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Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 16. april kl. 19 – 20.10 
afholdt på zoom.us 

Møde nr. 95 
       
Dagsorden                                                                                      Beslutning                                       Ansvarlig              
                                          

1 Registrering af deltagerne 
  

Afbud fra: Ole, Lone og Thyge Lone  

2 Godkendelse af referat fra mødet 
den 13. februar. Herunder 
hvordan afstemninger refereres  

Referatet godkendt. 
Stemmetal og mindretalsudtalelser kan refereres fra 
punkter, hvor der stemmes.  

Alle  

3  Forslag til nyt format for 
fremtidige bestyrelsesmøder 
(bilag 2) 

Formatet godkendes og vil træde i kraft efter afholdt 
generalforsamling. Den nye form vil blive afprøvet - og 
vil blive taget op og justeret, hvis det viser sig 
nødvendigt. Den nye form er i overensstemmelse med 
vedtægterne, men forretningsordenen skal ændres.  

Inga, 
Stig, 
Bent  

4  Orientering om ændring af 
hjemmesiden/bloggen  

Bloggen/hjemmesiden er blevet opdateret. Under 
menupunktet ”bestyrelsen” kan man nu se: 
dagsordener/referater, medlemmer af bestyrelsen, 
vedtægter og nyhedsbreve. Desuden er 
kalenderfunktionen nu aktiv.   

Lone  

5 Kommunikationsstrategi.  
 

A. De næste artikler? 
 

Der er gået for lang tid siden seneste artikel er lagt på. 
 
Plan for artikler: 
Daniel (hurtigst muligt) 
Mette Juhl (Bent kontakter hende) – primo kommende 
uge  
Liselotte Hillestrøm – lokalråd / borgerforening (Bent 
kontakter hende) – primo uge 18 
Stig Caspersen – Fællesvarme (1. uge i maj) 
 

Alle 
 
 

6 Status for arrangementer: 
1. 1. maj arrangement 
2. Tur til Christiansborg. 

16.5. Favrskov inviteres.  
3. Generalforsamling. 

Dagsorden gennemgås 
punkt for punkt. 
(dagsorden vedlagt) 

4. Repræsentantskabsmøde 
Hald Ege 25.4. 

5. Al- sangaften  
 

 
Aflyst 
 
Aflyses 
 
Generalforsamling gennemføres så snart, det er 
muligt. Dagsorden gennemgås på bestyrelsesmøde 
forinden. 
 
Aflyst 
 
Aflyst 

Alle 

7 Økonomistatus - orientering 
  

Kommende ændringer i forhold til beregning af 
partiskat foretages af Hedensted kommune 

Erik  

8 EU-aktivitet?  
Bemærk ansøgningsfrist var 31.3. 

Lone 
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Ansøgning om tilskud til EU-
aktivitet. (bilag 1) 

Bestyrelsen afventer nyt. 

9 Bordet rundt 
 

Inga: møde med DSU (bilag). DSU inviteres til at 
deltage i kommende bestyrelsesmøder. DSU foreslår 
en festival med deltagelse af alle ungdomspartier i 
Hedensted kommune. Formålet er at skærpe 
interessen for politik og at få nye medlemmer. 
Bestyrelsen bakker op om forslaget. 
Kasper: Udfordringer med afholdelse af byrådsmøder. 
Kun strengt nødvendige sager bliver behandlet. Driften 
er OK. Håber på tid til trinvis åbning. 
Fortroligt bilag med byrådskandidater blev omtalt og 
sendes med dette referat til bestyrelsen. 
Daniel: Alle folketingsmedlemmer arbejder hjemme. 
Man møder kun frem, når der skal stemmes. Men der 
er nok at se til i de to udvalg, hvor Daniel er ordfører 
(handikapområdet og udviklingsbistand). 
Erik: Medlemsansvarlig? Det aftaltes, at Inga sender 
velkomstbrev til nye medlemmer. 
Gitte: En solstrålehistorie fra plejehjemmet. De ældre 
må ikke få besøg for tiden; men alle har fået gaver fra 
byen.  
 

Alle 

10 Evt. 
 

Inga udsender mail til medlemmerne om 
aflysningerne.  
 
Der var overvejende tilfredshed med afholdelse af det  
virtuelle møde. Kommende bestyrelsesmøde den 14.5. 
vil blive afholdt på samme måde, såfremt vi fortsat 
ikke må mødes fysisk. 
Mødet sluttede kl. 20.10. 
 

Alle 

 
Referat: 
Bent Alminde 


