Socialdemokratiet i Hedensted
Referat til bestyrelsesmøde, digitalt
den 10.02.21 kl. 19
Møde nr. 102
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Dagsorden
Registrering af
mødedeltagere5 min
Godkendelse af referat fra
19. november
Politisk samtale med
byrådsmedlem.
Politisk samtale med
Folketingsmedlem Daniel

Beslutning
Ansvarlig
Tilstede var: Lone, Lasse, Mihai, Inga, Gitte, Daniel, Gitte
Henrik, Bent. Der var afbud fra Ole og Thyge
Godkendt men vi må vente med underskrivelse af
Alle
referatet.
Henrik Alleslev deltog i samtalen med bestyrelsen.
Henrik
Daniel Toft Jacobsen deltog i samtalen med
bestyrelsen.

Daniel
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Nyt fra kasseren – regnskab,
budget og budget for valg
2 bilag vedhæftet.

Bent vil sammen med valgudvalget lave et forslag til Lasse
valgbudget.
Flere kandidater koster selvfølgelig mere, og det
skal der afsættes midler til – herunder til
regionsrådskandidaten.
Driftskontoen ser sund ud pt.
Folketingsvalgkontoen skulle gerne komme op på
100.000 kr. inden næste FT-valg.
Lasse indkalder revisorerne til gennemgang af
regnskabet evt. digitalt. Der afsættes 15.000 kr. til
deltagelse i kongres. Regnskab for 2020 og budget
2021 herunder oversigt fra KV-2017 sendes med
som bilag.
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Kommunikationsstrategi

Vi søger en anden type som er mere politisk
mindet, mere udfarende (redaktør). Vi skal tage
stilling til, hvad det er, vi vil. Hvad skal hun lave, og
hvad skal det koste.
Bestyrelsen (Lone) opsiger samarbejdet med
nuværende (pr. 31.3.).
kommunikationsmedarbejder. Bent, Lone, Inga og
Henrik undersøger mulighederne for at finde en
”redaktør”

Bent/
Inga
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Nyt fra regionen

Der har været online møde i regionbestyrelsen d. 3.
februar. Lone var forhindret i at deltage i mødet”
1.Vi mangler to kandidater - henholdsvis i Lindved
og i Rask Mølle.
2. Ikke afgjort.
3. Bent foreslår, at vi laver et magasin, som afløser
for folderne til omdeling. Vi kan nok få hjælp til

Lone
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Nyt fra valgudvalget
1. kandidater KV (status)
2. kandidat til RV
3. avis / folder

Bent

Formand Lone Dybdal Bjerggårdsmarken 9, 7140 Stouby Mob. 2040 8383 lonj@foa.dk
Kasserer Lasse K. Andersen, Kejsdalen 44, 7130 Juelsminde Mob. 2099 2069 lassehedeandersen@hotmail.com

Socialdemokratiet i Hedensted

4. nyt medlem fra
bestyrelsen til
valgudvalg
5. Valgudvalg og bindeled
til bestyrelsen
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Ansøgning fra DSU
1 bilag

opsætningen; men vi skal have en redaktør til
indholdet.
4 og 5. Bent vil gerne som kampagneleder være den
frie fugl, og kan derfor ikke repræsentere
bestyrelsen i valgudvalget.
Derfor skal der være en repræsentant mere fra
bestyrelsen i valgudvalget. Forslag til dette tages
med som punkt på næste bestyrelsesmøde.
Vi ved ikke hvilket beløb, de søger om. Lone vil
spørge mere ind til, hvad de mener.
Tages med til næste bestyrelsesmøde.

Lone

10 Møderække for 1. halvår
2021
Herunder deltagelse i
gruppemøder
11 Socialdemokratiet i
Hedensted og GDPR (2 bilag)

Bestyrelsesmøder den 4. marts, 25 marts, 22 april,
20 maj, 24 juni.
Digitale gruppemøder udsættes til den 4. marts.

Lone

Inga deltager i webinar for medlemsansvarlige i
datapolitik den 24. februar. Tages med til næste
bestyrelsesmøde.

Bent/
Inga
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Generalforsamlingen afholdes den 10. marts. Vi
mangler en dirigent. Lone og Inga laver
dagsordenen. Inga bestiller en digital
generalforsamling på partikontoret, som vi bruger,
hvis forsamlingsforbuddet stadig gælder. Enkelte –
måske op til 5, kan sidde i 3F huset.

Alle

13 Bordet rundt

Ingen bemærkninger.

Alle

14 Eventuelt

Intet til eventuelt.

Alle

Generalforsamling

Formand Lone Dybdal Bjerggårdsmarken 9, 7140 Stouby Mob. 2040 8383 lonj@foa.dk
Kasserer Lasse K. Andersen, Kejsdalen 44, 7130 Juelsminde Mob. 2099 2069 lassehedeandersen@hotmail.com

