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Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 24. juni 2021  

Mødet afholdt Præstegårdsvej 2, Hedensted, kl. 19.00 til ca. 21.30 
 

                                                                                Møde nr. 107 
 
       Dagsorden                                               Beslutning                                                           Ansvarlig   

1 Registrering af 
mødedeltagere. 
Velkommen til de nye 
bestyrelsesmedlemmer: 
Bettina og Annette  

Bent, Ole, Annette, Bettina, Lasse, Inga, 
Gitte og Mihai.  
Afbud fra Thyge.  
 
Heidi Wûrtz  (indtil pkt. 5).  
Mødet startede med, at de tilstedeværende 
kort præsenterede sig.  

Bent  

2 Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmødet 20.5. 

Referatet godkendt og underskrevet  alle 

3a Politisk samtale med 
byrådsmedlem (max 5 min.)  

Efter aftale ingen byrådsmedlemmer til stede    

3b Politisk samtale med MF, 
Daniel Toft Jacobsen                          

Efter aftale var Daniel ikke til stede   
 

Daniel 

3c Nyt fra regionen 
(orientering) 

Intet – idet der ikke har været møde siden 
sidst.  
 

Bent 

4  Konstituering af bestyrelsen 
(bilag) 
 

Bilaget blev gennemgået og der blev aftalt 
følgende mht. de nævnte poster:  

a) Næstformand – Inga 
b) Sekretær – Bettina  
c) Redaktør af nyhedsbrev – Inga  
d) Kommunikationsansvarlig – Bent  
e) Valgkampansvarlig – Bent  
f) Campingvogn ansvarlig – Thyge.  
g) Kontaktperson til DSU – Annette / Lasse 
h) AOF Bestyrelse – Bettina og Inga  
i) Delegerede til Region Midt 

Repræsentantskab: Lasse, Ole, Annette 
j) Delegerede til kongres 2021: Se pkt. 7  

 
Ad f)  I relation til campingvognen kan Bettina 
og Anette samt Lasse mobilisere en bil med 
krog, og tilbyde at være med i chauffør-korpset  
 
Ad g) Inga sørger for at Annette får en liste 
med de DSU-medlemmer, der er registreret i 
partiforeningen.  
 
 

Bent 
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Vedr. forslag til udvalg blev følgende besluttet:  
• Valgudvalg – KV 21:   Bent og Inga  
• Medlemsmødeudvalg: Gitte, Ole, 

Anette og Thyge   
• Udvalg for sociale arrangementer – vil 

blive nedsat ad hoc 
 

5 Fra valgudvalget: 
 
Godkendelse af 
kandidaterne til KV21: Helle 
Obenhausen Mortensen og 
Heidi Würth Møller Jensen.  
 
Heidi er først blevet meldt 
ind i vores parti 11.6.2021; 
og derfor skal bestyrelsen 
dispensere fra vedtægterne 
for at Heidi kan opstilles 
som kandidat 
 
Valgoplægget er nu endeligt, 
og kampagneteamet 
overvejer, om det skal 
offentliggøres i bidder. 
Hensigten med at 
offentliggøre i flere 
omgange er, at få mere 
pressedækning. 
 
På cykeltur med Niels 
Fuglsang (4. august). Alle 
inviteres til at cykle med. 
Kaffepause i Tørring (Vi skal 
arrangere ”kaffepausen”. 
Hvem tager sig af det? 
 
 
 
 
 

 
Dispensation fra vedtægterne blev givet til Helle, så 
hun nu kan stille op, selvom hun først er meldt ind i 
partiet juni 2021.  
 
Helle og Heidi godkendt som kandidater 
 
Alle kandidater præsenteres kort i det kommende 
nyhedsbrev. Inga har sendt udkast herom til 
samtlige kandidater, og fået supplerende 
oplysninger samt korrektioner tilbage fra de fleste 
 
Valgoplægget blev diskuteret på medlemsmødet d. 
2. juni. Rettelser og justeringer til det oplæg, der 
blev diskuteret, foreligger ikke endnu i en 
renskrevet udgave. Overskrift for grundfortælling 
og mærkesager er: Det handler om mennesker.   
 
Ruten for Niels Fuglsang’s cykeltur d. 4. august går 
igennem den nordlige del af Hedensted kommune, 
og tæt forbi hvor tre af vore kandidater bor. Det er 
Claus i Uldum, Louise i Ølholm og Hanne i Tørring. 
Bent tager kontakt til Hanne, for at høre, hvilke 
ideer og tanker hun har mht. at arrangere den sene 
”kaffepause”.  
 
