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Referat fra bestyrelsesmøde, digitalt 
Torsdag den 25.3. kl. 19.00 – 21.00 

                                                                                Møde nr. 104 
 
       Dagsorden                                               Beslutning                                                           Ansvarlig   

1 Registrering af 
mødedeltagere. 
  

Lone, Bent, Gitte, Mihai, Inga, Thyge, Daniel 
Kasper og Henrik (fra kl. 20)  
Afbud fra Ole og Lasse 
  

Bent  

2 Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmødet 4.3. 
 

Referatet blev godkendt  alle 

3 Bestyrelsen konstituerer 
Inga som sekretær indtil 
generalforsamling er 
afholdt. Forretningsudvalget 
udgøres ind til efter 
generalforsamlingen af: 
Lasse, Inga og Bent. 
  

Bilag med justeret forretningsorden var 
udsendt sammen med indkaldelsen. Den 
justerede forretningsorden blev vedtaget, 
hvorefter Inga konstitueres som sekretær indtil 
generalforsamlingen. Efter generalforsamling 
2021 revideres forretningsordenen.  

Bent  

4a Politisk samtale med 
byrådsmedlem 
 

 Henrik orienterede bl.a. om, at der for tiden 
diskuteres (i hele byrådet) tanker om ny 
struktur i det kommende byråd.  
Kasper orienterede bl.a. om at firmaet 
NORMAL etablerer nyt stort lager i Hedensted.  
 

 

4b Politisk samtale med MF, 
Daniel Toft Jacobsen                                                         
 

Daniel orienterede om aktuelle sager i 
Folketinget.   

Daniel 

4c  Nyt fra regionen 
(orientering) 
 

Lone har som 1. suppleant deltaget i et 
ekstraordinært møde i Regionsrådet. Her var 
der bl.a. meget fokus på fordeling af elever på 
gymnasierne og på sygeplejerskernes netop 
offentliggjorte nej til overenskomst.  
 

Lone 

5 Afholdelse af general-
forsamling 2021. På 
baggrund af udmelding fra 
regeringen den 23.3. (eller 
før) tages beslutning om 
afholdelse af general-
forsamling. Herunder hvem 
gør hvad (bestille lokale, 
forslag til dirigent, 

Vi kan endnu ikke sætte en dato på hvornår vi må 
samles mere end 5 personer. Så snart der kommer 
klare udmeldinger herom, vil vi i bestyrelsen holde 
møde om det, for at beslutte en dato, så vi kan få 
det meldt ud til medlemmerne via et nyhedsbrev .  

Bent 
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udarbejde endelig 
dagsorden mv.) 
 

6 1) Orientering fra 
valgudvalget 

2) Godkendelse af 
specificeret valgbudget 
(bilag) 

3) Godkendelse af 
principper for indsamling 
og fordeling af 
valgkampbidrag 
(indstilling fra 
valggruppe vil foreligge 
til mødet) 

  

1) Bent orienterede om valgudvalgets arbejde 
– herunder om Emil fra Århus, der skal være 
kampagneleder, og Lena fra Horsens, der 
hjælper os med kommunikation og medier.  
Nærmere oplysninger kan ses i den status, som 
Bent har sendt frem som bilag til nærværende 
bestyrelsesmøde og som skal sendes til 
kandidaterne.     
2) Det specifikke valgbudget blev godkendt. 
3) De fremsendte principper for indsamling og 
fordeling af valgkampbidrag blev godkendt.  

Inga / 
Bent 

7 GDPR. 
Vi skal som forening have 
nedskrevet, hvordan vi 
håndterer persondata. 
 
Inga og Bent forsøger at 
udfylde arbejdspapiret fra 
Partikontoret inden 
bestyrelsesmødet. Papiret 
fremsendes til bestyrelsen til 
godkendelse, hvis vi når det. 
 

Parikontoret har fremsendt et 25 sider stort 
dokument (Databeskyttelsesforordningen – 
Bestyrelsens arbejdspapir) som skal udfyldes 
med en række faktuelle oplysninger om 
partiforeningen og hvordan vi håndterer 
medlemmernes data.  
Vi beslutter at vente med at udfylde 
arbejdspapiret til efter generalforsamlingen, så 
vi kan få de aktuelle navne med i dokumentet.  

Inga / 
Bent 

8 Revidering af 
forretningsordenen. 
Jeg foreslår, at forhold 
vedrørende ”åbne 
bestyrelsesmøder” slettes. 
(bilag) 
   

Bent havde fremsendt udkast til revideret 
forretningsorden, der er i overensstemmelse 
med den virkelighed, vi har nu.  Denne revision 
blev vedtaget af bestyrelsen.  
Vi ser på forretningsordenen igen efter 
generalforsamlingen 2021.  

Bent 

9 Aktiviteter. 
Kan vi holde 1. maj? 
Hvor og hvordan? 
 

I 2020 skulle vi have haft stor 1. maj fejring på 
Tørring Campingplads. Det blev udskudt til 
2021 pga. corona. Nu i år 2021 kan vi desværre 
heller ikke regne med at kunne holde en 
sædvanlig 1. maj. Vi vil dog gerne markere 
dagen på en eller anden måde i Tørring og med 
vores røde campingvogn som blikfang.Derfor 
blev der nedsat et udvalg til at komme med 
forslag til, hvordan vi kan gøre det. Udvalget 
består af Hanne Grangaard, Thyge og Inga.  

Inga / 
Thyge 
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10 Valg af 2 repræsentanter til 
AOF’s bestyrelse. 
Nuværende: Inga og Gitte 
 

Gitte har meddelt AOF, at hun ikke ønsker at 
fortsætte med at repræsentere 
Socialdemokratiet i Hedensted. Derfor er Inga 
indtil videre alene om at repræsentere 
foreningen i AOF. Efter afholdt 
generalforsamling 2021 vil vi foretage ny 
konstituering.  

Lone 

11 Bordet rundt Mihai har deltager i et møde i Region Midt om 
”Aktuel vælgersituation”. Han har 
efterfølgende rundsendt materialet. 
Fra de øvrige deltagere ”bordet rundt” var der 
ønske om GOD PÅSKE og håb om snarlig 
klipning hos frisør.  
 

alle 

12 Evt. Bent orienterede om snak med Jacob Ejs og 
fremtidig kontaktperson hos Mediegruppen.  
  

alle 
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