Nyhedsbrev nr. 1

Januar-Februar 2021

Socialdemokratiet i Hedensted kommune
Indhold

Forsøg med lørdagsmøde 6. februar

Siden sidst
Forsøg med lørdagsmøde 6. februar
Generalforsamling 10. marts
Nye medlemmer i partiforeningen
Ny meningsmåling
EU-nyt fra Niels Fuglsang
Jordskokker ad libitum
Rød Kalender

Siden sidst
Siden sidst har vi stadig coronatid! Nu
forlænget til 28. februar, hvor vi ikke kan
forsamles, som vi er vant til. Men det skal ikke
forhindre os i at forsøge med nye digitale
mødeformer, som du kan læse om i
nyhedsbrevets første indlæg. Det er illustreret
med billedet af en erantis, som symbol på, at vi
går mod forår og lysere tider.
Vi håber fortsat på, at vi må samles til
generalforsamling i 3F’s store mødesal 10.
marts – derfor bringer vi indkaldelsen hertil
allerede i dette nummer af nyhedsbrevet. Det er
planen at udsende den endelige indkaldelse med
detaljeret dagsorden i begyndelsen af marts.
Der er fremgang i medlemstallet for vores
partiforening, og i dette nummer kan du blive
præsenteret for nogle af de nye medlemmer.
Der vil også blive en pæn fremgang i antallet af
A-medlemmer i det kommende byråd i
Hedensted kommune – hvis man ellers skal tro
en meningsmåling foretaget af Jysk Analyse i
dagene 11-16. januar i år. Læs nærmere om
analysen inde i bladet.
Så er der fyldigt nyt fra Niels Fuglsangs virke i
EU. Det kan du læse om på side 3 og i det
medsendte tillæg til nyhedsbrevet her. Endelig
er der til slut noget om masser af jordskokker,
der gratis deles ud til de medlemmer, der gerne
vil aftage dem til februar-menuen.
Inga Sørensen

Ved bestyrelsesmødet 19. november 2020 blev
det besluttet, at der i foråret 2021 forsøgsvis
skulle afholdes 3 møder under følgende
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).
Der blev fastsat datoer til møderne, MEN der
var ikke taget højde for forlængelse af coronarestriktionerne. Derfor prøver vi alligevel at
afholde første møde – men nu som onlinemøde, hvor deltagerne følger med via skærmen
på PC, IPad eller telefon via et link, som sendes
ud til deltagerne på forhånd.
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Mødet starter kl. 10 lørdag d. 6. februar og der
er følgende program:
1. Aktuel orientering fra borgmester Kasper
Glyngø (max 10 min). Herefter plads til
dialog ud fra spørgsmål fra deltagerne.
2. Aktuel orientering fra MF Daniel Toft
Jacobsen (max 10 min) efterfulgt af dialog.
Hele mødet forventes at vare max en time.
Vi bruger et system anbefalet af partikontoret til
on-line møder. Systemet hedder ”Pexip” og
Bent Alminde vil være mødeleder og udsende
link, til de medlemmer, der tilmelder sig mødet.

Tilmelding
til online-mødet d. 6. februar kl. 10
sker ved at I sender en mail til
Bent Alminde b.alminde@me.com
senest midnat onsdag d. 3. februar.
Hvis der ikke er minimum 15 menige
deltagere, der melder sig til mødet, afblæser vi
forsøget. Byrødder og bestyrelsesmedlemmer
tæller ikke med i de 15 menige medlemmer –
men de må selvfølgelig meget gerne melde sig
til, så de kan følge med i mødet – og evt. også
deltage aktiv i relevant omfang. Mødeleder
Bent Alminde vil styre, hvem der får lov at åbne
sin mikrofon.
Herfra skal der lyde et PRØV DET – tiden er
til, at vi bliver fortrolig med at ”være sammen
på afstand”. Det bliver aldrig så godt som at
mødes rent fysisk, men når vi ikke kan det, så er
det her et forsøg på alligevel at dyrke
fællesskabet og den konstruktive dialog.

