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Referat Arbejdsudvalget
mandag den 17. september kl. 17.00-19.00 hos 3F, Langelandsvej 3, Middelfart
Indbudte
Regionsformand, Niels Ole Beck

X

Hovedbestyrelsesmedlem, regionsnpstformand, Gitte Ottosen

X

Regionskasserer, Jørgen Wedel

X

Afbud

Arbejdsudvalgsmedlem, Karsten Wohlgemuth

X

Arbejdsudvalgsmedlem, Ole Kjær

X

Organisationssekretær, Elna Johansen

X

Hovedbestyrelsesmedlem, Jan Stubberup

Ej Mødt

X

Hovedbestyrelsesmedlem, Tina Maria Lund Kristensen

X

Gruppeformand, Poul-Erik Svendsen

X

Sekretær uden stemmeret: Jan Salskov

1.

Mødt

X

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2.

Godkendelse af referater
Godkendt.

3.

Særlige punkter til Arbejdsudvalgets beslutning.
a.

EP-valget
Gitte: Har udsendt et opsamlingspapir fra mødet i maj. Aftalt med Christel at mødes med Mediehuset. Vi mangler
en til at koordinere valgkampen. Jørgen har trukket sit tilsagn. Jan tager jobbet som Christels oppasser og koordinerer
med kredse. Hvis Christel bliver nr. 2 på listen, bliver der behov for at ændre på vedtagne planer.

b.

Gitte Ottosen, siden sidst

c.

Mødet den 18. september med Mediehuset
Gitte: Mediehuset har lidt mad til os også. De laver det indlendende møde uden beregning. Jørgen køber et par
flasker vin til dem.
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d.

Medlemsmøde i region Syddanmark
Der er lagt op til et par medlemsmøder i den kommende tid.
Vi vil derfor meget gerne, hvis I kan være behjælpelige med at finde nogle passende lokaler og agere vært og ordstyrer ved
møderne. Bemærk at to af møderne arrangeres i samarbejde med en kreds, men der åbnes op for at alle medlemmer i området kan deltage.
Mht. til udspilsmøderne vil vi gerne kunne udsende invitationerne på kongressen, når Mette lancerer udspillet. Det har
derfor størst prioritet at finde et lokale til, men vi vil gerne have alle invitationerne klar inden så længe.

1.

Det drejer sig om følgende:
Møder om det kommende udspil og ny bog: Pernille Rosenkrantz-Theil.
Vejle/Kolding: Lørdag 3. november 2018 17-18.30
Odense/Fyn: Lørdag 17. november 2018 10-11.30
Samme dag vi har de centrale udvalg.
Synes det er en uskik der bare bliver pålagt regionen.
Tidspunkterne er ikke særligt godt valgt. Det vil være bedre med kl. 8.00.
Kan vi gøre noget for at flytte møderne?
Vi ændrer tidspunktet for workshops i centrale udvalg.
Det bliver kun i Middelfart.

2.

Dan Jørgensen og Staunings arv
Odense: Mandag 29. oktober 2018. Dette møde arrangeres af Odense syd-kredsen, her inviteres resten af medlemmerne på Fyn.
Esbjerg: Tirsdag den 30. oktober 2018. Dette møde arrangeres af Esbjerg by-kredsen, her inviteres resten af
medlemmer i Sydjylland.
Jeg håber, at I kan få det til at passe og kan finde egnede lokaler og glæder mig til at høre fra jer. Giv meget
gerne lige en melding på hvor mange deltagere vil kunne tilmelde i det enkelte lokale.
Disse møder skal vi ikke gøre noget, andet end at være ordstyrere.

e.

Orientering fra Fælleskonference med regionsgruppen den 7. og 8. september
Referat kommer søndag aften.
Niels Ole og Jan har gået fejl af hinanden i kommunikationen, derfor er referatet ikke klar.
Niels Ole: Nogle gode timer, synd med de mange afbud fra regionsgruppen. De havde selv sat datoen.
Nogle gode snakke. Regionsgruppen mangler hjælp udefra. Kan partiet være behjælpelig med analysearbejde.

f.

Tilbagemelding fra sommerstævneudvalget
Udvalget har ikke haft møde endnu.
Diskussion om oplægsholdere til næste år.
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g.

Kongressen: møder i forbindelsen med denne?
Kongresfest: Velkomstdrink, pris pr. flaske 240 kr. Det kommer til at blive godt 6000 kr. Det er af praktiske årsager,
at regionen skal betale en velkomstdrink.

4.

Nyt fra regionsgruppen
Ingen mødt. Budgetforhandlinger.

5.

Organisationssekretær
Elna har meldt afbud.

6.

Regionskassereren
Jørgen: Regnskab udsendt. Alle kontingenter er kommet ind. Nogle kredse mangler at betale for mad til repræsentantskabsmøde. Jørgen har et problem: Vi har ikke brugt penge nok! Mangler at få brugt 150.000 kr. Vi køber bil til Christels
valgkamp. Næste møde skal vi konkretisere, hvad vi vil bruge pengene til.

7.

Korte meddelelser fra arbejdsudvalgsmedlemmer
Intet til punktet.

8.

Eventuelt
Næste møde: 22. oktober.

Referat
Jan Salskov
sekretær

