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Side 1 

Referat fra bestyrelsesmøde, 3F Hedensted 
Torsdag den 19.11.20 kl. 19 

                                                                                Møde nr. 101 
 
       Dagsorden                                               Beslutning                                                                     Ansvarlig   

1 Registrering af fremmødte Lone, Lasse, Thyge, Mihai, Ole, Bent og Inga  
Afbud fra Gitte (Inga skriver referat)  
Claus Thaisen, Daniel (fra 8.30)  

Inga 

2 Godkendelse af referat fra 
22.oktober 

Referatet godkendt og underskrevet  Alle  

3a Politisk samtale med 
Byrådsmedlem 

Claus indledte med at kommentere budgettet og de 
demografiske udfordringer (vi bliver flere ældre og 
færre skolebørn). Det giver et stort hul i budgettet 
– i 2024 mangler vi således 40 millioner kroner. 
Diskussion om skolestruktur. Venstre og SF har sat 
det på dagsorden for det kommende byrådsgruppe 
onsdag d. 25. nov. Thyge efterlyste læserbreve, der 
klart fremstiller vores meninger indenfor 
skoleområdet – som modvægt til alle de borgerlige 
læserbreve, hvor det påstås, at Socialdemokratiet 
kun er ude på at lukke skoler.  
 
Claus fortalte også om sager fra udvalget for Fritid 
og Fælleskab – f.eks. at borgerne låner flere film på 
bibliotekerne – forventet merudgift i 2020 er ca. 
300.000 kr. pga. licensudgifterne. Han sidder også 
med i bestyrelsen for den selvejende institution 
Hjarnø færgefart. Her går det rigtig godt – så godt 
at kommunen har fået 1,4 millioner retur af de ca. 
3 millioner kr. som færgeoverfarten hvert år får i 
kommunalt tilskud. Der blev spurgt ind til 
demensplejehjemmet – det går planmæssigt, og 
forventes at være færdig om ca. to år. Claus er også 
med i Klima- og Energirådet. Her har der været 
afholdt et webinar omkring tilskud mv. i forbindelse 
med skrotning af oliefyr – ca. 100 borgere (fra 
Hedensted kommune) deltog. Claus opfordrer 
meget til, at vi bare skal spørge ind til konkrete 
sager i de udvalg, som han sidder i – alle sager med 
bilag kan ses på kommunens hjemmesider, der 
også giver mulighed for direkte at følge 
byrådsmøderne via videotransmission.  
 

Claus 
Thaisen  
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Side 2 

3b Politisk samtale med 
folketingsmedlem Daniel                                                            

Daniel berettede om de helt aktuelle ændringer af 
regeringens sammensætning. Diverse drøftelser og 
analyser af alle de udfordringer, som lige nu 
eksisterer på Christiansborg.   

Daniel 

4 Nyt fra kasseren Generelt færre aktiviteter (udgifter) i år pga. 
corona. På næste bestyrelsesmøde i december ser 
vi nærmere på budget 2021 og budgettet for 
kommunevalget. Lasse har været i dialog med 
partikontoret angående den gruppe af medlemmer, 
der skylder kontingent for flere år. De har fået 
tilbud om at ”starte på en frisk” i form af kun at 
betale for 2020, og herefter fortsat være medlem. 
Vi forventer et dyk i vores medlemstal pga. denne 
”oprydning”.  

 Lasse 

5 Kommende arrangementer 
 

Det er stadig usikkert, hvornår vi igen må være normalt 
forsamlet. Men vi beslutter at sætte dato på det udsatte 
medlemsmøde i Uldum – nemlig onsdag d. 20. januar. 
Thyge forhører om vi kan være i et lokale på Uldum 
Skole. Vi vil forsøge os med livestreaming, så 
medlemmer får mulighed for at følge med og stille 
spørgsmål hjemmefra – jf. partikontorets skrift om 
”online-aktiviteter i coronatider”. Mihai og Inga mødes 
om den tekniske side af sagen mandag d. 23. nov. kl. 16 
i 3F’s kælder (efter møde i valgudvalget).   
Systemet søges afprøvet 17. december, hvor vi forud for 
bestyrelsesmødet kl. 19 afholder lidt ”julemik”.  
Inga vil sende et nyhedsbrev ud i december, hvor vi bla. 
annoncerer mødet d. 20. december og de nye ideer om 
”lørdag-formiddags-kaffe-møder” – se under pkt. 7.   

Inga/ 
Thyge 

6 Nyt fra regionen Der skulle have været møde i næste uge – men det 
er aflyst pga. corona-restriktioner 

Lone 

 Lukkede punkter   
7 Evaluering af 

bestyrelsesmøder 
Bestyrelsen har på mødet den 22.10. evalueret forsøget 
med de åbne bestyrelsesmøder. Medlemmernes 
interesse for deltagelse i møderne har ikke været 
overvældende; og det er bestyrelsens opfattelse, at det, 
medlemmerne først og fremmest er optaget af, er 
politiske emner snarere end organisatoriske spørgsmål.   
  
Derfor har bestyrelsen besluttet, at bestyrelsesmøderne 
fra og med decembermødet igen er lukkede, og at der 
skal iværksættes andre forsøg med mødeformer, hvor 
medlemmerne kan komme i dialog med 
byrådsmedlemmer og bestyrelse. Disse uformelle 
mødeformer har været en stor succes i andre kredse. 
Vi forsøger at få en kalender på plads for at afholde tre 
af disse møder i foråret.  

Bent 

mailto:lonj@foa.dk
mailto:lassehedeandersen@hotmail.com


                 Socialdemokratiet i Hedensted           

Formand Lone Dybdal Bjerggårdsmarken 9, 7140 Stouby Mob. 2240 8383  lonj@foa.dk 
Kasserer Lasse K. Andersen, Kejsdalen 44, 7130 Juelsminde Mob. 2099 2069 lassehedeandersen@hotmail.com  

Side 3 

Vi vil som forsøg holde møderne under disse rammer:  
• lørdag formiddagskaffemøde fast hver anden 

måned kl. 10 - 12. 
• ingen – eller en meget åben dagsorden. Politikerne 

skal lytte til borgerne, og det, de er optaget af (det 
er en vigtig pointe) 

• medlemmer / vælgerne sætter med andre ord 
dagsordenen 

• medlemmer / vælgerne kan stille spørgsmål til 
politikere og bestyrelse 

• borgmester, gruppeformand og folketingsmedlem 
er faste deltagere 

• møderne holdes på skift rundt i hele kommunen (de 
største byer først) 

• bestyrelsesmedlemmer og byrådsmedlemmer fra de 
byer/områder møderne holdes i deltager i videst 
muligt omfang 

 
Nogle af møderne kan også afholdes i private hjem som 
”hjemme-hos”.   

8 Nyt fra Valgudvalget  Der er positivt tilsagn fra en række kandidater. 
Valgudvalget mødes mandag d. 23. nov. og de nye 
kandidater lørdag formiddag d. 28. nov. Da vi kun må 
samles 10 personer, må vi dele mødet op i to afdelinger.  

Bent 

9 Bordet rundt Lasse er blevet medlem af ungdomsskoleudvalget.  
Bent omtaler dokumentet  ”det socialdemokratiske 
lederskab”, hvor der er inspirerende formuleringer 
om værdigrundlag og organisationskultur.  
Inga meddeler, at fremover vil bestyrelsesreferater 
på hjemmesiden stå med yngste referat øverst (i 
stedet for nu, hvor det står i bunden).  

Alle 

10 Eventuelt Intet Alle  
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