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Siden sidst  
Så blev der lukket lidt op igen – og vi havde i 
torsdags for første gang i år et bestyrelsesmøde i 
partiforeningen, hvor vi kunne mødes fysisk i 
vores sædvanlige mødelokale i 3 F’s kælder i 
Hedensted.  
 
Foråret er kommet – selvom det ind imellem er 
hundekoldt – så pibler det grønne alligevel frem 
og dagene bliver længere og længere. Og lige 
om lidt skal vi fejre 1. maj på Tørring 
Campingplads, som I kan se af den følgende 
annoncering. Vi håber på, at det bliver en af de 
lune dage og at mange af vore medlemmer har 
mulighed for at møde op til et festligt 
socialdemokratisk gensyn ovenpå en lang 
corona-vinter.  
 
Og med nogen forsinkelse er der nu også 
fastlagt en dato for den kommende 
generalforsamling, som vi afholder onsdag d. 2. 
juni. Det bliver i kombination med et 
medlemsmøde, hvor kandidaterne til det 
kommende byrådsvalg bliver præsenteret som 
oplæg til urafstemning. Her skal vi også 
diskutere, hvad vi går til valg på i november – 
se nærmere omtale af generalforsamlingen og 
medlemsmødet på side 3 i nyhedsbrevet her.   
 
Se også indlægget om Kommunalvalg og 
Regionrådsvalg skrevet af Bent Alminde, 
formand for valgudvalget. Endvidere er der 
”Nyt fra Regionsbestyrelsen” med en dato for 
repræsentantskabsmøde i august.  
Til slut en version af ”Rød kalender” – med de 
datoer, som nu kan meldes ud.  

Inga Sørensen  

 
Fejring af 1. maj 2021  
For et år siden blev der i Nyhedsbrevet (Nr. 2 
fra 2020) gjort meget ud af at omtale, hvordan 
vi skulle fejre 1. Maj på Tørring Campingplads. 
Det blev der som bekendt ikke noget af grundet 
nedlukningen, men i år forsøger vi i samarbejde 
med campingpladsen at samles til en corona-
tilpasset udgave. Vi har lokale talere af 
borgmester, folketingsmedlem og kandidat til 
regionsrådet, som I kan se af nedenstående 
annonce.  

 
 
Byrådsmedlem Hanne Grangaard er 
konferencier, og vil bl.a. sørge for, at vi kun 
samles 25 i hver gruppe. Heldigvis er stedet 
velegnet til et arrangement af denne karakter, 
fordi der er god plads til at vi kan dele os op og 
nyde godt af de mange udendørs faciliteter, der 
til stadighed udbygges, se evt. campingpladsens 
hjemmeside 
https://toerringcamping.dk/nyheder2021/    
 
Pladsen ligger lige ned til Gudenåen og 
adressen er Bredgade 67, 7160 Tørring.  
 
Vores røde campingvogn vil også være der 
sammen med et udvalg af de røde faner, røde 
balloner og hvad der ellers kan sætte 
stemningen i vejret på denne Arbejdernes 
Internationale Kampdag. Partiforeningen byder 
på et traktement bestående af pølse med brød 
samt kaffe og kage – og hvad du ellers har lyst 
til at indtage af øl og andre fornødenheder, kan 
du købe på stedets udmærkede Cafe Gudar.  

https://toerringcamping.dk/nyheder2021/
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Den formelle del af 1. Maj arrangementet er sat 
til tiden mellem kl. 11 og 12.30, men der er 
intet i vejen for, at vi fortsætter samværet i de 
følgende timer.  
 
KOM OG VÆR MED – det er en glimrende 
lejlighed til at drøfte politik UDENFOR 
SKÆRMEN. Her kan du lufte dine meninger 
og ideer efter ”mund til mund” metoden, og 
blive klogere på, hvad andre mener om dette og 
hint i vores kommune og på landsplan.  
1. maj på Tørring Campingplads kan også være 
en god lejlighed til helt uformelt at møde andre 
socialdemokrater inklusive nogle af vore nye 
kandidater til kommunalvalget. Man behøver 
dog ikke at være medlem af vores parti for at 
deltage – alle er velkomne på Tørring 
Campingplads og til at bidrage til de gode 
snakke og diskussioner.  
 
Til sidst er det bare at sige sammen med salig 
Kim Larsen: Ja, vi be’r bare Guderne om 
Godt Vejr.  

