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Generalforsamling 
torsdag den 18. juni 2020 Kl. 19.00  

 
Referat 
 
1. Valg af dirigent. Peter Sigtenbjerggård blev enstemmigt valgt. Dirigenten fastslog, at 

Generalforsamlingen var lovlig. 
 

2. Valg af stemmetællere.  
Ikke foretaget 
 

3. Formandens beretning.  

Formanden Lones beretning indeholdt bl.a.: 
- Coronakrisen har forstyrret vores arbejde lidt. Dog er de fleste møder blevet afholdt. Et 

enkelt møde var digitalt.  
- Godt samarbejde i bestyrelsen, hvor to var nye: Mihai og Stig. 
- Byrådsmedlemmer deltager på skift i bestyrelsesmøder og bestyrelsesmedlemmer 

deltager også på skift i gruppemøderne – her sammen med formanden. Begge 
ordninger fungerer godt. 

- Medlemsmøder blev omtalt. God proces omkring medlemsmødet i forhold til 
budgetforhandlinger, hvor der var mulighed for at komme med ideer og forslag til 
budgettet. 1. maj mødet samlede ca. 60 deltagere i Juelsminde. Årets 1. maj i Tørring 
måtte desværre aflyses. I stedet blev der optaget en video i Tørring med 1. maj taler af 
Daniel og Kasper. Videoen er efterfølgende blevet set af rigtig mange. Medlemsmøde i 
Lindved samlede desværre ikke det store i antal. Men osten var god og mødet var godt. 

- Der har været valg til Folketinget og til EU-parlamentet. Begge møder gik godt for os, 
idet vi fik valgt de kandidater, vi støttede. Daniel blev genvalgt til Folketinget og Niels 
Fuglsang blev nyvalgt til EU-parlamentet.  

- Bestyrelsen har lanceret en ny kommunikationsstrategi. Vi har fået oprettet en blog, og 
indtil udgangen af august 2019 havde vi journalist, Lars Juul tilknyttet som indpisker. Nu 
er Lars afløst af Anna, der hjælper med artikelskrivning mv. Bestyrelsen opfordrer 
kraftigt byrådsmedlemmerne til at skrive noget mere, så bloggen bliver ”levende”. 

- Bestyrelsen har i 2019 gennemført en medlemsundersøgelse. Halvdelen af 
medlemmerne svarede, og undersøgelsen har givet bestyrelsen god viden – om fx 
kompetencer blandt medlemmerne, der er god brug for i partiet. 

- Der har i efteråret været afholdt et strategiseminar for byrådsmedlemmer og 
bestyrelsen. Strategiseminaret har medført: ny kommunikationsstrategi, nyt 
mødeformat for bestyrelsesmøder med en åben og en lukket del, strategi for 
kandidatopstilling. 

- Tak til bestyrelsen og byrådsgruppen for godt samarbejde. 
- Gave fra Kurt Lundsgaard – et billede af den første socialdemokratiske regering anno 

1924. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
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4. Beretning fra udvalg.  

Intet. 

5. Erik Christensen fremlagde regnskabet. Der var budgeret med et underskud på 9.400 kr. 
Resultatet blev et overskud på godt 24.000 kr. To anonyme bidragydere har givet et 
pengebeløb til valgkampen. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
Erik orienterede herefter om budget 2020.   

 
6.  

a. Fastsættelse af kontingent for 2021. Bestyrelsen foreslår partiets 
vejledende kontingentsats – samt opkrævning af kontingent én gang 
årligt. Godkendt som foreslået.              

b. b. Fastsættelse af partiskat fra 1. april 2020. Bestyrelsen foreslår uændret 
partiskat på 4 %. Godkendt. 
 

7. Byrådsgruppens beretning.  

Gruppeformand, Henrik Alleslev kom bl.a. ind på: 
- Godt og vel gennem halvdelen af byrådsperioden med Kasper som borgmester.  
- Godt samarbejde i flertalsgruppen. 
- Budgetforhandling. Gik ok til budget 2020. Det bliver sværere til budget 2021. Dels på 

grund af corona og mest fordi 2021 er valgår. Forudser markante politiske uenigheder.  
- Har gennem valgperioden arbejdet på at få budgettet på det sociale område i balance. 
- Skoleområdet er en anden udfordring. Området er analyseret og nu skal politikerne på 

banen. Børnetallet er faldet med 1500 de seneste 12 år. Det er vigtigt, at S er klar på, 
hvor vi står i forhold til skolelukninger. Og det er vigtigt for skolerne at vide, hvad der 
skal ske nu og i fremtiden. 

- Det er sindssygt meget anderledes at have borgmesterposten. Så det skal der kæmpes 
for. Og derfor vigtigt at kommunikere markante holdninger frem mod valget. 

- Takker for godt samarbejde med bestyrelsen. Bakker op om turnusordningen – også op 
om, at der skal leveres artikler mv. til bloggen. 

