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Referat arbejdsudvalget
mandag den 26. marts 2018 kl. 17.00-19.00 hos 3F, Langelandsvej 3, Middelfart
Indbudte

Mødt

Regionsformand, Niels Ole Beck

X

Hovedbestyrelsesmedlem, regionsnæstformand, Gitte Ottesen

X

Regionskasserer, Jørgen Wedel

X

Arbejdsudvalgsmedlem, Karsten Wohlgemuth

X

Arbejdsudvalgsmedlem, Ole Kjær

1.

Afbud

Ej Mødt

X

Organisationssekretær, Elna Johansen

X

Hovedbestyrelsesmedlem, Jan Stubberup

X

Hovedbestyrelsesmedlem, Tina Maria Lund Kristensen

X

Poul-Erik Svendsen

X

Sekretær uden stemmeret: Jan Salskov

X

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2.

Godkendelse af referater
Godkendt.

3.

Særlige punkter til Arbejdsudvalgets beslutning
a.

Årshjulet 2018. Jan vil du lave et forslag?
Kun få ændringer.

b.

 e Centrale udvalg, hvilken økonomi skal vi afsætte til disse?
D
Nogle udvalg ”opføre sig lidt autonome” Et par af udvalgene har arrangeret tværregionale og dermed blive vi fanget på det forkerte ben. Andre udvalg arrangerer på hele udvalgets vegne. Derfor
at det svært at styre helt præcis.
Vi lavet to konferencer i regionen, så vore medlemmer kan komme i dialog med udvalgene. Derudover er det et par udvalg der laver særskilte arrangementer med eksterne oplægsholder. Vi skal
aldrig dræbe et godt initiativ.
Niels Ole: Svært at holde styr på udvalgene. Det er svært at holde styr på udgifterne.
Udlæg til oplægsholdere betales centralt.
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Kan vi afsætte et beløb pr. deltager?
Vi vil gerne have aktiviteter, men kan ikke understøtte alt.
I første kvartal har vi haft seks møder, som vi ikke kendte til.
Der kommer flere møder efter sommerferien i forbindelse med socialudspillet. Kommer der også en regning der?
Der skal laves nogle retningslinier. Det skal tilbage til hovedbestyrelsen.
Oplægsholdere skal betales af deres egen kasse.
Jørgen efterlyser en oversigt over udvalgene.
Niels Ole spørger udvalgene hvad de har af planer resten af året.
Vi skal have lavet et budget og retningslinier.

c.

 ovedbestyrelsen har besluttet at lave en analyse af lovene. Dermed er der nedsat et udvalg som
H
jeg er med i. Hvordan får vi foreningerne og kredsene inddraget, så de kan komme med deres
input til analysen?
Niels Ole: Der bliver lidt udgifter til møder i den anledning.
Kan vi invitere til et kaffemøde?
Kender vi nogen som kan have interesse?
Kommer på dagsorden næste gang.

d.

Repræsentantskabsmøde den 21. april. Mette kommer fra kl. 13 til 13.30.
Mette er der ca. en halv time.
Er der nogen der skal have en speciel indbydelse. F.eks. afgåede regionsrådsmedlemmer?
Regionsgruppen har selv holdt et arrangement.
Formøde kl. 8.30.

e.

Konference med regionsgruppen og arbejdsudvalg, den 31. august og 1. september.
Jan undersøger pris på Bjerremark.

f.

Status på vore to EU-arrangementer den 7. april i Sønderborg og den 19. maj i Middelfart
Der er foreløbig 40 tilmeldte i Sønderborg.
Gitte skriver til Christel om at udsætte en tur til Brussel til januar 2019.
Gitte og Jan vil samle nogle medlemmer til at diskutere hvad der er vigtigt i forhold til EU.
Gitte og Jan er styregruppe for EP-valget.

g.