Generalforsamling 10. marts
Efter vores plan fra efteråret 2020 skal vi
afholde generalforsamling 10. marts. Her havde
vi håbet på, at kunne præsentere rækken af
kandidater til byrådsvalget, således at vi kunne
have stemt om kandidaternes rækkefølge på
stemmesedlen til november. MEN pga. corona
har det ikke været muligt at samle kandidaterne
til fælles møder, hvor de nærmere regler og
aftaler om kampagne og præsentation kan blive

diskuteret. Derfor er urafstemningen om
kandidaternes rækkefølge på stemmesedlen
udskudt til senere på foråret. Her forventer vi at
afholde et fysisk møde, hvor deltagerne kan
præsentere sig overfor medlemmerne, hvorefter
selve afstemningen sker digitalt over f.eks. 2
dage ved hjælp af et system, som partikontoret
stiller til rådighed. Der vil desuden blive
udsendt et nyhedsbrev, hvor medlemmerne kan
læse en kort præsentation af kandidaterne.
Vi vil imidlertid holde fast i den oprindelige
dato for den ordinære generalforsamling, der
indkaldes herunder:

Indkaldelse til ordinær
generalforsamling 2021
Onsdag d. 10. marts kl. 19.00
i 3F’s store møderum
Præstegårdsvej 2 i Hedensted

Forslag som ønskes behandlet på
generalforsamlingen
skal være formanden i hænde
senest den 2. marts 2021
Den endelige dagsorden til generalforsamlingen
udsendes med nyhedsbrev i starten af marts.
Under hensyntagen til de corona-restriktioner
der måtte være gældende til den tid, vil vi også
vide i hvor høj grad generalforsamlingen evt.
skal afholdes digitalt.

Nye medlemmer i partiforeningen

Lige nu har foreningen 202 medlemmer. Det
lyder måske ikke af så meget, men når det tages
i betragtning at der har været et relativ stort
frafald pga. flytning, dødsfald og restance i
kontingentbetaling, så er det alligevel
tilfredsstillende, fordi tallet dækker over, at der
i 2020 og 2021 er kommet 22 nye indmeldelser.
I det følgende kan du læse lidt om de
begrundelser, som 4 af de nye medlemmer har
giver for at have meldt sig ind i foreningen.
Side 2
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Hans Gaardmann fra Hornsyld skriver:
Efter nogen overvejelse, har jeg besluttet mig
for, endnu en gang at melde mig under fanerne.
Min far meldte mig ind i partiet i 1961, på det
tidspunkt var jeg 15 år, og siden har jeg været
med, sådan lidt af og på, i kortere og længere
perioder.
Det der fik mig til at droppe partiet sidste gang,
var den politik som Thorning og Coridon stod
for. Men nu synes jeg det går den rigtige vej,
med Mette ved roret, så derfor er jeg med igen,
og jeg håber da, at jeg kan medvirke til, at
Socialdemokratiet kommer styrket ud af de
kommende valg til kommunalbestyrelser og
Regionsvalg i efteråret.
Hans Gaardmann, Hornsyld
Line Karlskov Jensen fra Juelsminde oplyser
at ”hun er vant til at være socialdemokrat” og
har tidligere været DSU’er. Hun er i december
2020 flyttet fra København og ”hjem til
Jylland” idet hun er vokset op i Fredericia.
Hun bor nu i Juelsminde med sin hustru og to
små børn.

Jørgen Kragh fra Løsning skriver:
Min primære grund til indmeldelse er, at jeg
endelig mener vi har fået en statsminister helt
i klasse med Poul Nyrup. En leder der har
mod og hjerte til at tage de rigtige
beslutninger- og føre dem ud i livet. Vi har
savnet en statsleder i den klasse.
Mvh. Jørgen Kragh.
Allan Blok Hansen fra Juelsminde skriver:
Jeg er 73 år og blev medlem af
Socialdemokratiet i 1973 mens jeg boede i
Albertslund. I 1980 blev jeg posthusbestyrer i
Løsning, men da min bopæl var i Stenderup
blev jeg overført dertil. Den gang kom en ældre
herre på sin knallert ca hver måned og
opkrævede kontingent. Dengang var Jørn
Rasmussen fra de konservative borgmester i
Juelsminde og Arne Frederiksen Venstre var
viceborgmester. Så flyttede jeg til Hedensted
Kommune, hvor Helge Nielsen Venstre
regerede med Eigil Christensen fra Radikale
Venstre som viceborgmester. Her var Else
Marie Johansen Socialdemokratiets borgmesterkandidat. Hun blev nogle år senere afløst af
Jørn Juul, som også blev borgmester senere.

