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Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 14. maj kl. 19 – 21  
                                                                                Møde nr. 96 
 
       Dagsorden                                                                       Beslutning                                          Ansvarlig   

1 Registrering af deltagerne 
  

Til stede: Ole, Thyge, Mihai, Lone, Inga, Kasper, Gitte, 
Daniel, Bent. 
Afbud: Stig 

Lone  

2 Godkendelse af referat fra 
mødet den 16. april.  
Bilag   

Referater fra møderne 13.2. og 16.4. blev godkendt og 
underskrevet. 

Alle  

3a Info/orientering fra byråd                                           
ved Kasper                                       
 

Kasper gav en grundig orientering om: 
• Økonomi 
• Corona 
• Andre sager 

I forhold til økonomien er der styr på pengesagerne. 
Det vil være særdeles vigtigt, at det også vil være 
tilfældet i 2021, som er valgår. Selv om skolerne i år fik 
lov at beholde 7 mio. kr., er økonomien meget presset. 
Årsagen er først og fremmest nedgangen i børnetallet. 
Der vil således være 500 færre børn i folkeskolerne om 
7 år. 
Færre børn, men flere ældre. Sådan er 
befolkningsudviklingen i kommunen. 
Kasper forudser benhårde forhandlinger om budget 
2021, da det er valgår.  
Likviditeten er lige nu en udfordring; måske skal der 
lånes penge af staten. 
Om corona. Det var – og er en kæmpe opgave for 
Hedensted kommune og de 4000 ansatte, da 
samfundet blev lukket ned – og nu skal åbnes igen. 
Der er usikkerhed om, hvor meget staten kompenserer 
kommunen for de forøgede udgifter. Og det kan også 
være svært præcist at gøre op, hvad der er ekstra 
”corona-udgifter”. 
Andre sager. Drikkevand på Juelsmindehalvøen er en 
mangelvare. Affaldsplan på vej. Intern økonomisk 
udligning i ældreplejen. Solcelleprojekter. 
Kandidater til KV 2021. Kasper og Henrik arbejder 
videre. Nye spændende kandidater er på vej. 

Kasper 

3b Info/orientering fra Folketing                                          
ved Daniel                                    
 

Daniel informerede om: 
Corona. Det ser ud til, at der kan åbnes mere op i fase 
2. Daniel omtalte: 
Opblødning af besøgsforbud. Udviklingsprojekter er sat 
på pause. Nogle af de 2 mia. kr., der var til formålet, 
kan bruges på at afhjælpe corona-krisen i Afrika, som er 
på vej mod økonomisk ressission, hvilket er en 
katastrofe for kontinentet, der vil have fordoblet 
befolkningstallet i 2050. Der er især brug for oplysning. 
Menneskerettighederne er under pres. 

Daniel 
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Udligningsreformen faldt på plads. Den blev ikke helt så 
god, som håbet. Men vigtigt at finansieringsbidraget nu 
er fast. 

3c Info/orientering fra Region 
Midt  
ved Lone  
 

Møder ikke afholdt Lone  

4  Forslag til ændring af 
forretningsorden                
Bilag  

Erik sender ændring fra GF 2019 til Bent, der 
indarbejder disse i den nye forretningsorden, der blev 
godkendt. 

Bent 
Alle  
  

5 Kommunikationsstrategi.  
De næste artikler?  

Mette Juhl  
Stig Caspersen – Fællesvarme 
?? 
?? 
 
Vi mangler artikler fra Mette og Stig!! 
 
Lone kontakter Henrik med henblik på at få fastlagt en 
turnus på artikler. Det kniber med at overholde aftaler. 
Vi har ansat journalistisk assistance; men der er pt. Ikke 
nok opgaver, og der er alt for lidt aktivitet på vores 
blog. Det er vigtigt, at politikerne leverer artikler, 
interviews, videoindslag – uden at der skal rykkes for 
det. Og alle kan få fornøden hjælp til det ved at 
kontakte vores journalistiske medarbejder. 
Kontaktoplysninger fås hos Stig og Bent. 
1. maj videoen med Kasper og Daniel blev set af op 
mod 2000. Så der er et publikum at henvende sig til! 
  

Alle  

6. Status Generalforsamling.                      
Dagsorden gennemgås punkt 
for punkt.  

Bilag 
 

Der indkaldes til generalforsamling til afholdelse den 
18.6. kl. 19. Inga indkalder. Der bydes på oste – og 
rullepølsemadder. 
Lone ringer til P.S. om dirigentrollen.  
Der stilles forslag om betaling af kontingent én gang 
årligt. 
 

Alle 

7 Fremtidige arrangementer: 
• Tur til Christiansborg i 

efteråret.  
• EU-aktivitet? 
• ?  

 
Christiansborgtur flyttes til forår 2021. 
 
Ingen EU-aktivitet i 2020 
 
På bestyrelsesmødet 11.6. laves mødekalender for 
efterår 2020 
 
S-kongres 2020 er aflyst. 

 
Alle 
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8 Økonomistatus – orientering 
  

Få udgifter pt. Der vil i 2021 blive budgetteret med 
10.000 kr. til udgifter i forbindelse med bloggen 

Erik  

9 Bordet rundt 
  

Thyge efterlyser svar på Troels Lund Poulsens 
læserbreve. Daniel vil gerne vide, når der er læserbreve 
i de lokale medier. 
Inga tager til det aflyste folkemøde på Bornholm!  

Alle 

10 Evt. 
  

Mødet sluttede kl. 21.04. 
 
Vi sprittede hænder og drak Thyges brombærlikør og 
Ingas kaffe. Hertil havde Mihais kone bagt kage i 
anledning af sin mands fødselsdag. Alt smagte godt 
bortset fra håndspritten. 

Alle 

 
Referat: Bent Alminde 
 
Kommende møder: 25.5. kl. 17.00 – 19.00 gruppemøde (Ole og Lone deltager) 

11.6. kl. 19.00 – 21.00 bestyrelsesmøde 
  18.6. kl. 19.00 – 21.00 generalforsamling 
  22.6. kl. 17.00 – 19.00 gruppemøde (Thyge og Lone deltager) 
   
 
 