Inga Sørensen 
 

 
Kommunalvalg og Regionsrådsvalg 
Vi har gennem de seneste 5 måneder allerede 
været i gang med forberedelserne til 
valgkampen. Det har grundet forsamlingsforbud 
været noget besværligt, men online 
mødevirksomhed har bragt os frem til, at vi har: 
• En valgorganisation på plads 
• Vi har en strategi for at vinde valget og 

beholde Kasper, som borgmester 
• Og vi har en plan for, hvordan vi får fundet 

frem til 3 mærkesager, vi går til valg på. 
 
Bestyrelsen har nedsat et valgudvalg, der består 
af 2 byrådsmedlemmer og 2 medlemmer af 
bestyrelsen. Fra byrådet deltager Liselotte 
Hillestrøm og Mette Juhl, og fra bestyrelsen 
deltager Inga Sørensen og Bent Alminde. 
Valgudvalget har kompetence til at træffe 
beslutninger og fungerer som referencegruppe 
for kampagneteamet.  
 
Kampagneteamet består af Emil Nygård 
(kampagneleder), Lena Helstrøm 
(kommunikationsrådgiver) og undertegnede, der 
koordinerer kampagnearbejdet. 

Emil Nygaard er statskundskabsstuderende fra 
Århus og frivillig hjælper i vores valgkamp.  
 
Stærkt kandidathold. 
Vi har som sagt været i gang gennem flere 
måneder, og vi er allerede nået rigtig langt. Vi 
har denne gang et stort og meget stærkt og 
alsidigt kandidathold, der geografisk dækker det 
meste af kommunen – jf. kort og navneliste i 
Nyhedsbrev nr. 2 fra marts 2021. Dog arbejder 
vi fortsat på at kunne opstille en kandidat i hhv. 
Lindved og Rask Mølle. Kender du én? Forslag 
hertil modtager vi meget gerne! 
 
Hvad går vi til valg på? 
Det arbejde begyndte med en 
spørgeskemaundersøgelse, som fandt sted 
omkring nytår. Her var der mange, der pegede 
på velfærdsområder og grøn omstilling. På det 
grundlag arbejder vi på at finde frem til 3 
mærkesager. De skal udgøre de gennemgående 
valgslogans i valgkampen. Og vi vil gerne 
invitere medlemmerne af partiforeningen med 
til at drøfte disse sammen med kandidaterne og 
bestyrelsen. Derfor inviterer vi efter partiets 
generalforsamling den 2. juni til et 
medlemsmøde, hvor dagsordenen er vores 
valgoplæg. 
 
Hjælp i valgkampen. 
Der er brug for alle, der har mulighed for at 
hjælpe, når vi er i valgkamp. Og vi vil med 
jævne mellemrum vende tilbage, når vi har brug 
for hjælp til konkrete opgaver. Lige nu – og i 
fremtiden – mangler vi en frivillig, der har 
erfaring med at bruge Facebook. Vi lægger 
mange ting op på vores Facebook side, og vi har 
brug for en person, som politikerne og andre 
kan sende videoer og korte opslag til – som 
sørger for, at opslagene kommer på. Er det dig? 
Eller kender du en person, der vil kunne det 
med Facebook, så vil jeg meget gerne vide det. 
 
Bent Alminde  
Konstitueret formand 
og kampagnekoordinator 
 
tlf. 61 68 44 22 
mail b.alminde@me.com  
  

mailto:b.alminde@me.com
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Generalforsamling 2. juni  
 
Efter de vedtagne corona-restriktioner må vi 
efter den 21. maj være 50 forsamlede indendørs. 
Derfor har bestyrelsen nu besluttet dato, tid og 
sted for den ordinære generalforsamling i 2021, 
nemlig:   
 

 
En foreløbig dagsorden var udsendt i 
Nyhedsbrev nr. 2. En endelig dagsorden vil 
blive udsendt til medlemmerne som reminder 
umiddelbart efter bestyrelsesmødet d. 22. maj.  
 
På samme bestyrelsesmøde skal vi formulere 
forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på 
generalforsamlingen. Det vil blandt andet 
omhandle, hvordan kandidaternes rækkefølge 
på stemmesedlen skal afgøres. Skal vi have 
urafstemning og hvis ja – hvordan skal denne 
urafstemning så afvikles?  
 
