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Hvordan kan Hedensted Kommunes budget
for året 2021 skrues sammen, så alle
interesser tilgodeses bedst mulig? Det er en af
de store opgaver som byrådspolitikerne skal
finde ud med hjælp fra kommunens mange
ansatte, der i praksis skal administrere
kommunes opgaver og handle, så pengene
rækker længst.

Siden sidst
Anledningen til allerede igen at sende et
nyhedsbrev ud her først i september, er især at
minde medlemmerne om, at vi den 10.
september har et medlemsmøde – se
annoncering herfor på siden her.
Siden sidst har der været konstituerende møde i
bestyrelsen, hvor der er sat navn på, hvem der
er ansvarlig for de forskellige nødvendige
opgaver – se oversigten på side 2 i nyhedsbrevet
her.
Udvalgte personer i bestyrelse og byrådsgruppe
har i disse tider travl med at finde kandidater til
kommunalvalget i 2021. Fra dette arbejde kan
der ikke rapporteres noget skriftligt endnu –
men hvis du vil kende lidt til status, er det en
god ide at møde op til medlemsmøderne, hvor
der sker en direkte mundtlig orientering. Det er
f.eks. tilfældet ved medlemsmøde torsdag d. 22.
oktober, som er annonceret på den følgende side
– det er et møde, hvor vi også skal diskutere
hvad vi mener om kommunens politik på
skoleområdet.
I dette nyhedsbrev er der også lejlighed til at
læse lidt om kultur – først et digt indsendt af en
lokal Tørring digter og derefter lidt om den
lokale billedkunstner i Uldum, Thyge Risvig.
Nyhedsbrevet slutter med ”Rød Kalender”, hvor
der bla. er anført et repræsentantskabsmøde 19.
september. På nuværende tidspunkt er der ikke
modtaget yderligere info fra Region Midt om
dette møde.
Inga Sørensen

Hvis du vil have et indblik i de overvejelser,
som vore 8 folkevalgte socialdemokratiske
politikere inkl. borgmesteren gør sig om
budgettet, så mød op til medlemsmødet 10.
september. Her kan du i dialog med de
folkevalgte være med til påvirke dem med dit
syn på, hvor du synes vore skattekroner gør
mest gavn.

Torsdag d. 10 september
Kl. 16.30‐18.30
Medlemsmøde om budget
i 3F’s store sal
Præstegaardsvej 2 i Hedensted

Efter mødet om budget er der pause til
kl. 19.00, hvor medlemmerne kan deltage
i den åbne del af bestyrelsesmødet.
I pausen serveres smørrebrødssnitter fra
Brugsen i Hedensted.

Alle medlemmer er velkomne
– ingen tilmelding.
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Hvem gør hvad i bestyrelsen ?

Medlemsmøde om skolepolitik

Foreningen ”Socialdemokratiet i Hedensted
kommune” har pt 208 medlemmer. Navne på
den valgte bestyrelse og de 8 byrådsmedlemmer
kan nemt ses på www.sochedensted.dk, hvor
der også er link til, hvilke udvalg og
tillidsposter, de enkelte byrådsmedlemmer har.

Ved generalforsamlingen 18. juni, var der
blandt de 32 fremmødte tilløb til en livlig debat
om kommunens skolepolitik. Derfor er dette
emne på dagsordenen ved et medlemsmøde 22.
oktober sammen med en orientering om
kommunens budget for 2021, der forventes
færdigbehandlet på dette tidspunkt.

Herunder skal blot refereres hvilke roller de 7
bestyrelsesmedlemmer har efter den seneste
konstituering, der fandt sted ved
bestyrelsesmødet i august 2020.












Lone – formand og medlem af
forretningsudvalget
Bent – næstformand og
valgkampagnansvarlig, med i valgudvalget
Lasse – kasserer, med i
forretningsudvalget, medlemsansvarlig og
kontaktperson til DSU
Gitte – sekretær og medlem af
forretningsudvalget samt udvalget for
sociale arrangementer
Stig – kommunikationsansvarlig i forhold til
blog og facebook.
Thyge – ansvarlig for campingvogn og med
i udvalg for medlemsmøder
Inga – redaktør af nyhedsbrev og med i
udvalg for medlemsmøder og med i
valgudvalg.
Ole – med i udvalget for sociale
arrangementer.

Valgudvalget er et fællesudvalg for
byrådsgruppe og bestyrelse. Udover Bent og
Inga er Liselotte og Mette således med fra
byrådsgruppen. Bent er som valgkampansvarlig
naturlig leder af udvalget, der allerede har
afholdt første møde om KV 2021 strategi og
faser.
Foreningens medlemmer er meget velkomne til
at henvende sig til ovennævnte
bestyrelsesmedlemmer med spørgsmål,
konkrete ideer og forslag til aktiviteter
Kontaktoplysninger på de enkelte personer kan
ses på www.sochedensted.dk.

