Socialdemokratiet i Hedensted
Referat fra bestyrelsesmøde

Torsdag den 22.4. kl. 19.00 – 21.00
Møde nr. 105
Dagsorden
1 Registrering af
mødedeltagere.
2

Godkendelse af referat fra
bestyrelsesmødet 25.3.

3a Politisk samtale med
byrådsmedlem

3b Politisk samtale med MF,
Daniel Toft Jacobsen

3c

Nyt fra regionen
(orientering)

4

Afholdelse af
generalforsamling 2021. På
baggrund af udmelding fra
regeringen i dag den 16.4.
tages beslutning om
afholdelse af
generalforsamling.
Herunder hvem gør hvad
(bestille lokale, forslag til
dirigent, udarbejde endelig
dagsorden mv.)

Beslutning
Ansvarlig
Bent, Lasse, Gitte, Mihai, Thyge, Ole, Lone, Inga,
Bent
Hanne (fra Byrådet) og Daniel (fra Folketinget).
STOR tilfredshed med at det nu var muligt at mødes
fysisk.
Referatet fra mødet blev godkendt og rundsendt til alle
underskrift.
Hanne orienterede om handicapområdet, hvor
eksperter udefra nu har udarbejdet en temarapport
om Hedensted kommune – fokus på hvad kan blive
bedre i den måde handicaplovgivningen
administrerer på. Hanne får mange henvendelser
fra borgere. Orientering og diskussion om sager på
kommende byrådsmøde.
Daniel fortalte om trafikplan og om de
borgerforslag, der skal til afstemning i Folketinget.
Diskussion om de 19 børn og deres mødre i de
syriske fangelejre, og også om hjemsendelse af
syriske flygtninge, der er godt på vej med
uddannelse og integration i Danmark. Daniel
pointerede rummeligheden i vores store parti og
nødvendigheden af international orientering.
Lone orienterede fra møde i regionsbestyrelsen –
hun eftersender referatet fra det. Corona
vaccinationer, test og restriktioner fylder rigtig
meget.

Hanne

Daniel

Lone

Generalforsamling blev besluttet til onsdag d. 2. juni Bent /
2021 kl 17-18.30. Efterfulgt af medlemsmøde fra
Inga
kl.19-21 med præsentation af kandidaterne til
byrådsvalget og diskussion af valgoplæg.
Bent kontakter Peter Sigtenbjerggaard for at høre
om han vil være dirigent. Inga bestiller lokale ved
3F. Udkast til dagsorden var med som bilag til
mødet her. Den endelige dagsorden gennemgår vi
på bestyrelsesmødet d. 20. maj.
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Socialdemokratiet i Hedensted

Orientering fra valgudvalget
Vedtagelse af model for
involvering af
medlemmerne i
udformningen af
valgoplæg?
Digitalt - eller kaffemøder
med max. 10 deltagere?

6

Orientering fra
aktivitetsudvalget:
1. maj arrangement

7

Lovændringer i
Socialdemokratiet, som skal
vedtages på kongressen i
september 2021.
Med som bilag

Der er indkaldt til fysisk fællesmøde med kandidaterne 8. Bent /
maj på Juelsminde rådhus – max deltagere er 25
Inga
personer, så i første omgang er der ikke plads til at
invitere alle fra bestyrelsen. Bent holder styr på
tilmeldingerne. Dagsorden for dette møde var med som
bilag til nærværende bestyrelsesmøde.
Bent orienterede om møder i valgudvalget og om Lena
og Emil, der er med i kampagneudvalget. Desuden
orientering om valgoplæg, som planlægges at komme til
diskussion på medlemsmødet efter generalforsamlingen
d. 2. juni.

Annonce i ugeaviserne i denne uge. Hanne har
truffet aftale med Tørring Campingplads mht.
traktementet og bager selv kage til kaffen.
Campingvognen kommer op på pladsen vha. Thyge,
og Inga sørger for røde faner og sanghefter og
diverse merchandise til uddeling. Kommer der flere
end 50, danner vi to grupper. Røde jakker til nye
kandidater er bestilt hos Sportigan i Tørring, og når
forhåbentlig at komme til dagen. Inga bringer
omtale i Nyhedsbrevet, der skal ud først på ugen, og
Lone og andre deler annoncering via Facebook.

Inga /
Thyge/
Hanne
m.fl.

Bent har efterlyst et skriv fra Hans Brønfeld mht. at
få et overblik over ændringerne. Når det kommer,
bliver det eftersendt til bestyrelsen, således at vi
kan nå at få det behandlet på kommende møde d.
20. maj – og hvis vi har ændringsforslag, kan vi nå at
tage det med på generalforsamlingen d. 2. juni.

Bent

8

Bordet rundt

Lasse har haft travl med bla. nye gulve i hjemmet.
alle
Mihai har fået link til valgvideo i Horsens Kredsen og
sender det videre til vores valgudvalg til inspiration.
Thyge har travl med frivilligt arbejde på bla. Uldum
mølle. Ole takkede for partiforeningens bårebuket
ved faderens begravelse i oktober. Ole har fået solgt
sit hus i Løsning og flytter 1. maj i lejlighed i samme
by. Lone har fået flertal vedtaget for ny
overenskomst i FOA – pæn stemmeprocent.

9

Evt.

Intet

Referent Inga Sørensen 23-04-2021
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