Socialdemokratiet i Hedensted
Referat fra bestyrelsesmødet, torsdag den 13. februar kl. 19 – 21
Møde nr. 94
Dagsorden
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Registrering af fremmødte

2

Godkendelse af referat fra
mødet den 16. januar.
Info/orientering fra byråd
v. Mette Juhl

3a

3b Info/orientering fra Folketinget
v. Daniel

3c

Info/orientering fra Region
Midt v. Lone

4

Kommunikationsstrategi.
A. Digitale platforme
(bilag 4)
B. De næste artikler?

Beslutning

Ansvarlig

Til stede: Ole, Erik, Mette, Lone, Inga, Gitte, Bent, Thyge
og Daniel
Afbud: Stig og Mihai
Rundsendt og underskrevet

Lone

Mette orienterede med begejstring om sit arbejde i UTP
(Udvalget for Tværgående Politik).
Udvalget består af Mette (formand) og Erik Kvist (DF)
Derudover inviteres andre politikere efter behov.
Udvalget henter fx inspiration fra ”Sager der samler”.
Lige nu arbejder udvalget med ”det gode liv”.
Se kommissorie mv. for udvalget her.
Byrådsgruppens deltagere i bestyrelsesmøderne vil
være: marts (Henrik), april (Hanne), maj (Kasper) og juni
(Steen).
Folketinget har holdt vinterferie i denne uge (uge 7).
Ellers er det udligningsreformen, der fylder det meste.
Ikke mindst for Daniel, da Hedensted og Favrskov
kommuner står til at skulle bidrage ret voldsomt.
”Rimelig udligning” er et interessefællesskab mellem
Silkeborg, Skanderborg, Favrskov, Odder og Hedensted
kommuner. Fællesskabet har forsøgt - og forsøger at
påvirke regeringen – ind til nu uden held.
Daniel har som ordfører for handikapområdet været i
medierne på grund af især to sager, der har været
omtalt i medierne (ventetid på kørestol og mgl. hjælp til
blindt barn). Evaluering på hele det specialiserede
område er på vej.
Lone omtalte det seneste møde i regionsbestyrelsen,
hvor formand for Regionsrådet, Anders Kühnau deltog.
Referat fra mødet er vedhæftet dette referat.
Vær opmærksom på repræsentantskabsmødet den 25.
april på Hald Ege ved Viborg. Mogens Jensen deltager.
Hedensted kredsen har 5 delegerede med stemmeret.
Alle medlemmer er inviterede.
Socialdemokratiet i Hedensted vil i fremtiden benytte
to digitale platforme:

Mette

-

Facebook:
https://www.facebook.com/SocHedensted/
Blog / hjemmeside:
https://www.sochedensted.dk/

Bent undersøger muligheden for, at der fra
Socialdemokratiets officielle hjemmeside linkes direkte
til vores blog/hjemmeside.
Formand Lone Dybdal Bjerggårdsmarken 9, 7140 Stouby Mobil 2040 8383
Kasserer Erik Christensen Løsningvej 16 8722 Hedensted Mobil 2781 1843

lonj@foa.dk
erik.christ101@gmail.com

Alle

Daniel

Lone

Bent

Socialdemokratiet i Hedensted
Det er tanken, at vores blog udvides med
kalenderfunktion og ny fane med dagsordener og
referater.
De næste artikler:
• Retning og ambition (Henrik Alleslev) deadline
nu!
• Udligningsreform (Kasper Glyngø) deadline
udgang uge 8.
• Lokalråd / borgerforening (Liselotte Hillestrøm)
dealine uge 10
• Fællesvarme / fjernvarme (Stig) deadline uge 11
5

Status for arrangementer:
1. Medlemsmøder
2. Tur til Christiansborg
(bilag 5)
3. Generalforsamling
Herunder indkomne
forslag. Se bilag 1 og
bilag 6.
4. 1. maj

6

Mål og strategi for S i
Hedensted kommune.
-

Digitale platforme –
opfølgning
Forslag til ændring af
mødeform for
bestyrelsesmøder
Opstilling af kandidater til
byrådsvalg og
regionsrådsvalg