Jeg stoppede som posthusbestyrer i 1987 og
blev sælger ved Søren Søgaard Billardfabrik,
hvor jeg var indtil jeg begyndte min pensionist
tilværelse som 66 årig.
De sidste tre år var jeg på flexibel efterløn,
arbejdede 2 dage om ugen og efterløn 3 dage
om ugen. Det var en fantastisk ordning og en
god måde at slutte et langt arbejdsliv.
I år 2004 flyttede jeg til Nykøbing Mors, hvor
vi havde en fremragende socialdemokratisk
borgmester i Egon Pleidrup som tragisk mistede
livet under en fisketur i egen kutter.
Jeg forlod partiet under Helle Thornings
regering, idet partiet blev for højre drejet til min
smag, så jeg følte mig ikke hjemme mere.
Jeg er i 2012 flyttet retur til Juelsminde
kommune og mærker igen en stærk følelse for
Socialdemokratiets tanker. Jeg er klar til igen at
betale til fællesskabet, men har dog ikke de
fysiske kræfter til det store arbejde i forbindelse
med det kommende valg.
Jeg er gift, har 2 døtre, 4 børnebørn, 3 oldebørn
og af bonus har jeg 3 børn og 4 børnebørn.
Med venlig hilsen Allan Blok Hansen,
Dyrskuepladsen 3, 7130 Juelsminde
Mobil 42776043

Ny meningsmåling

Som læser af Horsens Folkeblad var det
opløftende at se, at Liste A står til fremgang i
Hedensted kommune – hele 3 mandater ifølge
en meningsmåling udført af firmaet ”Jysk
Analyse”. Resultatet bygger på telefoninterview af 1054 borgere i perioden 11-14
januar. Ifølge analysen vil vi få 33,7 % af
stemmerne mod 27,8 % i 2017. Ikke dårligt –
men lad os nu se, hvad virkeligheden bringer d.
23 november, når stemmerne tælles op!

Side 3
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EU-nyt fra Niels Fuglsang

Parlamentsmedlem Niels Fuglsang har sendt et
fyldigt nyhedsbrev om sit arbejde i EU. Det
fylder 11 sider, og vil derfor være for stort til at
indgå direkte i nyhedsbrevet, men det sendes i
stedet med som et særskilt bilag sammen med
nyhedsbrevet. Indholdet er spændende og
relevant, fordi det oplyser noget om, hvor og
hvordan Niels Fuglsang ”sidder med ved
bordet”, når der forhandles og drives politik i
EU. Som en appetitvækker til at læse de 11
sider gengives herunder overskrifter og uddrag
af indholdet.

Kampen mod skatteunddragelse - digital
beskatning.
Niels Fuglsang er netop blevet valgt som
ordfører for den socialdemokratiske gruppe i
kampen for en langt mere fair beskatning af
multinationale firmaer, som opererer i Europa.

flertal. Selvom den store konservative gruppe
har modarbejdet forslaget fra dag 1.

Dyretransport og dyrevelfærd
Retsstatsprincipper og ytringsfrihed
Vejpakken – slut med social dumping
Niels i Region Midtjylland
Plan for Tour de Midtjylland 2021
Slut med overskrifter fra Niels Fuglsangs
nyhedsbrev.

Jordskokker ad libitum

Klima – ja, til CO2 reduktion og nej til olie,
gas og kul

Til slut i nyhedsbrevet har jeg tilladt mig at
bringe en privat efterlysning af medlemmer, der
gerne vil aftage nogle af mine vildt mange
jordskokker. På fotoet ses fire stk. af de
knoldede, kartoffel-lignende gevækster. De
skulle være rasende sunde og kan tilberedes på
mange måder.
De blev sat som forsøg i foråret på et stykke
”nyt land” ryddet for gamle mirabelletræer mv.
Nu vil jeg gerne have dem gravet op, idet jeg
har planlagt andre afgrøder på stykket i 2021.

Jeg var så glad, at jeg stod på hovedet ved
siden af Anker Jørgensen” udtaler Niels som
kommentar til ovenstående foto. Anledningen
var at Energiudvalget har vedtaget CO2
reduktionsmål på mindst 55 pct. i 2030 som en
del af EUs nye klimalov. Med én stemmes

Skulle jeg være så heldig, at nogle medlemmer
godt vil have gratis jordskokker, så vil jeg grave
dem op i ugens løb, og køre på tourné rundt i
kommunen næste søndag og levere dem i
spandevis, i store poser eller i små poser alt
efter ønske.
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Så hvide er jordskokkerne når de skæres igennem.
Hvis du vil have leveret nogle af dem i løbet af søndag d. 7.
februar så ring eller SMS på tlf. 40327742 med dit navn, og hvor
stor en mængde, du kunne tænke dig – som medlemsansvarlig har
jeg jeres adresser. I kan bare stille en spand eller et fad ved
hoveddøren, hvis I ikke er hjemme. I er naturligvis også altid
velkommen til at hente jordskokker her på min adresse.
Med venlig hilsen
fra Inga Sørensen tlf. 40327742 mail: ingas@profibermail.dk
Glud Kirkevej 48, 7130 Juelsminde.

Næste nyhedsbrev forventes udsendt først i marts måned.
Indlæg modtages gerne på ovenstående adresse.
Februar
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