 U-midlerne. Jeg har vendt pragmatikken i organisatorisk udvalg. Den omstændighed som er
E
knyttet op på ansøgningerne for at få EU-oplysningsmidlerne. Partikontoret vil prøve at se på
hvordan det kan gøres lettere. Bla. lave en skabelon for ansøgningerne.
Jeg har fået en mail fra Preben Nielsen.
Kære Niels Ole
Tiden for vores regionsråds generalforsamling nærmer sig. Og det er tid at gøre lidt status på året der snart er gået.
Sidste år stillede jeg et forslag om, at vi skulle have noget mere EU på dagsordenen. Det havde sin rod i mit syn på Europa
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og dens skrøbelighed. Tager vi turen rundt i blandt landene, så kan vi på pege alvorlige divergens i det vi kan kalde vores
fælles forståelse. lad mig bare nævne lande som Holland, Belgien, Italien, Grækenland, Polen.
Fletter vi så en vinkel mere på, nemlig forholdet imellem arbejdstager og arbejdsgiver. Også her tænkes der i hver sin retning.
Sidste år havde vi et arrangement hvor alle EU venlige partier var sammen om et fremstød. En god dag. Og således anledning til at spørge om: Hvad kan vi være fælles om i EU?
Min tanke var at arbejdsudvalget villle foranledige at alle kredse begyndte at sætte EU på dagsorden. Sådan er det ikke
gået! Det kan der selvfølgelig være flere gode grunde til? Men det er ikke verdens mest kompliserede emne at udvalgsbehandle.
Min tilgang med mit forslag var egentlig, på simpel vis, at få sat gang i en EU debat før det er for sent. Før EU landenes
fælles struktur falder fra hinanden.
Lige nu overvejer jeg hvad mit næste træk skal være. Eller om jeg over hovedet skal bruge energi på at motivere til en fortsat
debat. Jeg kan ikke helt gennemskue den manglende handlekraft.
Venlig hilsen Preben Nielsen
Selvfølgelig skal vi diskutere EU, men vi kan ikke presse noget ned over kredsene.
Niels Ole har skrevet til Preben. Har haft på et bestyrelsesmøde hvem der vil være tovholder. Der var ikke den store
interesse.

h.

Tilbagemelding fra sommerstævneudvalget
Jørgen: Den lokale DSU laver opstilling. Fredericia sørger for hjælpere. Talere er på plads.
Hoppeborg koster 10.000 kr. Der arbejdes stadig.
Der bliver mulighed for en rundvisning.

4.

Nyt fra regionsgruppen
Poul-Erik: Havde generalforsamling i Danske Regioner. Stephanie Lohse blev formand. Grunden til hendes valg er de radikale. De har fået formandsposten i sundhedsudvalget. Pia kom i psykiatri og Jørgen i miljø og Karsten i Europaudvalget.
Høreapparater: Har fået flertal for at finde 11 mill. til området. Det kan fjerne ventelisten på 3 år. Tager det igen op til økonomiforhandlingerne.
Borgerinddragelse vil blive taget op i den kommende periode, og blive g jort mere synligt.
Prøver at rejse en sag i den kommende tid: Canserpatienter i terminal går i stor udstrækning hjemme med sygdommen.
Det kan måske være til vores fordel at Stephanie er i Danske Regioner. Synes Willy stjæler billedet. Det kan blive et problem
ved næste valg.
Vil vi fortsætte med Response i trekantsområdet?
Det er der ikke truffet afgørlse om.

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.

Organisationssekretæren
Elna: Planen er under udarbejdelse til fremlæggelse på repræsentantskabsmøde. Skal nogle af de andre arrangementer med
på listen?
Niels Ole: Nej.
Arbejder på udenrigs- og sikkerhedspolitisk konference i maj.
I efteråret kommer endnu et temamøde for centrale udvalg.

6.

Regionskassereren
Jørgen: Kasse: 1,1 mill. Tilskud fra det offentlige går ned med ca. 100.000 over 4 år.

7.

Korte meddelelser fra arbejdsudvalgsmedlemmer
Karsten: Ny kredsformand i Sønderborg.

8.

Eventuelt
Næste møde: 9. april..
Referat
Jan Salskov
sekretær

