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Referat fra bestyrelsesmøde i Viby Partiforening
mandag, den 3. februar 2020 kl. 19.00
på Viby Lokalcenter, lokale U2, 1.sal

Tilstede:
Søren, Carl, Flemming K, Steffen, Hans Peter, Peter, Ed, Ilse, Jesper, Michael, Troels, Birgitte
Afbud:
Ango W, Ali N, Camilla F
Gæster:
Britta Rasmussen (nyt medlem), Niels Bak (kampagneleder for Jesper), Amin (medlem, arbejder på
lokalcentret)
Vi startede med at synge Venne-sangen. Ilse vælger også en sang til næste bestyrelsesmøde
Dagsorden
Pkt. 1 Formalia
a. Valg af ordstyrer (1 min)
• Carl
b. Godkendelse af dagsorden (1 min)
• Godkendt, med mindre tilføjelser
Pkt. 2. Beslutninger
a. 1. maj-arrangement i Viby Partiforening (10 min)
• Jesper foreslog, at aktivitetsudvalget laver et oplæg til 1.maj, som bliver sendt ud – eventuelt
kolonihave-besøg.
b. Grænsen mellem Viby og Stautrup-Hasselager-Ormslev-Kolt partiforeninger (5 min)
• Ilse tager kontakt til Stautrup-Hasselager-Ormslev-Kolt partiforening og undersøger, hvad
deres holdning er til, at Stautrup kommer under Viby partiforening.
c. Forslag fra Vestkredsens organisator Alexander Asboe om projekt-politik
• Der er møde i morgen tirsdag d. 4/2 på rådhuset med Ali Nuur, vedrørende en ny
ungdomsklub eller et aktivitetscenter i Rosenhøj. Der skal ses på helheden i området og
undersøges, hvad der i forvejen eksisterer. Ud over Ali Nuur, deltager Ed og Steffen fra Viby
Partiforening. Ed og Steffen kommer med en tilbagemelding på næste bestyrelsesmøde.
Vi havde en god diskussion om, hvad der er de bedste tiltag i Rosenhøj. Jesper foreslog, at
man, i stedet for blot at ”sætte nye skibe i søen” først og fremmest undersøger, hvad der
ligger til grund for de udfordringer, der er i området (hashhandel, uro m.m.)
d. Repræsentantskabsmøder – hvem deltager i hvad? (5 min)
Region Midtjylland 25.4.20 kl. 10.00
• Ilse, Søren, Flemming K, Steffen, Peter G.
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Vestkredsen 27.4.20 kl. 19.00
• Birgitte, Hans Peter, Søren, Ed, Jesper, Michael
Soc.dem. Aarhus 16.5.20 kl. 09.00
• Jesper, Hans P, Michael, Peter G, Steffen
e. Organisatorisk generalforsamling den 16. marts kl. 19.00 (10 min)
Mødetid kl. 17.00
Pris:
• Pris sat op til 60 kr.
Opstilling til bestyrelsesposter m.v.:
• Birgitte og Søren genopstiller, og Steffen, Ed og Troels stiller op til bestyrelsen
• Vi håber, at Aksel byder ind på revisor-opgaven.
Spisning:
• Sandwich
Indkøb: Drikkevarer, servietter, småkager:
• Jesper og Steffen køber ind.
Mikrofon og talerstol/-pult, instruktion i brug af opvaskemaskine:
• Birgitte
Amerikansk lotteri:
• Ilse beder medlemmerne om at donere gaver til lotteriet
Regnskab og kontingent:
• Da Peter Hugger er fraværende til generalforsamlingen, holder Ilse et formøde med
Peter, regnskabet lægges ud i medlemsbladet inden generalforsamlingen, og bestyrelsen
svarer i fællesskab på spørgsmål til regnskabet på selve generalforsamlingen.
• Ilse står for medlemskontingent
Præsentation af kandidater:
• Hver kandidat får max. 3 minutter til præsentation
• Bestyrelsen bakker Jesper op som spidskandidat
f. Lokalplan 1113
• Hans Peter fortalte, at der er lavet en ”bekymringsskrivelse” til Aarhus byråd vedrørende
lokalplan 1113, der omhandler en lille del af Strandparken i Risskov.
