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Referat arbejdsudvalget
mandag den 21. januar 2019 kl. 17.00 hos 3F, Langelandsvej 3, Middelfart
Indbudte

Mødt

Regionsformand, Niels Ole Beck

X

Hovedbestyrelsesmedlem, regionsnæstformand, Gitte Ottesen

X

Regionskasserer, Jørgen Wedel

X

Afbud

Arbejdsudvalgsmedlem, Karsten Wohlgemuth

X

Arbejdsudvalgsmedlem, Ole Kjær

X

Organisationssekretær, Elna Johansen
Hovedbestyrelsesmedlem, Jan Stubberup

X
X

Hovedbestyrelsesmedlem, Tina Maria Lund Kristensen

1.

Ej Mødt

X

Gruppeformand, Poul-Erik Svendsen

X

Sekretær uden stemmeret: Jan Salskov

X

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2.

Godkendelse af referater
Godkendt.

3.

Særlige punkter til arbejdsudvalgets behandling
a.

EP-Valget?
Gitte:

b.

Opdatering af planen med Mediehuset, og andre hængepartier. Ved Gitte
Gitte: Sparket Mediehuset i gang mellem jul og nytår. De er i gang med grundfortælling. Repræsentant fra Mediehuset kommer på næste møde. Vi sætter en time af til dem.
Arbejder på sponsorer. Landbrug og Fødevarer gav to gange 10.000 kr. sidst.
Plakater: Hvor mange? Vi melder ud til kredse, hvor mange plakater de får. Plakater med Jeppe kommer fra centralt
hold.
Kørsel: Jan har skrevet til Elna om at samle et hold til kørsel. Gitte kontakter Elna og Christel om kørsel.
Organisering og oversigt over valgansvarlige udsendes i samarbejde mellem Gitte og Jan.
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c.

 nsøgning fra Svendborg. Søger om et tilskud på 4000 kr. til et formiddagsarrangement Brunch
A
arrangement. Hvad gør vi med ansøgning i forbindelse med EP-Valget?
Kære partifæller i Region Syddanmarks organisatoriske led!
Vedrørende en håndsrækning til Christels markedsføring
Jeg retter herved henvendelse, sådan at vi i kredsbestyrelsen i Svendborg- Langeland, kan påregne et givent beløb til
annoncering, fra regionsbestyrelsens ’kasse’.
Vi afholder ret snart – LØRDAG den 26. januar 2019, et Brunch Café Debatmøde – på AOF i Svendborg.
For at få størst mulig synlighed (offentligt møde), vil det passe med en mindre annoncering i UgeAvisen Svendborg, som
er en gratisavis, omdelt til alle husstande i Svendborg Kommune.
DERFOR:
Kan vi forvente en ’hjælpende økonomisk hånd’ fra Regionens ’kasse’?
> Jeg ved, at et beløb på 4.000,- kr. vil gøre os betydeligt synlige – da vi netop også bruger annoncen - på de forskellige
sociale platforme!
OBS
Vi har kredsbestyrelsesmøde i morgen MANDAG den 14. januar 2019.
Må vi høre fra jer herom, og rigtig gerne, hvis I kan besvare inden mødet i morgen aften?
>> Mangler lige nu, Jørgens mailadresse, kan jeg se. Men vil I videresende til ham i denne omgang?
Bedste hilsner – Kirsten
Koordinator vedr. Christels kampagne 2019
i Regionens organisatoriske led.
Kredsbestyrelsesmedlem
Svendborg- Langelandkredsen
Kirsten Gramm Mogensen
E-mail: kgm@besked.com
Mobiltelefon: 2071 1779
Vi har ikke penge til kredsene.
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d.

 ejsescenen: Christel kan Det kunne fx være den 19. marts eller den 21. marts. Hvis den 19. skal
R
vi lige sikre, at nogen kan hente mig i Billund lufthavn og tage mig til Fredericia.
Kære Regionsformand
2018 lakker mod enden og på partikontoret er vi godt i gang med forberedelserne til 2019. Året byder, som I ved, både på
Folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg. Selvom Folketingsvalget fylder meget i alles bevidsthed, er vi allerede begyndt
at varme op til EP-valget.
Vi har derfor indgået en aftale med underholdnings- og folkeoplysningsinitiativet Rejsescenen. Rejsescenen laver forestillinger omkring samfundsrelevante emner på en kreativ måde, med udgangspunkt i interviews og samtaler med folk,
der kæmper med problemstillingerne til hverdag. Rejsescenen vil afholde ét arrangement i hver region i løbet af marts og
april. Titlen på forestillingen er ”Ka’ det virkelig passe?” og I kan læse mere herom nedenfor. Arrangementerne finansieres
af EU-oplysningsmidler.
Vi vil bede dig om at komme med forslag til, hvilke mulige datoer i marts og april arrangementet kan finde sted i jeres
region. Vi håber, at det vil være muligt for jeres lokale EP-kandidat at deltage.
Derudover vil vi gerne bede dig, om at være behjælpelige med at finde egnede lokaler for arrangementet i jeres region,
som kan huse omkring 150 tilskuere.
Du kan læse mere om Rejsescenen i det vedhæftede materiale eller på deres hjemmeside her:http://www.rejsescenen.dk/
om-rejsescenen.html
Du bedes sende forslag til datoer inden mandag den 7. januar.
Alle spørgsmål eller kommentarer er velkomne til mig på +45 22 75 22 32.
Rigtig glædelig jul og godt nytår!
Med venlig hilsen
Andrea Bonde Stürup
Studentermedhjælper
Socialdemokratiets Partikontor
+45 22 75 22 32
E: andrea@socialdemokratiet.dk
Vester Voldgade 96, 1552 København V
T: +45 72 30 08 00
www.socialdemokratiet.dk
Priser for at leje tøjhuset i Fredericia:
Hvem kan leje Tøjhuset og hvad koster det?
Kategori I:
Kulturelle foreninger hjemmehørende i Fredericia Kommune kan leje Tøjhuset til offentlige arrangementer og foreningsarrangementer.
Kommunale institutioner og afdelinger kan leje Tøjhuset til møder og offentlige arrangementer.
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Takst: 2000 kr. + moms.
Kategori II:
Øvrige foreninger, private og erhvervsdrivende kan leje Tøjhuset til både offentlige og private arrangementer.
Takst: 5.000 kr. + moms.