1. Lone har forsøgt at booke en minister til et
medlemsmøde via partikontorets portal. Det
fungerer bare ikke.
2. Turen er planlagt til 16.5. Program kommer i
Nyhedsbrevet. Favrskov inviteres til at deltage.
Der skal være mindst 30 tilmeldte (økonomi).
Prisen bliver ca. 375 – 400 kr. Deltagerne
betaler for transport og forplejning.
3. Bestyrelsen afviser, at de to indkomne forslag
fra Kristian Møller kan behandles på
generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår Peter Sigtenbjerggård som
dirigent (Lone spørger)
Valg af kasserer: Erik stopper. Bestyrelsen
foreslår Lasse Kilde Andersen.
Bent, Stig og Inga er på valg til bestyrelsen. De
er alle villige til genvalg.
Ole og Mihai er begge villige til genvalg som 1.
og 2. suppleant til bestyrelsen.
4. 1. maj arrangementet foregår på Tørring
Camping kl. 16 – 18. Daniel, Kasper, 3F formand
i Hedensted og repr. fra SF (hvis de vil være
med i lighed med sidste år). Hanne Grangaard
er konferencier og musikken leveres af Martin
Jønsson. Der ansøges om tilskud fra FH
Horsens/Hedensted.
Arbejdet med at finde kandidater til byrådsvalget og
regionsrådsvalget er i gang.
Punktet, i øvrigt, udsættes til næste bestyrelsesmøde
grundet det fremskredne tidspunkt på aftenen.
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Alle

Stig,
Bent,
Inga,
Lone
alle

Socialdemokratiet i Hedensted
-
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Rekruttering af nye
medlemmer se bilag 2.
Færdiggørelse og
offentliggørelse af
strategipapir

Økonomistatus
På generalforsamling 2020 skal
kontingentet for 2021
fastsættes. Hermed forslag til
kontingent for 2021, som Lone,
Bent og jeg er enige om.
Vær opmærksom på ændringer for
medlemmer på nedsat kontingent,
samt forslag om overgang til
kontingentopkrævning 1 gang
årligt mod nu 2 gange årligt - for
de fleste. Se bilag 3.

Bestyrelsens forslag til kontingent: Hedensted kredsen
følger de vejledende satser fra hovedbestyrelsen. Der
er tale om en lille stigning på 3 kr. årligt for almindelige
medlemmer og 22 kr. for medlemmer med nedsat
kontingent.
Derudover anbefaler bestyrelsen, at alle overgår fra
halvårlig til helårlig betaling af kontingentet. Det giver
en besparelse på 12 kr. pr. medlem.

Erik

Bestyrelsen foreslår uændret partiskat på 4 %.

mvh. Erik Christensen, kasserer

Inga

Bordet rundt

Vi tager imod opfordringen fra DSU og inviterer til
møde (Inga). Til mødet inviteres DSU’erne fra vores
egen kommune sammen med dem fra bestyrelsen, der
har mulighed for at være med.
Thyge – om god oplevelse med Løsning Plejehjem.
Erik – vi anbefaler samme partiskat som sidste år.
Lone – om busselskab, der er gået konkurs og om
rengøring, der sendes i udbud. Bestyrelsen sætter
punktet om udbud på dagsordenen til
bestyrelsesmødet i marts.

Evt.

Intet. Mødet sluttede kl. 22.00.

Alle
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Henvendelse fra DSU Horsens
om samarbejde med
Hedensted kredsen
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Referat
/ Bent Alminde
Kommende møder:

Bestyrelsesmøde
Generalforsamling
Bestyrelsesmøde

Deltagelse i kommende gruppemøder:

24.2. kl. 17.00 Bent
23.3. kl. 17.00 Gitte
27.4. kl. 17.00 Mihai
25.5. kl. 17.00 Ole
22.6. kl. 17.00 Thyge
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12.3. kl. 19.00
19.3. kl. 19.00
16.4. kl. 19.00
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Alle

