Referat af bestyrelsesmøde i Viby Partiforening den 4. marts 2019.
Til stede: Flemming Knudsen, Connie Nielsen, Søren Christiansen, Carl Sørensen, Ilse Klinke, Hans Peter Mehlsen,
Inge Asferg, Aksel Basballe, Birgit Outzen, Jesper Kjeldsen, Leif E. Nielsen, Per Mikkelsen og Lars Knudsen.
Jesper Kjeldsen deltog i bestyrelsesmødet, da han er interesseret i at stille op til én bestyrelsespost. Jesper fortalte
om sig selv, og bestyrelsen og de fremmødte medlemmer var meget positive over hans kandidatur.
Afbud fra Camilla Fabricius, Ango Winther og Lars Rossen
Ad 1 a)
Carl Sørensen blev valgt
Ad 1b) Nye punkter til dagsorden:
3b – Orientering fra fællesbestyrelsesmødet 27/2 2019.
3C – Valgkampstatus
3D – Valghalla
3E – Ansøgning EU-midler
Ad 1 c) Referat godkendt.
Ad 2 a)
Regnskabet blev godkendt.
Ad 2 b)
Cafeen i Viby Lokalcenter er bestilt til generalforsamlingen den. 18. marts 2019.
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Ilse orienterede om potentielle bestyrelsesmedlemmer.
Connie tager referat af generalforsamling.
Birgitte sørger for talerstol og mikrofon.
Lars kopierer materiale til generalforsamling og fremlægger regnskab og kontingent.
Ilse bestiller sandwiches
Birgitte laver kaffe og the.
Lars sørger for øl, vand, vin, servietter og småkager.
Ilse forsøger at få Jakob til at være dirigent.
Hans Peter sørger for amerikansk lotteri.

Frist for tilmelding 6. marts.
Ad 2 c)
Hans Thomsen – kampagneleder for Niels Fuglsang vil gerne have telefonnumre på vores medlemmer.
Ilse spørger Hans Thomsen, hvad oplysningerne skal bruges til, Hvordan oplysningerne opbevares, Hvor lang tid
oplysningerne opbevares samt hvornår de slettes. For at overholde persondataloven om behandling af
personfølsomme oplysninger bør man nok indhente tilladelse hos medlemmerne om udlevering af telefonnumre.
Ad 2 d): Udsat til april-mødet.
Ad 3 a)
På mødet den 25. februar stod det i valgets tegn, men også lidt orientering fra region.
Ad 3b)
Der var mange deltagere til mødet, som blev afholdt i FO byen. Jacob Bundsgaard kunne bl.a. orientere om
dagsorden for Vestbyen. Udvikling af Gellerup og Bispehaven skal ses som en proces indtil 2030. I udvikling af

området indgår bevarelse/sammenlægning af skoler – indsats for at få borgere i arbejde/erhvervsuddanelse. Endelig
informerede man om en ny form for repræsentantskabsmøde den 11/5 kl. 9.00.
Ad 3c)
For ikke at trække for store veksler på omdelerne enedes man om, at omdeling af foldere for Camilla og gerne Niels
Fuglsang først bør ske, når der trykkes på valgknappen. På et senere tidspunkt og når man nærmer sig valgdagen, vil
der yderligere ske omdeling af Camillas foldere. Desuden vil der ske omdeling af valgfolder for Niels Fuglsang op til
EU valget.
Partiforeningen har lovet at ophænge 300 plakater for Camilla i Viby området.
Søren påtog sig ansvaret for ophængning af 100 plakater på Skanderborgvej fra Marselis Boulevard og ud til Gunnar
Clausens Vej.
2 hold bestående af Hans Peter og søn samt Lars + makker (som HPM skaffer) sørger hver for ophængning af 50
plakater.
Når valget er udskrevet udmeldes datoer for de forskellige aktiviteter.
Ad 3d)
Ilse og Hans Peter deltog på et møde på DOKK1 om tilmelding af valgtilforordnede. Hans Peter oplyste antal
valgstyrere og tilforordnede, partiforeningen gerne skulle stille med til de 3 valgsteder i Viby.
Tilmelding skal ske i valgsystemet Valghalla ved brug af Nemid.
Hans Peter opfordrede mødedeltagerne til at melde sig.
Plakater til EU valget må opsættes 4. lørdag før valget, som finder sted 26. maj
Ad 3e.
Der kan søges EU-midler til EU-valgaktiviteter. Til Vestkredsen er der ca. 1.000 kr., som skal fordeles mellem
kredsens 7 partiforeninger. Det besluttedes at meddele kredsen, at den må søge midlerne.
Ad 4)
Vores utrættelige regionspolitiker orienterede om en revideret handleplan for regional udvikling, som havde
afstedkommet megen ros fra mange kommuner. I handleplanen er der beskrevet meget andet end
erhvervsudvikling.
Flemming udleverede materiale.
Flemming orienterede om, at bevillinger op til kr. 100.000 kunne løses administrativt, medens større beløb skulle
godkendes af regionsrådet.
Ovartaci museet er blevet bevilget et pengebeløb.
Ad 5)
Hans Peter havde deltaget i en arbejdsgruppe om bedre brug af lokalcenter Rosenvang. Den 13/3 afholdes
opstartsmøde.
Næste møde den 1. april 2019 (og det er ikke engang løwn).

Ref/lars

