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Referat arbejdsudvalget
mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00 hos 3F, Langelandsvej 3, Middelfart
Indbudte

Mødt

Regionsformand, Niels Ole Beck

X

Regionsnæstformand og hovedbestyrelsesmedlem, Tina Maria Lund

1.

X

Regionskasserer, Jørgen Wedel

X

Organisationssekretær, Elna Johansen

X

Arbejdsudvalgsmedlemmer, Margot Torp

X

Arbejdsudvalgsmedlemmer, Lene Thiemer Hedegaard

X

Hovedbestyrelsesmedlem, Bent Andersen

X

Hovedbestyrelsesmedlem, Palle Graversgaard

Skype

Gruppeformand, Poul-Erik Svendsen

X

Sekretær uden stemmeret: Jan Salskov

X

Godkendelse af dagsorden
Palle: Skype under eventuelt.

2.

Godkendelse af referater
Godkendt.

3.

Særlige punkter til Arbejdsudvalgets behandling
a.

Repræsentantskabsmødet: forslag til dagsorden kommer senere
Har været sendt ud til alle.
En halv time før faneindmarch skal fanebærerne samles.

b.

Dagsorden, Mette kommer 13.30 og bliver en time
Mange valg. Alle tre pladser til hovedbestyrelsen skal genbesættes.
Palle: Vi skal gerne udnytte Skype/nettet mere fremover. Vil gerne sætte ord på dette.
Niels Ole: Siger på rep.møde, at vi arbejder med det.

c.

Forslag til dirigenter
De samme dirigenter vil gerne stille op igen i år.

Afbud

Ej Mødt
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d.

Valgene, herunder valg af spidskandidat og opstillingsregler
Der er kun kommet en indstilling til spidskandidat. Poul-Erik.
Elna: Vil gerne vide hvad udvalget skal lave fremover!
Niels Ole: Gav en forklaring. Elna og Niels Ole skal holde møde med AOF, som vil være behjælpelig kurser.
Margot: Arbejdsudvalget skal være mere præcise i oplæg til uddannelsesudvalget.
Palle: Vi har været en kampagneorganisation i de senere år. Fremover skal vi styrke uddannelser. Der var ros til udvalget. Overnatningskurser er måske unødvendige.

e.

Skype
Palle: Vi burde have en storskærm til mødet.
Palle og Jan arbejder videre med det.

f.

Eventuelle møde vedrørende regionens sparekatalog
Niels Ole: Er meget ud i regionen med møder om sparekataloget. Stephnie Lohse lavede en ”Carl Holst” i Middelfart kommune. Der er lagt en præmis på 14% ind for medicinstigninger. Det bliver ikke mere end 5%. Derfor bliver
besparelsen 20 mill. mindre. Der kommer justeringer efter kommunernes kommentarer.
Elna: I lokalråd har vi diskuteret akutbilen. Det er en dårlig udnyttelse af paramediciner.
Poul-Erik: Responstiderne skal kunne holdes.
Palle: Økonomiudvalgsmøde i Tønder: Poul-Erik kommer til Tønder på mandag. Der bliver lagt op til en konstruktiv
debat, som er fremadrettet.
Poul-Erik: Man prøver at lave debatten lidt mere generel.
Lene: Forrige møde talte vi om at lave møder tre steder i regionen!
Poul-Erik: I morgen skal jeg til Bov i Aabenraa-kredsen.
Bent: Vi kan også bruge andre end Poul-Erik. I Esbjerg har vi inviteret Karsten Uno.
Poul-Erik: Andre medlemmer af gruppen er også ude.
Niels Ole: Har fulgt det der sker, så vi skal ikke lave noget der hvor der har været lavet arrangementer. Vi undersøger
om der er ”huller” i regionen.

g.

Organisatoririsk møde den 2. marts. Vi skal sørge for forplejning
Mathias, ny partisekretær kommer. Vigtigt med repræsentanter fra alle organisatoriske led. (se udsendte indbydelse).
Er der nogen der har kendskab til hvor vi kan få forplejning?
Margot: I Kolding har vi en god butik!
Niels Ole: Ringer til Gert, 3F, her.

h.

Årshjulet ved Margot
Margot: Har lagt det ind, jeg umiddelbart har fundet. Skal det nationale også med?
Lene: Vi har længe efterspurgt dette. Rart vi kan se hvad der skal ske.
Niels Ole: Giver et godt overblik, så uddannelsesudvalget kan se hvornår der er huller.
Elna: Uddannelsesplanen skal godkendes på repræsentantskabsmødet.
Palle: Vil gerne have et taler-kursus.
Elna: Vi har lavet det tidligere. Det er der løbende behov for.
Lene: Årshjul og aktivitetsplan er to forskellige ting.
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4.

Nyt fra de centrale udvalg
a.

Nyt fra Bent. Principudvalgsmødet
Bent: Margot har arbejdet hårdt for at få konferencen den 19. marts op at stå. Hvor sent kan vi tillade os at sende ud.
Mener vi kan vente til sidst i måneden. Vi skal gerne have en erhvervsprofil med. Vil I fortsætte med at bruge mig på
denne post når jeg ikke længere er valgt?
Margot: Mener det er for sent med at udsende sidst i februar. Kan vi udsende det vi har?
Lene: Vi får altid at vide vi sender ud for sent.
Jørgen: Enig i det skal ud nu.
Niels Ole: Vi beder partiet sende det ud. Bent leder stadig efter en oplægsholder mere.
Palle: Har været til seminar med Steen Hildebrandt. Han har et socialt hjerte.
Jørgen: Forstår ikke hvad erhvervsfolk skal i vores principprogram.
Niels Ole: Dette er første del i en proces. Efter sommer samles alle indlæg, som skrives sammen til kongressen til
efteråret. Vi er i gang med en ”brainstorm” lige nu.
Elna: Vi mangler principper i partiet i dag. Vigtigt vi finder vore grundlæggende principper.

b.

Nyt fra HB-mødet
Bent: Oplæg om principprogrammet. Morten om planloven. Svære forhandlinger forestår.
Niels Ole: Gravemaskinerne holder klar ved vestkysten, hvis regeringen får flertal til at bygge ved kystnære områder.

5.

Evaluering af arbejdsudvalgskonference den 29. januar 2016 kl. 15 på Christiansminde i Svendborg
Niels Ole: Opfølgning når der er valgt nyt arbejdsudvalg.

6.

Organisationssekretær
Elna: Har ikke lavet så meget. Har ventet på arbejdsudvalgets seminar. Laver en plan som sendes rundt. Havde en god konference 16. januar.

7.

Regionskassereren
Jørgen: Der er ikke sket det store. Mangler partiskat fra nogle. Ansøgning til regionen er afsendt.

8.

Politisk tema til næste bestyrelsesmødemøde
Planloven.

9.

Korte meddelelser fra arbejdsudvalgsmedlemmer
Magot: Konstitueret formand for ligestillingsudvalg.

10.

Eventuelt.
Næste møde: 21. marts.
Referat
Jan Salskov
sekretær

