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Referat Arbejdsudvalget
mandag den 29. august 2016 kl. 17.00-19.00 hos 3F, Langelandsvej 3, Middelfart
Indbudte

Mødt

Regionsformand, Niels Ole Beck

X

Arbejdsudvalgsmedlem, næstformand, Margot Torp

X

Regionskasserer, Jørgen Wedel

X

Arbejdsudvalgsmedlem, Lene Thiemer Hedegaard

1.

Afbud

Ej Mødt

X

Arbejdsudvalgsmedlem, Karsten Wohlgemuth

X

Organisationssekretær, Elna Johansen

X

Hovedbestyrelsesmedlem, Jan Stubberup

X

Hovedbestyrelsesmedlem, Gitte Ottesen

X

Hovedbestyrelsesmedlem, Tina Maria Lund Kristensen

X

Gruppeformand, Poul-Erik Svendsen

X

Sekretær uden stemmeret: Jan Salskov

X

Godkendelse af dagsorden
Margot: Mangler udvikling af referatet. Nyt punkt.

2.

Godkendelse af referater
Godkendt.

3.

Særlige punkter til arbejdsudvalgets behandling
a.

Status på Billeshave
Niels Ole: 136 deltog. Nogle var ikke registreret. Dagen løb efter planen. Regnen kom da vi afsluttede.
Margot: Der mangler virkelig en spids fra partiet som taler. Partisekretæren er opmærksom på problemet.
Niels Ole: Skrev til Mette i marts måned. Kunne få hende midt i september. Prøvede med Mogens Jensen og Frank
Jensen uden succes. Nicolai Wammen blev spurgt, og han kunne heller ikke. I Bennys kalender var han optaget af
andet, men det var sommerstævnet han var optaget af.
Margot: Det bør være partisekretærens opgave at finde en spids til taler.
Jørgen var enig med Margot, at det er partisekretærens opgave.
Karsten: Kan man investere i en bus der samler op gennem Sønderjylland?
Elna: En partiformand har også brug for privatliv, men hun kan vel ikke frede både juli og august?
Margot: Formiddagen med Christel gik rigtig godt. Har ikke fået opg jort tilbagemeldingerne. Christels oplæg blev
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rigtig godt modtaget og der var og god dialog med deltagerne.
Niels Ole: Billeshave stiller skolens arealer gratis til rådighed. Udgifterne beløber sig til ca. 50.000 kr. til musik,
scene, toiletvogn m.v. Vi får et tilskud på 25.000 kr. fra partiet. Vil gerne have DSU involveret. Pressen kommer kun
hvis der kommer en spids og de bringer kun en pressemeddelelse hvis vi annoncerer.
Margot: Måske skal vi nedsætte et udvalg inden næste sommermøde.
Jørgen: Kan vi målrette Facebook så vi rammer mange flere.
Jørgen: Kan vi flytte arrangementet til juni?
Niels Ole: Så kan vi ikke være på Billeshave.

b.

Regions-valgforberedelse. Møde med AOF den 10. august, referat fra mødet.
Niels Ole: Ellen og Niels Ole havde møde med en konsulent fra AOF hovedkontor. Venter på et referat. Lavede
en opremsning fra sidst. Sidst skulle man deltage i alle tre kurser. Mange dukkede ikke op. Nu bliver der tilmelding
til hvert arrangement. Hvis man ikke dukker op skal man betale. Arrangement i november samt et i februar og et i
marts. Skal dække regional og kommunal. Den største hurdel ligger i undervisere. Det bliver både på Fyn og i Jylland.
På Fyn i Ringe. Jylland i Esbjerg og/eller Aabenraa.
Elna: Er i tvivl om hvem der skal stå for undervisere.
Margot: Ligestillingsudvalget har planer om at lave et arrangement for kvindelige kandidater.
Karsten: Vi skal passe på at det ikke bliver ”forbudt” at være mand.
Margot: Vi kalder det omvendt ligestilling. Vi har svært ved at få kvindelige kandidater, specielt også de etniske kvinder. Vi skal også bliver bedre der hvor mænd er underprioriteret.

c.