- Vi skal have arbejdstøjet på. 
 
Byrådsmedlemmerne præsenterede sig herefter for de nye medlemmer. 
Skolepolitikken gav anledning til debat, og opfordringen fra generalforsamlingen er at 
afholde et medlemsmøde om skolepolitik. 
 
Borgmester Kasper Glyngø: 
- Godt at se så mange til generalforsamling. Det taler ind i den gode fortælling, der er nu 

om Socialdemokratiet. God økonomiaftale mellem regering og KL er lige landet. Det er 
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den bedste aftale nogensinde som vil medføre, at Hedensted kommune undgår en 
voldsom sparerunde i budget 2021. 

- Der mangler en ny grundfortælling om Hedensted kommune. Vi er ikke kun en 
erhvervsvenlig kommune – eller en decentral kommune. Vi er meget mere. 

- God kommunaldirektør er nu afløst af en ny god kommunaldirektør. Vi har først og 
fremmest fået en ny mand, hvilket vi ønskede. 

- Corona var en voldsom opgave for de 4000 ansatte i Hedensted kommune. Men den 
blev løst. 

- Nu skal vi kigge på retning og visioner… 
- Vi skal være meget, meget bedre til at fortælle – vi skal være mere frække. 
- Og så skal vi bruge tid og penge på at øve os, så vi bliver bedre til at tale med borgerne – 

gælder alle forvaltninger. 
- Grøn strategi. Vi skal være en grønnere kommune. 
- UTP (udvalget for tværfaglig politikudvikling) arbejder med borgerdrevet udvikling. 
- Og så skal vi også kigge på de mange kommunale kvadratmeter, som vi ejer og lejer. 
- Tak for godt samarbejde - og god dialog. 
 
Fra salen: husk pårørendepolitik. 
  

8. Indkomne forslag.  

Kristian Møller havde indsendt forslag til generalforsamlingen: Kommunens rolle som 
arbejdsgiver. 
Efter en del indlæg kunne dirigenten konstatere, at man kunne enes om, at bestyrelsen 
sætter punktet ”god ledelse” på dagsordenen til et åbent bestyrelsesmøde. 
 

9. Valg af kasserer for 2 år.  

Lasse Kilde Andersen blev enstemmigt valgt. 

10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  

Inga Sørensen, Bent Alminde og Stig Caspersen blev genvalgt 

11. Valg af 2 suppleanter for 1 år.  

Ole Nielsen (1. suppleant) og Mihai Barbus (2. suppleant) blev genvalgt 

12. Valg af revisor for 2 år.  

Torben Lindskjold blev valgt. 

13. Valg af revisorsuppleant. 
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Bettina Larsen blev valgt.  

14. Valg af folketingskandidat.  

Thyge blev valgt som skyggekandidat. Hedensted støtter - og vil føre valgkamp for Daniel 
Toft Jakobsen. 
Daniel:  

- Kæmpe forskel på at have regeringsmagten og ikke at have den. Det giver også mere 
parlamentarisk arbejde til de menige medlemmer af Folketinget. 

- Mange mener (også ikke socialdemokrater), at Mette Frederiksen har gjort det godt. 
- Kritik fra andre partier er ok i et demokrati. 
- Det har været hårdt arbejde for Mette Frederiksen og Magnus Heunicke. 
- Nogle udviklingsmidler er sat på pause. 
- Kæmper for (ved brug af udviklingsmidler), at minoriteter behandles godt (fx i Uganda). 
- Handikapområdet. Hvor hurtigt kan man lukke op igen. 
- Udligningsreform. OK, men ikke så godt, som vi havde håbet. 
- Havbrugssager. Tilsynet skal samles hos staten (ekspertise) 
- Mette F.: Vi er ikke i regering for at drifte. Vi er i regering for at forandre! 

Statsministeren er utrolig skarp på, at vi trods corona skal fortsætte den dagsorden, vi 
gik til valg på. Fx skal det økonomiske råderum give mere velfærd! 2% besparelser på 
uddannelsesområdet er stoppet. Minimumsnormeringer har sjovt nok givet et mentalt 
løft! 

- Nu venter bl.a.: tilbagetrækningsreform, sundhedsreform og nærhedsreform. 
 

15. Valg af delegerede. Bestyrelsen foreslår, at valg af delegerede overdrages til bestyrelsen.  

Godkendt. 

16. Eventuelt.  

Lone takkede Erik for at have bidraget med stort engagement i bestyrelsesarbejdet. 
Herunder også i rollen som kasserer. 
 
Erik takkede for godt og spændende samarbejde gennem de tre år, han har været en del af 
bestyrelsen.  
 
Dirigent, Peter Sigtenbjerggåd, lukkede generalforsamlingen kl. 22.03 og de 32 deltagere 
kunne tage hjem. 

 
 
Referat 
Bent Alminde 


