allerede etablerede skoler og institutioner frem for at skulle bygge nyt. Han gjorde
opmærksom på, at der stadigvæk er ekstra plads på mange af byens skoler, og at det er
billigere at udvide skoler end at bygge nye.
På mødet blev der dog udtrykt en bekymring for, at man ikke altid tænker skoler,
institutioner og idrætsfaciliteter ind, inden man bygger nyt og en bekymring for, at borgerne
ikke altid bliver hørt i processen.
Det blev også nævnt, at Viby partiforening lægger sig op af Fællesrådets holdning i forhold
til generelt at være på vagt over for højt byggeri.
Camilla understregede, at det selvfølgelig er afgørende, hvor og hvordan man bygger, og at
byggeriet er af kvalitet. Med hensyn til fortætning sagde hun, at det f.eks. også kan handle
om at bygge lidt mindre lejligheder. Og så var hun ellers enig i, at det ville være godt at
finde et andet ord end ”fortætning”, da det efterhånden var blevet noget negativt ladet.
Der var på mødet en længere diskussion omkring væddeløbsbanen og stadion. I forhold til
væddeløbsbanen handlede det om, hvorvidt huslejen skulle sættes o, eller om man skulle
finde en helt ny placering, og i forhold til Stadion handlede det om, hvorvidt det skulle
udbedres, eller om der skulle bygges helt nyt. En del af diskussionen handlede om
finansiering af de mulige nye tiltag og om bevarelse af de grønne arealer omkring stadion.

Det ordinære bestyrelsesmøde

1. Formalia
a. Ordstyrer:
Carl
b. Referent:
Peter Graversen
c. Dagsorden
godkendt
d. Referat fra sidst:
Godkendt
2. Beslutninger
a. Valg af sekretær:
Peter Graversen blev foreslået, og han indvilgede
b. Valg/begivenheder/plakater/foldere m.v.:
Hans Peter orienterede om valgkampen indtil videre.
Følgende valg-arrangementer er planlagt:
• Søndag d. 12/5 kl. 14-15.30:
Tværpolitisk vælgermøde på Viby bibliotek
Mød endelig op(!), og der kan være brug for hjælp til opstilling af borde m.m.
Søren bestiller roser, og Ilse bestiller bolsjer og balloner.
• Lørdagen inden valget kl. 11-13:
Valg-happening i Viby-centeret
Morgenen inden valget:
Morgenmads-arrangement omkring Viby Torv og Harald Jensens Plads (bl.a. ved
busstoppestederne) den 4. juni. Der pakkes valgposer kl. 07.00 på Viby Lokalcenter.
Der skal bestilles croissanter. Ved sidste valg blev der bestilt 150 stk. Det antal bestiller vi
også denne gang.
c. Opbevaring af personoplysninger i forbindelse med Niels Fuglsangs valgkamp
Bestyrelsen har samme opfattelse som Ilse mht. til opbevaring af personoplysninger.
3. Orientering/meddelelser:
a. Repræsentantskabsmødet d. 11/5:
En kort orientering..
b. Repræsentantskabsmødet i regionen d. 27/4:
Flemming Knudsen orienterede og fremhævede især en god tale af Niels Fuglsang.
c. Repræsentantskabsmødet i Vestkredsen d. 29/4:
kort orientering.
4. Eventuelt:
Der var afbud fra Inge Asferg, som fyldte 80 år på dagen for bestyrelsesmødet.
Ilse havde været forbi med røde roser.
Næste bestyrelsesmøde 3. juni kl. 19.00.

Afsluttende oplæg ved Niels Fuglsang, om Europas fremtid:

•
•
•
•
•

Niels takkede for hjælp til ophæng af plakater og understregede, at undersøgelser viser, at
plakater virker!
Cykelturs-arrangementet d. 18/5 blev omtalt, og der kan hentes flere OBS på Niels’
hjemmeside
Niels opfordrede til, at alle bruger deres netværk i valgkampen og gerne deler hans
valgvideo
Han svarede på spørgsmål vedr. sin valgbank og behandlingen af personoplysninger.
Han uddybede sin politik ved bl.a. at sige at ”Klimakampen skal føres med et meget stærkt
socialt fokus”, ”fagbevægelsen skal styrkes”, ”Højrepopulismen har vundet 1. halvleg – vi
skal vinde 2.halvleg”.

