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Siden sidst  
Efter de officielle udmeldinger onsdag d. 24. 
februar 2021 er vi nødt til at aflyse den 
planlagte generalforsamling 10. marts. Vi ved 
ikke, hvornår vi kan samles fysisk igen, men 
indtil videre gælder det, at vi kun må være max 
5 personer. Denne restriktion gælder for 
nuværende helt frem til 5. april!  
 
Som I kan se af dagsordenen side 2, er vores 
formand, Lone Dybdal, på valg. Hun 
genopstiller ikke, og derfor mangler vi en ny 
formand. Her har Bent Alminde stillet sig til 
rådighed, hvilket han uddyber i artiklen 
Kandidat til formandsposten.  
 
Bent har også skrevet Nyt fra valgudvalget om 
de forberedelser, der er i gang – på trods af det 
bøvl, som skyldes corona-restriktionerne. Status 
lige nu er at 17 personer stiller sig til rådighed 
som kandidater til det kommende byrådsvalg. 
På side 5 ses et kort, der viser hvordan 
kandidaterne fordeler sig rent geografisk, og på 
side 6 ses kandidaternes kontaktoplysninger.  
 
I sidste nummer af Nyhedsbrevet blev der 
skrevet om politiske ”lørdagsmøder”. De var 
tænkt som fysiske møder, men da dette ikke 
kunne lade sig gøre pga. corona-situationen, 
blev det første møde forsøgt afholdt som et 
online møde 6. februar. Det var der slet ikke 
tilslutning til, idet kun fire havde meldt sig som 
deltager.   

Inga Sørensen 
 

Generalforsamling udsat  

 
 
Desværre – desværre – så må vi udsætte 
generalforsamlingen. Til det sidste havde vi 
håbet, at med god afstand i 3F’s store sal, så 
kunne det lade sig gøre den 10. marts, men 
meldingerne på pressemødet onsdag d. 24. 
februar, slukkede alt håb. Bestyrelsen har været 
inde i en diskussion om mulighederne for at 
afholde en digital generalforsamling. Forslaget 
blev imidlertid forkastet, fordi det ville være for 
udemokratisk og pga. de tekniske 
vanskeligheder ved on-line at foretage 
afstemninger til de forskellige valg.  
 
Dagsorden til den generalforsamling vi gerne 
ville have holdt, kan ses på den følgende side. 
Den skal betragtes som en foreløbig dagsorden, 
som kan justeres, når vi har en konkret dato. 
Der kan f.eks. blive tale om, at vi til den tid 
også kan få et punkt med, hvor kandidaterne til 
byrådsvalget præsenteres. Bemærk også pkt. 6, 
hvor bestyrelsen fremsætter forslag om, 
hvordan urafstemningen skal foregå – dvs. 
afgørelse af den rækkefælge som kandidaterne 
til sin tid vil få på stemmesedlens liste A.   
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Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 2021 

 
Når det bliver muligt  

i 3F’s store sal, Præstegaardsvej 2 i Hedensted. 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Formandens beretning  

4. Beretning fra valgudvalget  

5. Kassereren fremlægger regnskabet 

6. Indkomne forslag.     
Bestyrelsen har et forslag til afholdelse af urafstemning i juni mht. rækkefølgen af kandidater 
til byrådsvalget.   
 

7. Valg af formand. Lone Dybdal er på valg, men ønsker ikke at genopstille som formand.  

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  (Gitte og Thyge er på valg. Gitte genopstiller ikke). 
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år (Stig, valgt for 2 år i 2020, er trådt ud af bestyrelsen) 
 

9. Valg af 2 suppleanter for 1 år  
 
10.  Valg af revisor for 2 år. (Liselotte Hillestrøm er på valg) 
 
11.  Valg af revisorsuppleant  

 
12.  Valg af folketingskandidat  

 
13.  Byrådsgruppens beretning  

 
14.  Eventuelt 

 
Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.  Formandens kontaktoplysninger er: 
 
Lone Dybdal, Bjerggårdsmarken 9, 7140 Stouby.   Mail: lonj@foa.dk    tlf. 2040 8383  
 

mailto:lonj@foa.dk
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Kandidat til formandsposten 

