Referat af bestyrelsesmøde i Viby Partiforening den 7. januar 2019.

Til stede: Flemming Knudsen, Lars Knudsen, Carl Sørensen, Ilse Klinke, Peter Hugger og Hans Peter
Mehlsen, Birgitte Outzen, Aksel Basballe, Preben Faurholt, Leif E. Nielsen
Afbud: Enise Kucuoglu, Funda Kucuoglu, Camilla Fabricius, Inge Asferg
Ad 1 a)
Carl Sørensen blev valgt
Ad 1b)
Nye punkter til dagsorden: 3i: Orientering om partiforeningens økonomi v/ Peter Hugger
Ad 1 c) Referat godkendt.
Ad 2 a) Det blev besluttet at gentage successen med besøg på Rådhuset for såvel nye som ”gamle”
medlemmer den 12. februar. Ilse tager kontakt til Camilla og Ango. Flemming kan.
Ad 2 b) Se dagsorden. Lars og Enise genopstiller ikke. Bestyrelsen sonderer mulige emner til
opstilling til bestyrelse.
Ad 2 c) Niels Fuglsang bevilges i første omgang kr. 3.000,- til sin valgkamp, men bestyrelsen er åben
over for en ekstra bevilling på et senere tidspunkt. I øjeblikket står der kr. 12.400,- på valgkonto,
men der skal også være midler til Camilla’s valgkamp.
Ad 2 d): Bestyrelsen opfordrer til at komme med nye emner til domsmænd og nævninge. Hans
Peter Mehlsen, Peter Hugger, Lisbeth Lautrup Knudsen genopstiller, og Birgitte Outzen og Birger
Huss udpeges. Deadline for tilmelding er den 20/1 2019.
Ad 2 e) Rundt om bordet var der enighed om, at der havde været en god stemning, og at der også
skulle være en julefrokost i 2019.
Ad 3 a): Vores Folketings- og EU-kandidater skal have meget spalteplads i det næste medlemsblad.
Desuden vil der være en artikel om ulighed og børnefattigdom af Soc.dem’s socialordfører Pernille
Rosenkrantz-Theil. Frist for indlevering af materiale til medlemsbladet er medio februar.
Ad 3 b) Til orientering
Ad 3 c) Til orientering.
Ad 3 d) Til orientering. Mødet afholdes den 28. januar 2019.
Ad 3 e) Hans Peter deltager. Den 27/2 vil Jakob Bundsgaard deltage, medens Kristian Würtz
medvirker den 9/4.

Ad 3 f) Til orientering.
Ad 3 g) Til orientering. Der er plads til 5 delegerede fra Viby. Desuden kan alle deltage.
Ad 3 h) Der er tilsagn fra alle politikere, og Ilse har bestilt cafeen, men endnu ikke fået svar.
Ad 3 i) Peter Hugger fremlagde et foreløbigt regnskab herunder medlemsstatus.
Ad 4) Flemming havde deltaget på et møde den 8/1, hvor der blev fremlagt et udkast til regional
udvikling. Flemming nævnte bl.a., at der på velfærdsområdet skulle uddannes 120 ekstra
sygeplejersker.
Aksel Basballe opfordrede til at opprioritere emnet ”ulighed” i forbindelse med det forestående
folketingsvalg.
Ad 5) Status for valgkamp for Camilla Fabricius tages op som et punkt på næste bestyrelsesmøde.
Ango har 25 års jubilæum som byrådsmedlem o.m.a..
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