 n drøftelse af hvordan vi håndterer “kriser” i regionen fremadrettet.
E
Det bekymrer mig, at vi som arbejdsudvalg i regionen ikke har modtaget så meget som en linje
fra vores regionsrådsmedlemmer om hjemtagelsen af ambulancekørsel. Karsten.
Karsten: Har manglet information i forbindelse med Bios-sagen. Kan vi fremover få en kort meddelelse om hvad der
sker. Vi skal blive bedre til at kommunikere i krisetider. Fik mine oplysninger fra Jørgen Lehmann.
Niels Ole: Det er dels min skyld. Da det var den samme strategi der blev fulgt som der var vedtaget her.
Poul-Erik: Det gik pludselig stærkt da det kom frem, at Bios havde beholdt nogle penge de havde fået udbetalt ved
en fejl. Der var kun få personer i regionen der vidste besked.
Jørgen: Der er mange der føler som Karsten. Få måneder siden havde vi en lignende situation med hovedbestyrelsen.
Poul-Erik: Det var vigtigt hvad der kom ud i sagen.
Ellen: Det kunne vel ikke sendes ud til medlemmer inden det kom i pressen.
Karsten: Nå vi vinder sådanne sager skal vi have det kommunikeret ud hurtigt.
Jørgen: En særlig hilsen til vore medlemmer vil være godt.

d.

 orslag til eventuel ansættelse af en studentermedhjælper.
F
Økonomi: Vi betaler halvdelen af lønnen, partikontoret betaler den anden halvdel. Derudover
kommer udgifter til telefon og kontor. Løn ca. 80.000 kr. For et år 2017. En aftaler der går over
2 år. Evaluering efter 1 år. Hovedsageligt hjælp til organisatorisk arbejde i regionen med sigte på
at hjælpe foreninger og kredse i gang med aktiviteter.
Niels Ole: Regionsformænd har bedt om en oversigt over hvordan det skal finansieres.
Karsten: Det er op til regionerne selv hvordan der skal se ud.
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Margot: Forestiller sig en person der har organisatorisk erfaring som kan lave ideudvikling.
Karsten: Hvor mange penge vil vi bruge på det?
Elna: Tror mest på den direkte kommunikation med partiforeninger og kredse.
Margot: Vi kan måske få foredragsholdere ud med gode ideer.

e.

Møde for nye medlemmer i august.
Niels Ole: Vil i aften spørge kredsene hvem der har lavet arrangementer for medlemmer.

f.

 rganisering af valgprogramskrivning. Første møde er den 3. september. Der skal udpeges forO
mænd for de forskellige skrive grupper.
Poul-Erik fortæller og der nedsættes grupper, som skal styre sig selv.

g.

Årshjulet: hvor lang er vi i forhold til det planlagte. Jan har send en revideret rundt
Intet.

h.

Eventuelt et kongresforberedende møde.
Niels Ole: Skal vi holde et møde eller ej? Det må afgøres på bestyrelsesmødet.

i.

 ent Andersen afgik ved døden den 26. august, han skal bisættelse den 1. september kl. 14.30.
B
Er det noget vi som region skal gøre?
Enighed om at vi sender en hilsen. Støtte til Hospice i Esbjerg.
Jørgen foreslår vi sender 1000 kr.

j.

Referatudvikling
Margot foreslog at referaterne udvikles, så de kan læses hvis man ikke har deltaget. Jan og Margot samarbejder om at
finde en ny form.

4.

Nyt fra de centrale udvalg
a.

Nyt fra Margot. Principudvalgsmødet. Margot.
Margot: Skal lave oplæg til en appetitvækker til workshop på kongressen. Der skal være en ny runde møder i hele
landet. Der arbejdes på 8 spor.
Elna: Har planlagt den 15. oktober omkring principprogram. Vil gerne vide hvilke spor der arbejdes på.

b.

Nyt fra HB-mødet
Niels Ole: Sommergruppemøde.
Jan: Positiv stemning, velforberedt formand. Opbakning fra hele gruppen.
Niels Ole: Gruppeformænd og borgmestre var inviteret.
Meget forberedelse til kongressen.
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5.

Organisationssekretær
Intet.

6.

Regionskassereren
Jørgen: Har sendt forkret regnskab ud.

7.

Korte meddelelser fra arbejdsudvalgsmedlemmer
Intet.

8.

Eventuelt.
Næste møde: 19. september.
Referat
Jan Salskov
sekretær