 
 
Kære medlemmer af Socialdemokratiet i 
Hedensted kommune. Mit navn er Bent 
Alminde, og jeg har valgt at stille op som 
kandidat til formandsposten i Hedensted 
partiforening. Min motivation - og mit mål er: 
at vi i vores partiforening fortsat kan stille med 
en kandidat, der også bliver valgt til 
Folketinget, at vi bevarer borgmesterposten – 
og at vi kan få valgt et medlem af vores 
partiforening ind i Regionsrådet. Det vil være 
mit, og det vil være bestyrelsens vigtigste 
opgave nu og her. 
 
Jeg har været medlem af bestyrelsen siden 
2013. Gennem de seneste år som næstformand, 
sekretær og webmaster. Lige nu er jeg ansvarlig 
for valgkampagnen, KVR21, hvilket jeg har 
tænkt mig at fortsætte med til valget er vundet. 
 
Formandsopgaven. 
Jeg betragter formandsopgaven som en 
lederopgave. Hvis jeg bliver valgt som formand 
på generalforsamlingen, vil jeg inden 
konstitueringen tage en 1 – 1 samtale med hvert 
medlem af bestyrelsen med det formål at få 
afstemt forventningerne til, hvad den enkelte 
ønsker at bidrage med det kommende år. Jeg 
tror, det er vigtigt, at man bidrager med det, 
man gerne vil. Det skal gerne være sjovt og 
meningsfuldt at være medlem af bestyrelsen.  
Ledelseskulturen skal være åben og 
demokratisk – og ikke mindst: den skal være 
ordentlig.  
Ordentlighed, mener jeg i øvrigt, skal være ”den 
røde tråd”, ligesom den også skal være det i 

vores valgkamp. Det kan synes som 
naturligheder; men ordentligheden er jo ikke 
lige det, der springer i øjnene i dansk politik for 
tiden - (for ikke at tale om amerikansk ditto).  
Jeg vil gerne arbejde for, at det skal gennemsyre 
alt, hvad der udspringer af vores parti. 
 
Gennem de seneste 4 år har vi i bestyrelsen haft 
et forretningsudvalg, hvis opgave, det var at 
forberede bestyrelsesmøderne. Den ordning vil 
jeg gerne fortsætte med; og jeg vil i øvrigt 
arbejde for, at møderne er effektive, 
meningsfulde og sjove. Der skal være tid til de 
vigtige drøftelser; men der skal også være tid til 
at vende ideer og tanker – og snakke om 
hverdagen. 
 
Det er min agt at skrive et fast indlæg i 
Nyhedsbrevet a la ”formanden har ordet” eller 
”replik fra formanden”. Jeg har ikke lagt mig 
fast på formatet. Dog vil formålet være, at 
medlemmerne skal vide, hvad deres formand 
mener om dette og hint. Mine indlæg vil ikke 
handle så meget om konkret politik, for jeg vil 
først og fremmest arbejde med det 
organisatoriske – og lade vores dygtige 
politikere tage sig af det daglige politiske 
arbejde. 
 
Lidt om mig selv. 
Jeg er gift og bor i Juelsminde. Jeg er 
læreruddannet og har i godt 20 år været lærer på 
Østbirk skole. Fra 1981 tillige souschef i 
Gedved kommunes Ungdomsskole. Fra 1997 
konsulent på Amtscentret for Undervisning i 
Vejle Amt og fra 2007 chef for Center for 
Undervisningsmidler i Vejle afdelingen under 
University College Lillebælt. Og fra 2012 
pensionist. En del af fritiden går med 
partiarbejde og med at sejle med 
Marinehjemmeværnet. 
 
Uenighed. 
Jeg er nok nødt til her til sidst at nævne, at der 
er én sag, som vores folketingsmedlem, Daniel 
Toft Jacobsen, vores borgmester, Kasper 
Glyngø, og jeg selv, ser meget forskelligt på. 
Og hvad det er, skal jeg nok afsløre på 
generalforsamlingen. 
 

