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13. august – åbent bestyrelsesmøde

Dagsorden og referater fra bestyrelsens møder
er tilgængelig for medlemmerne på
www.sochedensted.dk, (se øverste grå bjælke
længst til højre).

Siden sidst

Efter en nogen corona-passiv forårssæson er det
blevet tid til at se fremad og indlede en aktiv
efterårssæson i partiforeningen. Vi starter med
et bestyrelsesmøde d. 13. august, hvor der som
noget nyt er adgang for interesserede
medlemmer – se mere herom i nyhedsbrevets
første indlæg, der også kort nævner, hvad der er
på dagsordenen d. 13. august.
Før sommerferien blev der udarbejdet en plan
for kommende møder i efteråret – herunder også
et møde om kommunens skolepolitik, som
forventes at blive et vigtigt emne i den
kommende valgkamp. Læs om møderne under
overskriften Krydser i kalenderen, hvor der
også gives en varsling om dato for regionens
repræsentantskabsmøde, der som så meget
andet blev aflyst i foråret som følge af Corona.
Ved generalforsamlingen 18. juni blev Lasse
Kilde Andersen valgt til kasserer og medlem af
bestyrelsen. Han har med meget kort varsel sagt
ja til at komme med et indlæg, som han har
givet overskriften Hvor blev idealismen af? Det
har efterfølgende inspireret undertegnede til at
kommentere Lasses indlæg under overskriften
Socialdemokrater findes i mange modeller.
Håber læserne vil tage godt imod dette ”fyld”,
som også kan betragtes som en start på de
forhåbentlig mange gode diskussioner, vi skal
have i det kommende efterår og vinter, når vi
skal formulere vores politik til valgkampen i
2021.
Inga Sørensen

I foråret 2020 blev det besluttet at give
interesserede medlemmer mulighed for at
deltage i bestyrelsesmøderne med det formål
• at styrke åbenhed om bestyrelsens arbejde
• at give medlemmerne mulighed for at
komme med forslag til
byrådsmedlemmerne og bestyrelsen
• at øge interessen for politisk og
organisatorisk arbejde blandt nuværende og
kommende medlemmer
• at øge medlemstilgangen til partiforeningen
• at kvalificere politikudviklingen
• at styrke den politiske samtale i kommunen
generelt
Medlemmerne kan således frit møde op til
bestyrelsesmøderne uden forudgående
tilmelding og deltager med taleret – ikke
stemmeret i de i dagsordenen nævnte åbne
punkter. Under de lukkede punkter deltager kun
bestyrelsen.
Møderne afholdes i 3 F’s kælder,
Præstegårdsvej 2. og starter kl. 19.00.
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Dagsorden kan ses ca.5 dage før mødets
afholdelse – og heraf vil det fremgå hvilke
punkter, der er åbne og hvilke der er lukkede.

Krydser i kalenderen

Bestyrelsesmødet d. 13. august er første møde
efter generalforsamlingen. Det har ét lukket
punkt, nemlig konstitueringen, som kun
bestyrelsen deltager i. Dette punkt starter kl.
18.30, hvorefter det åbne bestyrelsesmøde
starter kl. 19.00.

Medlemsmøde om budget.
10. sept. 2020 kl. 16.30 til 18.30

Den detaljerede dagsorden for den 13. august
2020 kan ses på www.sochedensted.dk, og
indledes med registrering af fremmødte og
godkendelse af referat fra seneste
bestyrelsesmøde. Derefter følger punkt 3, der
omfatter politisk samtale med dels et
byrådsmedlem og dels med folketingsmedlem
Daniel Toft Jakobsen.

Medlemsmøde om hvilke politikområder, der
skal prioriteres i valgkampen KV 21
12. nov. 2020 kl. 19.00 til 21.00.

Der er indtil videre planlagt 3 medlemsmøder
for efteråret 2020. Det er

Medlemsmøde om budget og skolepolitik i
Hedensted kommune.
22. okt. kl. 16.30 til 18.30

For møderne 10. september og 22. oktober.
gælder, at de planlægges afsluttet med
smørrebrød, hvorefter der afholdes
bestyrelsesmøder kl. 19.00.

Efter den politiske samtale følger en del
punkter, der meget vedrører den mere
administrative del af bestyrelsesarbejdet.
Således orientering om arbejdet i Region Midt,
om medlemstal, og om bloggen samt drøftelse
af fremtidige arrangementer og deltagelse i
kampagner. Endvidere punkter om
økonomistatus og om det kommende
kommunalvalg samt en plan for hvilke
bestyrelsesmedlemmer, der på skift deltager i
gruppemøderne forud for efterårets
byrådsmøder.

NB – møderne er forslag, der nærmere skal
drøftes på det kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøderne afsluttes med punkterne
Bordet rundt, Punkter til næste bestyrelsesmøde
og Evt. En lang dagsorden, der kræver en stram
styring, idet der sigtes efter at møderne afsluttes
senest kl. 21.00.

Hvor blev idealismen af?

Socialdemokratiet i Region Midtjylland har
bedt kredsforeningerne om at varsle et
repræsentantskabsmøde på Hald Ege Efterskole
til Lørdag d. 19. september kl. 10.
Endelig indkaldelse samt oplysning om, hvor
mange delegerede de enkelte kredse har, vil
blive udsendt senere.

Indlægget her er skrevet af
Lasse Kilde Andersen, der
tidligere er blevet præsenteret
under overskriften Årgang 87 i
Nyhedsbrev nr. 5 fra 2019.
Mange gode viljer har gennem
tiden stødt tåen på den realpolitiske virkelighed.
Mig selv inklusiv, som i mødet med den politik,
der tegner visionerne for alt hvad der er tæt på
os, hurtigt har erfaret, at man skal være klar til
at hugge en hæl og klippe en tå af sine politiske
idealer.
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For mig handler politik i høj grad om at løse
samfundsproblemer og skabe resultater – indfri
målsætninger på kortere eller længere sigt.
Det politiske arbejde bør derfor basere sig på
retningsgivende overbevisninger, som alt andet
lige skal være at spore i de beslutninger, man er
med til at træffe, og i de samarbejder hvori man
indgår.

