Referat af bestyrelsesmøde i Viby Partiforening den 11. februar 2019.
Til stede: Flemming Knudsen, Connie Nielsen, Søren Christiansen, Carl Sørensen, Ilse Klinke, Hans Peter
Mehlsen, Peter Epstein, Inge Asferg, Aksel Basballe, Bjarne Engberg og Lars Knudsen.
Afbud fra Birgitte Outzen og Camilla Fabricius
Ad 1 a) Carl Sørensen blev valgt
Ad 1b) Nye punkter til dagsorden: 2d - Beslutning fra kredsmødet den 28/1 2019, som bestyrelsen skal tage
stilling til.
Pkt. 3a og 3b flyttes til punkt 2d.
Ad 1 c) Referat godkendt.
Ad 2 a) Connie, Enise og Lars stopper. Opfordring til bestyrelse og medlemmer om at bringe egnede
kandidater I forslag.
Ad 2 b) Hans Peter opfordrede til, at man lige klappede hesten. Vi skal nok være klar, når der trykkes på
valgknappen. I november var der sendt brev til Anders Terp, hvor man informerede om, hvad
partiforeningen kunne bidrage med i valgkampen. Hans Peter omdelte et kort over områder i Viby, hvor
der skulle ophænges 300 valgplakater. Samtidig lød der en opfordring til at give en hånd med ophængning
af plakater. Hans Peter, Bjarne og Lars stiller bil til rådighed – eventuelt også Peter Epstein.
Hans Peter sørger for organisering af omdelere og områdeopdeling til omdeling af foldere i Viby. Ved 1.
omdeling vil man gerne have mulighed for omdeling af fællesfolder for Camilla og Niels Fuglsang.
Hans Peter skriver til Julie Marker, at der er styr på plakater og foldere.
Ad 2 c) Hans Peter orienterede om mødet.
Ad 2 d): Partiforeningen tilbyder at stå for kampagne i Viby Centret de sidste 2 lørdage op til valget, 1 x
omdeling af morgenbrød på Viby Torv samt eventuel afholdelse af 1 vælgermøde på Viby bibliotek.
Der havde været forskellige opfattelser af, hvad der blev aftalt på mødet og hvad Viby Partiforenings skulle
bidrage med til Camillas valgkamp. Hans Peter skriver til Birgit Sylvest, at partiforeningen i første omgang
bidrager med kr. 5.000,-.
Hvis medlemmer derudover skulle ønske at yde støtte til Camillas valgkamp kan dette ske på et eller andet
tidspunkt via mobilpay 484656.
Ad 2 c) Hans Peter oplæste navne på opstillere på grundlisten.
Ad 4) Flemming omtalte sundhedsreformen og henviste til det medsendte og fyldestgørende materiale.
Herefter udspandt der sig en livlig debat om tilbagetrækningsreformen. Debatten var så livlig, at selv
dirigenten havde vanskelighed ved at kalde mødedeltagerne til orden. Der var enighed om, at det var
vigtigt inden valget at tydeliggøre partiets konkrete forslag til en ny reform.
Ad 5) Intet til pkt’et, og referenten havde mentalt sagt godnat.
Referent Lars