Bent Alminde  
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Nyt fra valgudvalget 

Kommune - og regionsrådsvalg 2021 
(KVR21) 
 
Vi har i Socialdemokratiet gennem nogle 
måneder været i gang med valgkampen. 
Bestyrelsen og byrådsgruppen har nedsat en 
valggruppe bestående af Mette Juhl og 
Liselotte Hillestrøm, der sidder i byrådet og 
Inga Sørensen og undertegnede, der sidder i 
bestyrelsen. Gruppens opgave er at lede og 
koordinere valgkampen.  
 
Status 
Vi synes selv, vi har fået opstillet et meget 
stærkt kandidathold til valget. I forhold til 
kommunevalget mangler vi dog kandidater i 
hhv. Lindved og Rask Mølle. Ellers er 
kandidatlisten komplet. Lone Dybdal stiller 
op som kandidat til regionsrådsvalget for 
Hedensted kredsen og Horsens kredsen. Vi 
håber -, og vi tror derfor på, at Lone bliver 
valgt. 
 
Vi har også vores valgstrategi klar. Den 
bygger videre på vores grundfortælling, som 
vi formulerede op til valget i 2017. Vi har en 
plan for, hvordan vi kommunikerer, og nu er 
vi i gang med at formulere det fælles 
valgprogram samtidig med, at vores 
kandidater er i gang med at formulere deres 
egne valgprogrammer.  
 
Lige efter nytår havde vi i en 
spørgeskemaundersøgelse spurgt borgerne i 
Hedensted kommune, hvad de synes er 
vigtige områder for dem. Mange pegede på 
grøn omstilling, tryghed og velfærd. Og de 
områder vil naturligt blive en del af vores 
valgprogram. 
 
Valgaktiviteter er allerede i gang. Fx har 
nogle kandidater lavet små videofilm, som vi 
kalder ”evergreens”. De kan ses på 
kandidaternes Facebooksider og på 
https://www.facebook.com/SocHedensted.  
Der vil være valgaktiviteter i Juelsminde, 
Tørring og Hedensted 2 lørdage i april, 2 

lørdage i maj og 2 lørdage i juni. Mere herom 
senere.  
 
De kommende måneder 
Alle kandidater skal fotograferes til 
valgprogrammer, hjemmesider og 
valgplakater. Derudover er der kurser og 
workshops, så kandidaterne er klædt godt på 
til valgkampen. Vi går også i gang med at 
formulere valgoplæg og slogans. Vi skal have 
opdateret vores hjemmeside, og vi går i gang 
med at producere et valgmagasin, der skal 
udkomme i august som optakt til valgkampen. 
Vi går også i gang med at planlægge øvrige 
valgaktiviteter. 
 
Vi kan godt bruge hjælp 
Der er mange opgaver i en valgkamp. Og vi 
og vores kandidater kan sagtens få brug for en 
hånd eller to. Hvis du har lyst til at hjælpe os, 
så hold dig ikke tilbage. Send en mail eller 
ring til Inga eller undertegnede – eller 
henvend jer direkte til kandidaterne, som I 
kan få et overblik over på den følgende side.  
 
Bent Alminde 
Kampagneleder, 6168 4422  
 
 
En frisk dukkert  
En flot himmel og en frisk dukkert! Vores 
nuværende formand, og kandidat til 
regionsrådet, Lone Dybdal, er vinterbader og 
tager sig her en kold dukkert i Vesterhavet.   

 

https://www.facebook.com/SocHedensted
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Kandidater til byrådet  

 
 

Status her ved slut februar 2021 er, at vi har 17 
kandidater på liste A til det kommende valg i 
november. Alle de nuværende 8 byrødder stiller 
op igen, og dertil kommer 9 nye, der stiller op 
for første gang. Kortet herover viser den 
geografiske fordeling af kandidaternes bopæl.  
 
På den følgende side kan I se kandidaternes 
kontaktoplysninger. De er medtaget, fordi I som 
menige partimedlemmer gerne må ”melde jer 
under fanen” ved de kandidater, der er opstillet i 
jeres lokalområde.  
 