Torsdag d. 22 oktober
Kl. 16.30 ‐18.30
Medlemsmøde om
budget 21 og skolepolitik
i 3F’s store sal
Præstegaardsvej 2 i Hedensted
Efter medlemsmødet er der pause til kl.
19.00, hvor medlemmerne kan deltage i
den åbne del af bestyrelsesmødet.
I pausen serveres smørrebrødssnitter fra
Brugsen i Hedensted.

Alle medlemmer er velkomne
– ingen tilmelding.

Byrådsmedlem Hanne Grangaard, der er
medlem af Udvalget for Læring vil komme med
et oplæg. Vil man dybere ind i folkeskolernes
økonomi henvises til kommunens rapport
”Analysespor – Skoler”, der har den lange
undertitel En redegørelse for folkeskolernes
økonomiske vilkår og udfordringer med
henblik på nuancering og kvalificering af
politiske drøftelser om finansiering af
skolerne.
Rapporten kan downloades fra kommunens
hjemmeside under Referater fra mødet 8. juni
2020 i Udvalget for Læring,.
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Digt dedikeret til Mette Frederiksen
Digtet er skrevet 21. juni 2020 af den lokale
Tørringdigter Arthur Høiberg, der har lagt
papiret i Hanne Grangaards postkasse. Hun har
tidligere været kollega med digteren, da han var
lærer på Tørring skole.
Titlen Meldug hentyder ifølge forfatteren til
Corona – dvs. noget ubehageligt som bare
kommer uventet ned overalt og dækker det
grønne, så man må gøre noget drastisk for at
redde planterne.

Billedkunstner Thyge Risvig
Vi bliver lidt i det kunstneriske spor ved at give
ordet til Thyge Risvig, der altid i sine mails
underskriver sig ”Billedkunstner”. Thyge bor i
Uldum og har i MANGE år været aktiv medlem
af Socialdemokratiet som bestyrelsesmedlem og
som ”alt-mulig.mand”, hvor han har leveret
meget praktisk arbejde. Her er det imidlertid
Thyges kunstinteresse, vi gerne vil høre om, og
på en meget kort opfordring har han sendt
følgende om denne side af sit virke.
------------------------------------------------------Jeg var med da Tørring Uldum Kunstforening
startede i 1995 og har siddet i dens bestyrelse i
mange år – her senest som formand med en
dejlig arbejdende bestyrelse og mange frivillige
der stiller op, når vi holder vore arrangementer.
På vores hjemmeside her kan I se, hvad der sker
på det kulturelle felt.
www.tuk-kunstforening.dk
Kunstforeningen er med i Child Art som er
nystartet i Åle Hjortsvang Skole. Her kan unge
arbejde med Tegning, Maleri, Skulptur og
Design.
Som noget nyt har jeg taget initiativ til
sangaftner, hvor der synges fra
højskolesangbogen. Det starter her i efteråret i
Uldum Forsamlingshus.
Jeg gør også selv lidt i kunstens verden. Er med
i malegruppen gr.8 som har eksisteret i over 20
år. PT maler vi onsdage på Uldum Skole, så
hvis du har lyst, er du velkommen.
Min billedverden er Nordisk natur, hentet fra
rejser. Bl.a. Færøerne har min store interesse.
De smukke 18 øer i det nordlige Atlanterhav.
Som at vandre mellem himmel og hav. Føle
naturen, mærke stilheden nyde lyset, lukke det
ind.
-------------------------------------------------------En smagsprøve på Thyges billedverden ses på
følgende side – af naturlige grunde kun i
formindsket form.

TAK til Arthur Høiberg for de rosende ord om
vores statsminister – dem bliver vi
socialdemokrater aldrig træt af at høre !

Redaktionen af nyhedsbrevet modtager gerne
andre beretninger om, hvad der optager
medlemmerne – udover det at være medlem af
Socialdemokratiet.
Side 3
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Eksempel på
et af Thyges
smukke
billeder fra
Færøerne.

Rød kalender ver. 5‐09‐2020

Medlemsmøde om hvilke
politikområder, der skal prioriteres i
fælles valgprogram for KV 21
12. nov. 2020 kl. 19.00 til 21.00.
Mødet bliver i Uldum – men lige hvor
i Uldum er ikke fastlagt endnu.
besluttet

Næste nyhedsbrev forventes
udsendt i sidste uge af oktober.
Bidrag sendes til Inga Sørensen
ingas@profibermail.dk
tlf. 40327742.
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