Jeg tror stadig at idealismen lever i bedste
velgående blandt de fleste folkevalgte
lokalpolitikere. Men ikke ofte nok spørger de
sig selv om, hvad det er de gerne vil politisk.
Og tilbage står, hvorvidt og i givet fald i hvilket
omfang, at det politiske vovemod kan bestå, i en
tid hvor hovedfokus er på driftsoptimering og
rammestyring.

Det er måske naivt at forestille sig en politisk
ramme, hvor vi deler os efter anskuelser snarere
end efter magtinteresser, men jeg tror stadig på,
at vi kan og vil mere end blot at sidde ved roret.
For magten skulle gerne være en metode til at
realisere politiske mål. Et middel til at skabe
socialdemokratiske forandringer. Derfor bliver
jeg en anelse umedgørlig, når snakken f.eks.
lander på de årlige budgetforhandlinger.
Hvordan at vi gennem en økonomisk fornuftig
tilgang til kommunebudgetterne, positionerer os
på linje med »oppositionen«. Hvordan at vi
socialdemokrater er nødsaget til at tænke
genvalg ind i alle vores politiske bevægelser.
For så vidt jeg husker, er der kun
kommunalvalg hver fjerde år.

Jeg mener at vi i Socialdemokratiet bør tage
skeen i den anden hånd. Det skal igen være
muligt at kvalificere de realpolitiske
beslutningers ideologiske tilhørsforhold, og
derfor anbefaler jeg, at vi fremadrettet lægger
vægt på tre enkeltheder:
• Vi skal vågne til dåd fra det idealistiske
sløvsind og vi skal turde at mene noget
politisk.
• Vi skal være klare i mælet omkring,
hvordan vi søger at indfri ideologien i
lokalpolitikken.
• Vi skal skabe mærkbare forandringer,
som kan kaldes socialdemokratiske.

Selvfølgelig skal vores idealer kobles til
virkeligheden. Der skal være overensstemmelse
mellem det vi siger, og det vi har muligheden
for at gøre. Men som minimum bør vi
indbyrdes i partiet samtale om, hvordan
beslutningerne repræsenterer vores
grundideologi. For bag henvisningerne til, hvad
de kommunale finansers råderum »muliggør i
praksis«, gemmer der sig i virkeligheden
politiske prioriteringer, som ikke bliver
ordentligt kommunikeret. I hvert fald ikke i en
ideologisk sammenhæng.
I mere end to årtier har vi hørt på, at vi skal
gøre det rigtige, foretage de ansvarlige
prioriteringer, vælge de realistiske løsninger og
frem for alt satse på de nødvendige reformer. I
det meste af mit liv er jeg blevet tudet ørerne
fulde med, hvad der er nødvendig politik. Og
man skal således spejde langt bagud i tid for at
finde politikere, der inderligt brændte for deres
beslutninger, fordi de bekræftede deres ideologi
eller fordi de skabte en bedre verden.

Ikke alene finder vi fællesskab og styrke i vores
ideologiske udgangspunkt. Fokus på ideologien
bag modvirker også den mangel på lydhørhed
blandt lokalpolitikerne, som mange borgere
oplever. Vi skal turde at stå på mål for det vi
tror på. Og vi skal turde at mene noget.
Lasse Kilde Andersen

”Socialdemokrater findes i mange
modeller”

Overskriften her er inspireret af Ebbe Kløvedal
Reichs sang ”Menneskene findes i mange
modeller” – den faldt mig ind efter at have læst
Lasses indlæg om manglen på synlig
socialdemokratisk idealisme i de beslutninger,
der træffes af vore lokale politikere.
I min model af at være socialdemokrat, savner
jeg således ikke at få kommunikeret en
idealisme fra vore lokalpolitikere – for mig
handler det om, at de handler ”fornuftig” i
forhold til de beslutninger, de er med til at tage.
Og jeg tror det ofte kan være svært at finde en
ideologisk begrundelse for, hvorfor man synes
dette eller hint er ”fornuftig”. Nogle gange
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ændrer man nok også synspunkt i dialog med
byrådskollegaer fra andre partier. Samarbejde er
vigtig – og evnen til at lytte og vurdere de
argumenter, der kommer frem og kunne
diskutere dem i en ordentlig tone. Ebbe Reich
har faktisk formuleret det meget smukt i sin
sang, hvor vers 4 lyder:
Hvad skal vi styrke, og hvad skal forandres,
og hvordan gøres der ret og skel?
Hvad er mit eget - og hvad er de andres?
Og hvor begynder og ender vi selv?
Lad os tale om det frit,
lære hvor vi står,
blive tvivl og kulde kvit,
skabe gyldenår.

At Lasse og jeg tilhører forskellige modeller af
socialdemokrater bunder nok i det faktum, at
jeg er årgang 1948 medens Lasse er årgang
1987. Det skal dog ikke forhindre mig i, at
GLÆDE mig over, at Lasse har meldt sig på
banen som kandidat til det kommende
byrådsvalg. Jeg kan rigtig godt lide Lasses
meninger om fællesskab og samfundsansvar –
han er ærlig om, hvad han mener og han tør
også sige det højt – Hurra for det.
Inga Sørensen

Rød kalender ver. 6-08-2020

Næste nyhedsbrev forventes ca. 1. uge i oktober. Indlæg kan sendes til inga@profibermail.dk
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