I den ideelle verdens valgkamp er der i hvert 
lokalområde en ”teamleder” til at organisere de 
frivillige. Valgudvalget efterlyste da også 
sådanne personer i nyhedsbrev nr. 5 fra 
december 2020 – dog uden at det har givet 
resultat. Den mest realistiske model er derfor, at 
der omkring den enkelte kandidat opbygges et 
netværk af frivillige, der kan hjælpe med 
plakater og uddeling af foldere mv.  
 
 

Som forening må vi ikke uden samtykke 
udlevere oplysninger til kandidaterne om, 
hvilke partimedlemmer der bor i deres 
lokalområde. Derfor gør vi det omvendt, ved at 
offentliggøre kandidaternes kontaktoplysninger, 
så medlemmerne har mulighed for at henvende 
sig til dem.   
 
En nærmere præsentation af kandidaterne vil 
blive bragt i det kommende Nyhedsbrev, der 
udsendes når vi har en sikker dato for afholdelse 
af generalforsamlingen. Her vil der også blive 
gjort rede for bestyrelsens forslag til, hvordan vi 
skal foretage urafstemningen om kandidaternes 
rækkefølge på stemmesedlen. Forslaget tager 
udgangspunkt i, at vi benytter partikontorets 
system til digital afstemning suppleret med en 
manuel afstemning for de 18 medlemmer, der 
ikke benytter mail.  
 

Inga Sørensen 
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Kontaktoplysninger for kandidater til byrådet.  Status 28-02-2021 
Ikke-i alfabetisk rækkefølge – men på langs i kommunen fra nordvest mod sydøst   

Navn Adresse Tlf. nr.  E-mail  

Kenneth Rasmussen Aale Bygade 21, Aale  41 59 24 46 kenneth.rene.rasmussen@gmail.
com 

Hanne Grangaard Rådyrvej 1, Tørring 21 54 68 06 Hanne.Grangaard@hedensted.dk 

Louise Stenmann Larsen Ølholm Bygade 60, Ølholm 22 50 29 77 stenmann04@gmail.com  

Claus Thaisen  Åparken 20, Uldum 60 63 12 22 claus.thaisen@hedensted.dk  

Henrik Alleslev  Bankagervej 60, Ølsted 30 38 32 34 henrik.alleslev@hedensted.dk    

Henrik Hansen Frederiksbergvej 46B, st tv,   
Løsning  27 77 35 53 henrik.h@3F.dk  

Steen Christensen Jernbanegade 36A Løsning 30 91 81 91 steen.christensen@hedensted.dk  

Mihai Barbus Saturnvej 8, Løsning 42 39 59 56 mihai.barbus@yahoo.com  

Mette Juhl Constantiavej 16A, Hedensted 61 61 17 27 mette.juhl@hedensted.dk  

Finn Keife Abrahamsen Ringparken 5, Hedensted 24 99 88 98 finn.a@hafnet.dk  

Jacob Ejs  Nordbygaardvej 66 
Daugaard  40 43 54 70 jacob.ejs@hedensted.dk   

Liselotte Hillestrøm Eliselunden 16, Hornsyld 30 38 32 37  liselotte.hillestrøm@hedensted.dk  

Dorrit Haulrich Borgergade 18, Stouby 61 71 28 63 dorrithaulrich@hotmail.com 

Tina Bruun  Høkervej 6, Barrit 40 78 12 82 tina.bruun@hedensted.dk 

Kathrine Bruun  Østrupvej 49, Glud  24 96 17 89 kathrine.sorensen@hedensted.dk   

Lasse Kilde Andersen Kejsdalen 44, Juelsminde 20 99 20 69 lassehedeandersen@hotmail.com  

Kasper Glyngø Fasanvej 7, Juelsminde 29 24 41 74 kasper.glyngoe@hedensted.dk  

 
 

Rød kalender  

Der er ikke plads til at vise den sædvanlige røde kalender – men der gør heller ikke så meget, idet der ikke 

rigtig sker noget i marts – udover at solen får mere og mere magt, og vi bliver mere og mere langhårede. 

April starter med 5 påskedage – og så bliver det spændende at se, hvad vi må og ikke må til den tid – og 

hvordan corona-situationen har udviklet sig. 

Vi venter og ser! Hold jer muntre så længe!  
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