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

Referat arbejdsudvalget
tirsdag den 28. januar 2020 kl. 17.00 hos 3F, Langelandsvej 3, Middelfart
Indbudte

Mødt

Regionsformand, Niels Ole Beck

X

Hovedbestyrelsesmedlem, regionsnæstformand, Gitte Ottosen

X

Regionskasserer, Lone Thomhav

X

Afbud

Arbejdsudvalgsmedlem, Karsten Wohlgemuth
Arbejdsudvalgsmedlem, Birthe Stjernegaard

X
X

Organisationssekretær, Elna Johansen
Hovedbestyrelsesmedlem, Jan Stubberup

X
X

Hovedbestyrelsesmedlem, Tina Maria Lund Kristensen

1.

X

Gruppeformand, Poul-Erik Svendsen

X

Sekretær uden stemmeret: Jan Salskov

X

Godkendelse af dagsorden
Nyt punkt 3.a.

2.

Godkendelse af referater
Godkendt.

3.

Særlige punkter til arbejdsudvalgets beslutning
a.

Poul-Eriks opstilling
Poul-Erik g jorde rede for sin analyse af den procedure, der foregår omkring opstilling af spidskandidat.
Vi skal have en yngre kandidat og mange flere kandidater.
Undren over at kredse begynder at holde møder.
Herfra har vi prøvet at ridse en proces op sammen med kredsformændene.
Der sendes mail til alle kredse med henvisning til den procedure vi har vedtaget.
Vi lægger op til urafstemning på næste bestyrelsesmøde. Niels Ole kontakter partikontoret.

b.

Rejsescenen lørdag den 29. februar 2020 fra 10 til 12.
Tøjhuset i Fredericia koster 5.000 + moms
Niels Ole: Det er et EU-arrangement. Er Fredericia det rigtige sted?
Partikontoret er tovholder på projektet. Vi annoncerer til vore medlemmer.

Ej mødt
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Lone undersøger om stedet er ledigt.

c.

Ministerrunde i samarbejde med AOF
Nicolai Wammens besøg i Aabenraa den 24. februar
og Magnus Heunickes i Esbjerg den 16. marts
og Morgens Jensen den 20 april i Odense.
Niels Ole: Åbent arrangement. Dvs. det koster ca. 50 kroner at deltage.
I Aabenraa har de peget på Nygadehuset og i Esbjerg har de peget på biblioteket.

d.

De reviderende love er i høring fra nu til den 12. juni. Skal vi lave en workshop omkring dette?
Niels Ole: Hvis vi skal gøre noget skal vi have en til at hjælpe os med at stille de rigtige spørgsmål.
Jan, som er dirigent på kongressen, kunne være et godt bud. Niels Ole undersøger om han kan og vil.

e.

Retningslinjer for transportudgifter
1. Formand
2. Næstformand
3. kassereren
4. hovedbestyrelsesmedlemmer
5. arbejdsudvalget medlemmer
6. udpeget til forskellige udvalg af arbejdsudvalget
7. medlemmer af centrale udvalg
8. regionsmedlemmer
Rammen for valgte, formand, næstformand, kasserer samt hovedbestyrelsesmedlemmer, som bliver kaldt til møder
og regionsmøder m.v. samt arrangementer i regionen.
Når man deltager for regionen kan man få kørselsgodtgørelse.
Dem vi beder om at løse en opgave for os skal have kørselsgodtgørelse.
1. til 5. Arrangementer hvor man repræsenterer regionen får kørselsgodtgørelse. Vedtaget.
6. (EU-følgegruppe, f.eks.). Der laves budget med alt inkl. for udvalgene.
7. Ingen tilskud til møder.
8. inviteret til møder

f.

Forespørgsel fra bskov@esenet.dk
Hej Niels Ole.
Jeg er medlem af nævnte udvalg, som har mødested i Kolding.
Udvalget har bedt mig forespørge om muligheden for kørselsgodtgørelse fra regionen til udvalgets medlemmer i forbindelse
med ca. 4 udvalgsmøder og et par arrangerede events for partimedlemmer årligt.
Med venlig hilsen
Bent Skov
Kasserer partiforeningen Esbjerg, 42 67 12 58
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g.

Repræsentantskabsmødet den 25. april. Forslag til dagsorden kommer mandag
Niels Ole gennemgik dagsorden.
Kontingent: Uændret.
Dirigenter: Jan har spurgt en, som ikke har givet besked tilbage. Lone spørger Martin Rasmussen i Odense.
Afgående arbejdsudvalgsmedlemmer får to flasker vin.

4.

Nyt fra regionsgruppen
Poul-Erik: Holdt tre taler i går i forhold til sundhedsting.
Vi har lavet et program for smartere håndtering af indlæggelse og udskrivelse.
Hibatittis C døde man af for får år siden. Har en meget lang inkubationstid. I dag har vi en medicin mod det. Patienten skal
selv henvende sig. Selv om regionen ved om patienter er i farezonen må de ikke rette henvendelse.
Forskningspuljer kommer for en stor del fra private. Borgere inddrages i hvad der skal forskes i.
Inden sommerferien kommer fødsler i Svendborg på dagsorden.

5.

Organisationssekretær
Elna har skrevet til alle om forslag til uddannelsesplan.

6.

Regionskassereren. Budget for 2020
Lone: Regnskabet viser et overskud på ca. 200.000 kr.
Afklaring på hvem der skal betale partiskat af hvad.
Prøver at få lønsedler fra gruppemedlemmerne.
Egenkapital pr. 31. december 2019: ca. 800.000 kr.
Budgettet omdelt.

7.

Korte meddelelser fra arbejdsudvalgsmedlemmer
Gitte: Møde med EU-følgegruppe: Den 4. januar. Stor interesse for arbejdet. Der blev lavet nogle udvalg. Vi skal have
arrangeret et nyt møde. Gitte melder ud med forslag til nye datoer.

8.

Eventuelt
Arbejdsudvalgsmødet i marts flyttes til Odense.
Næste møde: 18. februar.
Referat
Jan Salskov
sekretær

