Socialdemokratiet i Viby J

Formand Ilse Klinke
Søndervangen 51, 2.tv.
8260 Viby J
Tlf. 41 29 65 02
ilseklinke@gmail.com

Referat fra bestyrelsesmøde i Viby Partiforening
mandag, den 2.marts 2020 kl. 19.00
på Viby Lokalcenter, lokale U2, 1.sal
Tilstede:
Carl, Flemming K, Steffen, Hans Peter, Peter, Ed, Ilse, Jesper, Michael, Troels, Britta
Afbud:
Camilla F, Søren, Birgitte.
Gæster:
Amin (medlem, Niis.dk)
Vi sang ”Sorte stær på grene”
Dagsorden
Pkt. 1. Formalia
a. Valg af ordstyrer (1 min)
 Carl
b. Godkendelse af dagsorden (2 min)
 Godkendt med få tilføjelser
Pkt. 2. Beslutninger
a. Revision af partilovene til vedtagelse på kongressen 25-27. september v. Ilse – bilag (5 min)
 Jesper er på opgaven
b. Frivillige til Byttemarked på Viby bibliotek den 19. april v. Ilse – (5 min)
Der er brug for 3-7 frivillige til at sætte borde op og lave kaffe og te
 Det er planen, at der lægges flyers ud til arrangementet ved loppemarkeder i Viby Centret.
 Arrangementet lægges ud på Facebooksiden 8260 Viby
 Jesper vil hænge opslag op forskellige steder.
 Arrangementet annonceres på fb og på Viby P.’s hjemmeside.
c. Grænsen mellem Viby Partiforening og Kolt Hasselager Partiforening v. Ilse og Michael (10 min)
 Vi afventer en tilbagemelding fra Birgit, der vil tage kontakt til partikontoret. Ilse har kontaktet
partikontoret, og det er helt efter bogen, at Viby P. får nyindmeldte medlemmer i Stautrup og
Ormslev, der begge har postnr. 8260.
d. Anden finansiering end kontingent til partiforeningerne v. Michael (10 min)
 Michael træder ind i aktivitetsudvalget med fokus på økonomi.
e. Organisatorisk generalforsamling 16. marts v. Ilse – bilag (10 min)
Vedtægtsændring (bilag) vedr. antal bestyrelsesmedlemmer i Viby. Forelægges på
generalforsamlingen.
Kandidater til bestyrelsesposterne. Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 –suppleanter.
Pt opstiller Birgitte, Søren, Ed, Steffen, Troels og Britta.
 Vi indstiller til GF at bestyrelsen udvides, så vi når op på 9 medlemmer (kasserer, formand + 7
medlemmer)
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Til GF fordeler vi de praktiske opgaver på 2 hold:
1. ”Startere”, der møder ind kl. 17: Peter, Carl, Ilse, Michael, Jesper, Rie, Hans Peter
2. ”Sluttere”, der rydder op efter GF: Ed, Hans Peter, Steffen, Jesper, Rie.
 Deadline for tilmelding til GF er 10/3
 Peter G svarer på spørgsmål vedr. regnskab på GF
 Ilse opfordrer medlemmerne til at komme med gevinster til amerikansk lotteri.
Pkt. 3. Politisk emne (40 min)
 Emnet denne gang var ”Arbejde med integration i Aarhus”.
Amin, Ed og Peter G. gav et oplæg fra hver deres verden. Amin fra NIIS (Ny integration i samfundet),
Ed, specialpædagog og mentor for unge m.v. og Peter om arbejdet med børn og familier i Gellerup.
Et spændende, men omfangsrigt (tidskrævende) emne.
 Vi afrunder punktet KORT næste gang.
Pkt. 4. Orientering og tilbagemeldinger
a. Peter G. bliver medlem af redaktionsudvalget (1 min)
 ok
b. Møde Ali, Ed, Steffen og Nasser den 4. februar v. Ed og Steffen – bilag (10 min)
 Ed og Steffen orienterede, og efterlyste mere handling her og nu. Bestyrelsen bakker dem op i
dette. Jesper foreslog, at der skal gøres noget aktivt omkring Ramadanen. Ed, Steffen og Jesper
arbejder sammen om dette.
c. Kampagne om SKAT i Viby Centret 21. februar v. Jesper (10 min)
 Vi står fremover selv for kampagnerne.
d. Vestkredsens nyhedsbreve: Der er fremover deadlines for indlæg 1. og 3. mandag i måneden (1
min). Der blev dog givet udtryk for, at 2 g mdl. er for meget, hvis skribenterne også skal have
mulighed for at orientere direkte til medlemmerne i partiforeningerne.
e. Nyt fra Regionen v. Flemming (10 min)
 Flemming orienterede.
f. Nyt fra byrådet v. Ango og Ali (15 (min)
 Ango og Ali var fraværende.
g. Workshop om indbrudssikring
 Hans Peter opfordrede alle til at reklamere for arrangementet på Cafe Rosenvang d. 12/3 kl. 19
Mødet handler om tryghed i Viby (særlig indsats for at forebygge indbrud). Der vil være oplæg
af Politi, Aarhus kommune og TrygFonden.
h. Orientering om amerikansk valgaften.
 Jesper opfordrede bestyrelsen til at deltage, og til at reklamere for arrangementet (blandt andet
på forskellige sociale platforme).
Pkt. 5. Eventuelt
 1. maj arrangementet bliver i Jespers kolonihavehus.
 Vi har en kampagne vedr. miljø og biodiversitet d. 28/3, og Ilse opfordrer alle til at deltage.
 Ilse snakker med Jette Skive vedr. udgifter for udbringning af medicin og
administrationsudgifter.
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