
                 Socialdemokratiet i Hedensted           

Konst. Formand Bent Alminde, Kystvej 11C, 7130 Juelsminde Mob. 6168 4422 b.alminde@me.com  
Kasserer Lasse K. Andersen, Kejsdalen 44, 7130 Juelsminde Mob. 2099 2069 lassehedeandersen@hotmail.com  
 

Referat fra bestyrelsesmøde 4.3. (online) 
                                                                                Møde nr. 103 
 
       Dagsorden                                               Beslutning                                                                   Ansvarlig   

1 Registrering af 
mødedeltagere 

Til stede: Lone, Inga, Gitte, Thyge, Lasse, Mihai, 
Bent. Afbud fra Ole 
  

Bent  

2 Godkendelse af referat fra 
10.02.21 

Referat godkendt. Punktet om GDPR fra mødet 
10.2. tages op på næste ordinære bestyrelsesmøde 
25.3.  

alle  

3 Generalforsamling den 10. 
marts - sidste nyt 

Generalforsamling udsættes. På bestyrelsesmødet 
den 25.3. tages stilling til ny dato for afholdelse af 
generalforsamling. 
Lone ønsker at trække sig som formand på grund af 
travlhed.  
Bestyrelsen konstituerer fra d.d. Bent som formand 
ind til generalforsamlingen. S-aktiv ændres hurtigst 
muligt (Lone), så Bent får adgang til systemet. 
Gitte fortsætter i bestyrelsen ind til 
generalforsamlingen. 
Ole, der som 1. suppleant, trådte ind i bestyrelsen 
ved Stigs udtræden, forbliver i bestyrelsen, Stigs 
periode ud. Vedtægterne er ikke helt klare om 
dette; men sådan tolker bestyrelsen vedtægterne. 
 

alle 

4 Nyt fra valgudvalget 
Bilag medsendt 
 

Bent redegjorde for den måde, valgkampen er 
organiseret på (bilag). Valgudvalget er den centrale 
gruppe og har kompetence til at træffe 
beslutninger. 
Status om valgkampen (bilag) 
Valgbudget (bilag) får overført 30.000 kr. fra 
driftskontoen, der således har 366.500 kr. til 
valgkamp. Der må ikke bruges flere penge end 
nævnte ramme!  
Bent redegjorde for ideen om, at vi forsøger at 
indhente bidrag til valgkampen i form af donationer 
fra fagbevægelse og private. I forhold til 
sidstnævnte oprettes et Mobilepay nr. Det er op til 
valgudvalget at diskutere en sådan ordning og 
komme med et oplæg. I bestyrelsen er holdningen 
den, at pengene går til den fælles valgkasse og ikke 
til den enkelte kandidat. 
På næste bestyrelsesmøde vil der være et 
detaljeret budget for ”fælles synliggørelse”. 
Honorar til kommunikationsrådgiver, Lena 
Hellstrøm skal hentes fra den post. 

Bent/ 
Lasse 
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Porto var budgeret med 4.500 kr. Beløbet 
nedsættes med 4.000 kr. som flyttes til fælles 
indkøb af roser. Inga kigger på lageret af strips til 
valgplakater – og indkøber det, der mangler. 
Valgudvalget er ansvarlig for valgbudgettet. 
 
Regnskabet for 2020 er revideret og godkendt! 
 

5  Medlemsmøde om 
valgprogram 

Der kan ikke afholdes møder lige nu. Det bliver 
derfor på generalforsamlingen, at den politik, vi går 
til valg på, bliver fastlagt. 
 

Thyge 
og 
Inga 

6 Kommunikationsstrategi – 
Aftale med Lene Hellstrøm 

Lena er ansat til at løse ad hoc-opgaver og aflønnes 
med timebetaling. Der afregnes månedsvis. Se bilag 
om opgaver, Lena skal arbejde med. 
 

Bent 

7 Ansøgning fra DSU -
opfølgning bilag medsendes 

Bestyrelsen er positive i forhold til at støtte DSU. Vi 
afventer konkret nyt fra DSU.  

Lone 

8 Ændring af budget hvis 
bestyrelsen beslutter at 
ansætte Lene  

Valgbudgettet er blevet ændret (tilføjet 30.000), og 
detaljeret budget for ”fælles synliggørelse” er klar 
til næste bestyrelsesmøde. 
 

Lasse 

9 Bordet rundt  
 

alle 

10 Deltagelse i gruppemøder  22.3. kl. 17: Lasse –   
26.4. kl. 17: Bent – Mihai 
17.5. (er datoen rigtig?) kl. 17: Bent –  
21.6. kl. 17: Inga –  
 

alle 

11 Eventuelt  
  

  

 
 
Referat 
/Bent 
 
 

mailto:b.alminde@me.com
mailto:lassehedeandersen@hotmail.com

