Referat fra internt bestyrelsesmøde den 6. januar 2020 kl. 19.00
på Viby lokalcenter, lokale U2, 1. sal
Til stede:
Ilse Klinke, Hans Peter Mehlsen, Jesper Kjeldsen, Birgitte Outzen, Steffen Sabroe, Peter Graversen,
Ed Monzo. Gæster: Peter Hugger (kasserer), Anders Terp (kredsformand )
Fraværende:
Søren Christiansen, Michael Binder

Referat ud fra dagsorden:
Pkt. 1. Valg af ordstyrer
• Steffen valgt
Pkt. 2. Gennemgang og godkendelse af regnskab
• Peter H gennemgik regnskabet, der efterfølgende blev godkendt og underskrevet af
formanden og kassereren.
Pkt. 3. Bestyrelsesmødernes struktur
• Punktet blev diskuteret
Pkt. 4. Kandidater til byråds- og regionsrådsvalg i 2021
• Bestyrelsen har enstemmigt besluttet, at vi fortsat støtter alle de nuværende kandidater,
men at vi prioriterer Jesper som spidskandidat.
Pkt. 5. Besøg af kredsformand Anders Terp
• Anders gav bestyrelsen information fra kredsbestyrelsens møde den 30. september 2019
• Jesper vil kontakte Anders med forslag til emne, der skal indgå i kredsens fremadrettede
arbejde med politikudvikling.
Pkt. 6. Vedr. organisatorisk generalforsamling
På valg er:
Formand: Ilse for 2 år
Bestyrelsesmedlemmer Søren for 2 år, Birgitte for 2 år
Bestyrelsessuppleanter: Ed for 1 år, Steffen for 1 år
Revisorer: Carl for 1 år, Berit for 1 år
Revisorsuppleanter: Aksel for 1 år, Gert for 1 år
Kongresdelegeret: Formand for 1 år
Suppleant for Kongresdelegeret: Næstformand for 1 år
FT-kandidat: Camilla

Pkt. 6. Ed og Steffen vil gerne opstille til bestyrelsen. Ilse vil gerne tage 2 år mere. Bestyrelsen
bakker op! Ilse kontakter Søren og Birgitte samt revisorerne.
Pkt. 7. Kontinentsatser 2020 (partikontorets forslag vedhæftet)
• Da kontingentsatserne for 2020 skulle indberettes til partikontoret senest med udgangen
af november 2019, har kasserer og formand meddelt accept af de nye satser
• Ift. kontingentsats for kontanthjælpsmodtagere: Bestyrelsen anbefaler, at
kontanthjælpsmodtagere betaler en nedsat kontingentsats på lige fod med f.eks.
pensionister. Jesper laver et skriv om emnet, sender det til Ilse, og Ilse formidler videre til
partikontoret centralt. Skal formentlig behandles i Hovedbestyrelsen og på Kongressen.
Pkt. 8. Opfølgning på møde med vores medlemmer med anden herkomst
• Vi vendte punktet kort.
Pkt. 9. Rundvisning og møde med nye medlemmer på Rådhuset. Datoforslag 12. februar kl.
17.00 + en sandwich
Pkt. 10. Til orientering:
• Ilse har kontaktet partikontoret for at høre, om der gøres noget i anledning 100-året for
genforeningen med Sønderjylland. Afventer svar.
• Partikontoret vil bruge Ilses velkomstbrev i f.b. med deres kampagne om nye medlemmer.
Bestyrelsen synes, det er en fin idé.
• Ilse deltager i møde d. 21/1 vedrørende rekruttering af kvinder til byrådsvalget i 2021
Pkt. 11. EVT:
• Jesper orienterede om arrangementet d. 11/1 kl. 11, i eller foran Viby centret. Emne:
Kampagne i henhold til statsministerens nytårstale om udsatte børn.
• Steffen opfordrer til at deltage i tur til Christiansborg d. 5/2-2020, hvor Camilla viser rundt
(via Klub Østjylland, Aarhus Stiftstidende)
• Forslag til dagsorden til næste møde: Hvad gør vi sammen som bestyrelse til 1. maj?
Referent
Peter G.