Under pkt. 5 blev der også diskuteret urafstemning 
(om kandidaternes rækkefølge på stemmesedlen). 
Det skal ske via Partikontorets digitale system, hvor 
medlemmerne får tilsendt et link, som de så skal 
reagere på indenfor en given tidsramme. Det blev 
besluttet at 
• Tidsperioden for afstemning er fra mandag d. 

16. august til mandag d. 30. august. 
• Medlemmerne skal prioritere alle de 17 

kandidatnavne, der skal stå under 
borgmesterkandidat Kasper. 

• Medlemmer uden mail får tilsendt en 
stemmeseddel pr. post, og bliver senere 
kontaktet af et medlem af bestyrelsen for at 

Bent / 
Inga 
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aftale afhentning af stemmesedlen. Denne 
fordeling aftales nærmere med foreningens 
stemmeansvarlige.  

• Den stemmeansvarlige for urafstemningen i 
Hedensted Partiforening er Inga Sørensen.  

 
6 Økonomistatus – herunder 

status for valgbudget 
Lasse orienterede om status for forbrug og 
efterlyste faktura for de røde jakker. Udgiften til 
Lena Hellstrøm fra budgetposten ”Fælles 
synliggørelse” udgør indtil videre 21.500 kr.    

Lasse 

7 Valg af delegerede til årets 
kongres (18. – 19. sept.) 
 
Soc. Hedensted 
partiforening: 1 
Soc. Hedensted 
kommuneforening: 1 
Soc. Hedensted kredsen: 2 
Folketingskandidat: Thyge 
I alt: 4 delegerede + Thyge  

 
Det blev besluttet at følgende fra bestyrelsen 
deltager i kongressen:  
Lasse, Bent, Mihai og Ole 
 
 
 
 
 
  

Bent 

8 Den 12. august er det 150 år 
siden, man første gang 
kunne melde sig ind i 
Socialdemokratiet. Derfor 
opfordrer partiet alle lokale 
foreninger, kredse og 
kommuner til at afholde 
sommergrill og 
medlemskampagne den 12. 
august. (bilag) 
 
Nedsættelse af 
arbejdsgruppe til at tage sig 
af arrangementet. 
 
 
 
 
 
 

 
Medlemskampagnen 12 august kombineres 
med valgkampagne og forsøges afholdt både i 
Hedensted og Løsning samt i Juelsminde. 
(Tørring tilgodeses d. 4. august ved Niels 
Fuglsangs cykeltur) 
 
Bent bestiller fælles kampagnemateriale ved 
partikontoret, Kandidaterne kan dele deres 
egne flyers ud, idet de teoretisk godt kan være 
færdige på dette tidspunkt.  
 
Arbejdsgruppe: Annette, Gitte, Lasse og Mihai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bent 

9 Udarbejdelse af 
mødekalender for efteråret 
2021 

Bestyrelsesmøder i efteråret vil blive torsdage i 
samme uge, som der er gruppemøde og 
byrådsmøde. Det bliver på følgende datoer:  
Torsdag d. 26. august   (gruppemøde – Bettina) 

alle 
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(og aftale om, hvem fra 
bestyrelsen, der deltager i 
gruppemøderne mandag 
forud for byrådsmøderne 

Torsdag d. 30. september (gruppemøde – Ole)  
Torsdag d. 28. oktober (gruppemøde Annette) 
Torsdag d. 25. november  (gruppemøde Gitte) 
Torsdag d. 16. december  (gruppemøde  
Thyge) 

10 Forslag om fotografering af 
bestyrelsesmedlemmer til 
hjemmesider mv. 

Forslag om fotografering ved professionel 
fotograf blev diskuteret – der var ikke enighed 
mht. om udgiften til det stod mål med nytten.  

Bent 

11 Bordet rundt Bent fortalte, at de syv historiemalerier fra 
Socialdemokratiets gruppeværelse på 
Christiansborg nu er udstillet på 
Industrimuseet i Horsens. Dette kan passende 
omtales i det kommende nyhedsbrev.  
 
Bettina – vanskeligt at omdele aviser med 
brækket arm i gips! 
 
Mihai ærgrer sig over, at hans fornavn var 
stavet forkert i Horsens Folkeblad  
 
Anette – nyder haven og blomsterne 
 
Ole påpeger at de ændringer i partiets love, der 
skal behandles på kongressen til september, 
MÅSKE kan betyde noget for vore vedtægter. 
Ole vil prøve at finde ud af, om det er tilfældet, 
og om vi skal justere partiforeningens 
vedtægter 
 
Gitte – intet  
 
Inga – Har aldrig set så meget ”krudt” i haven 
som i år. Meterhøje mælkebøtter, stauderne 
bliver kæmpestore og jordbær tegner helt 
fantastisk.   
 

Alle 

12 Evt. Intet  alle 
 
Referent:  Inga Sørensen  
26-06-2021  
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