Generalforsamlingen afsluttes med smørrebrød, 
hvorefter der er medlemsmøde – se næste 
spalte. 

 

Medlemsmøde 2. juni  
 

 
Vi vil gerne holde generalforsamlingen adskilt 
fra diskussion af vores valgoplæg og derfor er 
det organiseret som to dele onsdag d. 2. juni.  
Udover diskussion af valgoplæg vil der også på 
medlemsmødet være lejlighed til en 
præsentation og evt. indlæg fra kandidaterne til 
byrådsvalget.   
 
 
Nyt fra Regionsbestyrelsen 
Lone Dybdal har på vegne af partiforeningen 
deltaget i et regions-bestyrelsesmøde 20. april. 
Regionsbestyrelsen består af mellem 30 og 40 
deltagere, og derfor blev det afholdt som et 
digitalt on-line møde.  
 
Et af emnerne på mødet var det forestående valg 
til Regionsrådet i november, hvor der på 
nuværende tidspunkt er tilmeldt 37 kandidater –
Lone Dybdal er en af dem. Nogle af 
kandidaterne afventer dispensation for reglen 
om dobbeltkandidater, dvs. reglen om at man 
ikke må sidde i f.eks. både regionsråd og byråd. 
Det er regionsbestyrelsens forretningsudvalg, 
der nu skal give denne dispensation – idet det 
ikke har været muligt at afholde møde i 
repræsentantskabet. Generelt gives der normalt 
lov til, at man godt må stille op til begge 
organer, men bliver man valgt til begge organer, 
skal man vælge et af dem fra.  
 
Repræsentantskabsmødet i Region Midt  
var oprindelig fastsat til 18. maj – det er nu 
flyttet til Lørdag d. 29. august 2021 kl. 10 og 
afholdes på Hald Ege Efterskole. Nærmere 
info senere.   

Inga Sørensen 

Indkaldelse til ordinær 
generalforsamling 2021 

Onsdag d. 2. juni kl. 17.00  
i 3F’s store møderum 

Præstegårdsvej 2 i Hedensted  
 

Forslag som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen 

skal være bestyrelsen i hænde 
senest den 22. maj 2021 

 

Medlemsmøde 

Onsdag d. 2. juni kl. 19.00  
i 3F’s store møderum 

Præstegårdsvej 2 i Hedensted  
 

Diskussion af valgoplæg   
Præsentation af kandidater 
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Rød kalender version 26-04-2021 
 

 
Medlemsmøde 
 efter general- 
forsamling  
 
 

 
 

Næste nyhedsbrev forventes udsendt i juni 
efter generalforsamlingen og medlemsmøde om valgoplæg. 

 
Bidrag til nyhedsbrevet fra medlemmer modtages gerne – send eller ring til 

Inga Sørensen, tlf. 40327742. mail: ingas@profibermail.dk 
 
 

 April  Maj   Juni 
T 1   Skærtorsdag  L 1  1. maj Tørring Camping  T  1  
F 2   Langfredag S 2   O  2  Generalforsamling  
L 3  M 3   T  3  
S 4   Påskedag T 4  F  4  
M 5    2. Påskedag  O 5  L  5   Grundlovsdag  
T 6  T 6  S 6   
O 7  F 7  M 7   
T 8  L 8   Fælles- Kandidat møde  T 8   
F 9   S 9   O 9   

L 10  M 10  T 10  
S 11  T 11  F 11  
M 12  O 12  L 12  
T 13  T 13 Kr. Himmelfartsdag S 13  
O 14   F 14  M 14  
T 15  L 15  T 15  
F 16  S 16   O 16  
L 17  M 17  T 17  
S 18   T 18  F 18  
M 19  O 19  L 19  
T 20  T 20  A-Bestyrelsesmøde  S 20   
O 21  F 21  M 21  
T 22  A-Bestyrelsesmøde L 22  T 22  A-Bestyrelsesmøde 
F 23  S 23 Pinsedag O 23  Byrådsmøde  
L 24  M 24 2. Pinsedag T 24  
S 25  T 25  F 25  
M 26  O 26  Byrådsmøde L 26  
T 27  T 27  S 27  
O 28 Byrådsmøde  F 28  M 28  
T 29  L 29  T 29   
F 30 Store Bededag  S 30  O 30  

  M 31    
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