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Referat Arbejdsudvalget
mandag den 21. november 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
Arbejdsudvalgsmedlem, Karsten Wohlgemuth

X
X
X

Hovedbestyrelsesmedlem, Gitte Ottesen
Hovedbestyrelsesmedlem, Tina Maria Lund Kristensen

X
X

Gruppeformand, Poul-Erik Svendsen
Sekretær uden stemmeret: Jan Salskov

1.

Ej Mødt

X

Organisationssekretær, Elna Johansen
Hovedbestyrelsesmedlem, Jan Stubberup

Afbud

X
X

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2.

Godkendelse af referater
Godkendt.

3.

Særlige punkter til arbejdsudvalgets behandling
a.

Forslag til datoer for arbejdsudvalgsmøder og bestyrelsesmøder i 2017.
Niels Ole gennemgik forslag til møder i 2017. Billeshave mangler, da der mangler endelig tilkendegivelse fra Mette
Frederiksen. Datoerne godkendt.

b.

Repræsemtantskabsmøde 2017, den 29. april i Eritsø.
Her kommer Mette Frederiksen.

c.

Billeshave sommerstævne.
Se pkt. a Det forlyder fra partikontoret at vi ikke kan få Mette Frederiksen både til repræsentantskabsmødet og
Billeshave. Niels Ole vil arbejde på at få hende begge gange.
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d.

Regions valgforberedelse. AOF vil meldele tilbage i løbet af næste uge
Det første valgudvalgsmøde var umiddelbart efter arbejdsudvalgsmødet. Her deltog Niels Ole, Jørgen Wedel,
Karsten Wohlgemut, Kaj Emil Koman Meyer, Poul.-Erik Svendsen og uden stemmeret Jan Salskov. De skulle drøfte
hvilke partier vi skal være i valgforbund med. Om DF kan være en mulighed medførte en større diskussion.
AOF melder tilbage i løbet af næste uge vedr. kandidatuddannelse.
Udvalget henstiller til Poul-Erik om at være langt mere aktiv på Facebook fra nu af. Ikke først om måneder. Det gælder i det hele taget om at han skal være mere synlig i medierne fra nu af, hvis vi skal få et godt regionsvalg.

e.

Ansættelse af en eller to studentermedhjælper
Niels Ole har uden held efterlyst på partikontoret hvor der bliver annonceret. Det haster selvom der er kommet en
enkelt ansøger efter referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

f.

Opfølgning på valgprogramskrivning
Niels Ole mangler at høre fra psykiatriudvalget. Han kontakter dem.
Sundhed er i gang. De har sidste møde i december.
Det grænseoverskridende samarbejde. Vi har ikke hørt fra udvalget.
Personalepolitik.
Enighed om at der skal findes en anden overskrift, da denne kan forveksles med personalets egne konkrete politikker
omkring røg, ansættelse etc.
arbejder på sagen. Yderområderne i Region Syddanmark indgår i gruppens arbejde.
Yderområderne i Region Syddanmark.

g.

Årshjulet
Arrangementet den 19.11. om sikkerheds- og udenrigspolitik blev ikke til noget, da det ikke lykkedes at finde oplægsholdere. Til næste møde vil årshjulet for 2017 være udarbejdet. Det kan altid findes på hjemmesiden.

4.

Nyt fra de centrale udvalg:
a.

Nyt fra Margot. Principudvalgsmødet.
Margot orienterede om at Sønderborg, Middelfart og Fåborg har bestilt debatmateriale til mange politiske temaer. Tønder og Tommerup har bestil til et par emner og Esbjerg til et enkelt. Der er således plads til mange flere. Jan
Stubberup orienterede om at Rødekro partiforening har et arrangement i januar. Karsten Wohlgemuth mener
mange er optaget af valget om et år. Og foreslog at emnet blev drøftet med hele bestyrelsen den 12. dec. Det blev
vedtaget, men Margot fik også grønt lys for at sende en opfordring til kredsformændene inden da, fordi der kun er
januar til at lave møder i.

R E G I O N

S Y D D A N M A R K

Regionsformand Niels Ole Beck, Revlingevej 3, 6800 Varde – nielsolebeck@mail.dk – Tlf. 75 22 54 46 – Mobil 21 78 67 43

5.

Organisationssekretær
Afbud fra Elna.

6.

Regionskassereren
Jørgen havde ændret lidt på opsætningen af regnskabet, i samarbejde med partiet. Fremover bliver det lidt lettere at sammenligne indtægter og udgifter.
Kasse: 1.2 mill. Vi kommer til at gå ind i det nye år med knap en mill.
Karsten undersøger om der vil være økonomi i at bruge Skype til møder.

7.

Korte meddelelser fra arbejdsudvalgsmedlemmer
Margot orienterede om at mødet med Christel i Kolding den 5. december. Gik godt med 85 deltagere.
Mange var begejstrede for Christel. Men godt hvis flere ville udfylde evalueringsskema. Afventer spændt, hvor en stor en del
af udgifterne der dækkes fra centralt hold. Jan Salskov lovede fremover at lave deltagerlister på baggrund af tilmeldingerne.
Margot orienterede om at det regionale netværk for ligestilling har været stillet i bero pga. da hun ikke har haft tid til at arbejde med det. (Den 28.1.17 må gerne udelades, da der siden er kommet noget i vejen med den dato) Niels Ole etc…

8.

Eventuelt.
Næste møde: 12. december.
Referat
Jan Salskov
sekretær