Viby Fællesråd samarbejder med interessegrupppen ”Med hjertet for Aarhus”, som er gået
ind i sagen med lokalplan 1113. Hans P. har på Viby Fællesråds vegne taget kontakt til Ango
for at høre om hans holdning til sagen.
Viby fællesråd og ”Med hjertet for Aarhus” er enige om, at det er vigtigt at fastholde et
sobert og redeligt forløb omkring Lokalplan 1113.
Der er en demonstration vedrørende sagen, foran Aarhus rådhus onsdag d. 5/2 kl. 15.00
Pkt. 3. Politisk emne
I fællesskab aftalte vi 2 diskussionsemner, som så fordeles over de næste 2 bestyrelsesmøder, og vi aftalte,
hvem der er tovholder på hvert emne.
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• Vi aftalte at nøjes med 2 emner fordelt over 2 møder, da det er det, vi kan nå inden
generalforsamlingen. EFTER generalforsamlingen laver vi nye aftaler.
Forslag til emner: integration (Peter, Ed, Amin), Borgerhøringer (Britta), paradoks:
Regeringen bevilger penge til psykiatrien, og Aarhus kommune sparer på området (Britta),
Britta foreslog, at man også laver en medlemsaften, hvor man kan komme med forslag til
diskussionsemner. Jesper syntes, det kunne være spændende at lave en form for ”Townhallmøder”. Ilse foreslog, at der skrives ud til medlemmerne, hvor vi opfordrer til nye ideer
(medlemsinddragelse)
• Emne til næste gang: ”Besparelser inden for psykiatrien i Aarhus”. Jesper undersøger, om
hans kone har mulighed for at bidrage til emnet. Vi inviterer Camilla Fabricius. Britta prøver
at finde noget materiale om emnet (aviser/nettet m.m.)
• Emne til april-mødet: ”Arbejde med integration i Aarhus”. Ed og Peter er tovholdere, og de
overvejer at inddrage Amin (se punktet ”gæster” øverst i referatet, og siden: www.Niis.dk )
Pkt. 4. Orientering (20 min)
Orientering fra Fællesbestyrelsesmødet den 21. januar v. Hans Peter
• HP orienterede og fortalte, at der er medlemsmøde d 28/3 kl. 9-12: Stedet er endnu ikke fastlagt.
Temaet er ”Dialoggrupperne”
Orientering fra Vestkredsens bestyrelsesmøde den 27. januar v. Michael
• Michael orienterede
Orientering fra konference om Natur og biodiversitet ved Jesper Kjeldsen
• Jesper orienterede
Orientering fra møde om Rekruttering af kvindelige kandidater til byrådsvalget 2021 v. Ilse
• Ilse orienterede
Pkt. 5. Eventuelt
• Britta foreslog, at der laves en grafisk oversigt over, hvem der er hvem og hvem, der deltager
i hvad fra bestyrelsen. Jesper foreslår, at opgaven uddelegeres (der sættes navn på) efter
generalforsamlingen. Peter G. byder gerne ind på opgaven.
• Troels spurgte ind til proceduren omkring indstilling af byrådskandidater på det interne
bestyrelsesmøde i januar.
• Mandag d. 10/2: Møde for nye (og gamle) medlemmer på rådhuset. Hans Peter, Steffen,
Michael, Jesper, Ilse, Flemming K., Camilla F., Ango W.
• D. 23/2: Arrangementet ”Wastehunting i Viby”
• D. 5/3: Arrangementet ”Amerikansk valgaften” i filmbyen (Aarhus havn)
• Jesper spørger efter deltagere til indsamling til ”Børns vilkår” d. 22/3. Alle overvejer, om de
kan deltage!
• Ilse skulle hilse fra Leif Møller Madsen, og Henrik West.
• Ilse opfordrer Jesper og/eller Peter G. til at gå med i arbejdet omkring medlemsbladet. De
melder tilbage til Ilse.
Referent
Peter Graversen
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