Lydmand/Lysmand:
Ved brug af husets PA-anlæg skal hustekniker tilkøbes. Pris 2.500 kr. ´+ moms.
Bord-/stoleopsætning:
Såfremt man ikke ønsker vores standardopsætning af borde og stole er prisen for at sætte møbler op og tilbage 2.000,00
kr. + moms.
Udløsning af alarm:
Fejlbetjening af kontrol/adgangssystem (tilkald/vægterbesøg) – kr. 542,00 excl. moms pr. tilkald (pristalsreguleres).
I øvrigt:
Drikkevarer SKAL købes i Tøjhuset.
Mad/catering:
Tøjhuset har kun et anretterkøkken. Mad bestiller man derfor selv udefra (incl. anretnings- og serveringspersonale).
LOKALERNE:
Spillestedet:
Standardopsætning: runde cafeborde og stole, 200 personer
Ved stolerækker: 140 personer
Professionelt lyd- og lysanlæg
Steinway flygel
Desuden en balkon med plads til ca. 40 siddepladser.
Sendt fra min iPad
Niels Ole: Jan har oplevet det tidligere og syntes godt om det. Vi foreslår Tøjhuset i Fredericia. Tidspunkt fastsættes
senere.

e.

Forespørgsel fra Helga-netværket ønsker en repræsentation i regionsbestyrelsen
Niels Ole: Foreslår at vi kontakter dem, at hvis de har noget de vil dele med regionen, kan de komme og fortælle.
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f.

 epræsentationsmødet den 9. april. Mette kan ikke komme den 9. april, men kan komme den
R
23. april, samme tid 19.00-20.30
Skal vi flytte mødet? Hvis mødet kan flyttes i hallen ændrer vi dagen til den 23. Jørn kontakter hallen. Har fået
tilbagemelding: Vi flytter mødet!
Jørn har foreslået Lone Tomhav som sin afløser.
Dirigenter: Torben og Lisbeth spørges.
Dagsorden udsendes snarest.
Tilmelding senest 1. april. til Jørgen.

4.

Orienteringspunkter
a.

 edlemsmøde i region Syddanmark: Der er blevet afviklet 3 medlemsmøder. Et i Åbenrå, to i
M
Middelfart. Det har i gennemsnit været 30 deltager pr. møde.
Niels Ole: Fantastisk gode møder. Peter Hummelgård g jorde det godt. Pernille Rosenkranz-Theil sidste mandag. Der
var 10 mennesker for få, så der var mange sandwich til overs. Gode debatter og tilfredshed blandt deltagere.

b.

Aftale med partikontoret om restance-inddrivning. Bilag 2
Regionsformændene har meldt ud til partiet, at gå med til et halvt år.

5.

Nyt fra regionsgruppen
Poul-Erik: Det store emne lige nu: Sundhedsudspillet fra regeringen. Tror Mettes strategi om at det handler om demokrati
er det rigtige. Løkke vil komme med mange detaljer om sundhed. Den virkelige ændring: Udpegede folk skal styre driften.
Hvorfor er det nødvendigt med et skifte? Regionshuset i Vejle fortsætter med embedsfolk i stedet for politikere. Den nationale bestyrelse skal styre økonomien. Vi kommer med et oplæg til at forbedre det præhospitale område. Det skal diskuteres
i morgen.
Jørgen: Hvis regionerne bliver nedlagt: Hvad skal der ske med regionsbestyrelsen her?

6.

Organisationssekretær

7.

Regionskassereren
Jørgen: Har sendt opgørelser ud til kredsene. De første har betalt.
Revision den 4. februar. Årsregnskabet 18: Har brugt 724.000 kr. Indtægt på 800.000. Kasse: 549.000 kr.
Budget: Udgift på 1 mill. Jørgen gennemgik tallene.

8.

Korte meddelelser fra arbejdsudvalgsmedlemmer
Gitte: De centrale udvalg har rapporteret til hovedbestyrelsen. Evaluering af modellen til marts. Mange havde troet de fik
mere indflydelsen end det de rent faktisk har.
Niels Ole: Vores model, i regionen, har vist sig at være godt. Andre regioner kigger på vores model.

9.

Eventuelt
Næste møde: 18. februar.
Referat, Jan Salskov, sekretær

