Socialdemokratiet i Hedensted
Referat fra bestyrelsesmøde
Torsdag den 30.9. kl. 19.00 – 21.00
Møde nr. 109

Dagsorden
1 Registrering af
mødedeltagere

Beslutning
Bent, Inga, Daniel, Gitte, Thyge, Lasse,Mihai,
Ole, Anette, Kasper, Bettina
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Godkendelse af referat fra
bestyrelsesmødet 26.8

Godkendt og underskrevet
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Godkendelse af dagsorden

Punkt 3a. 3b. byttede plads

3a Politisk samtale med
borgmester, Kasper Glyngø

Herunder mulig aftale om
valgforbund
3b Politisk samtale med MF,
Daniel Toft Jacobsen

3c Nyt fra regionen
(orientering)
Repræsentantskabsmødet
28.8. Referat som bilag.
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Bestyrelsesmøde i Region
Midt 13.10. kl. 17.30
Fra kongres 2021
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Fra valgudvalget: Bl.a.

Ansvarlig
Bent

Byrådsmødet 29.9.2021 handlede mest om
budget 2022. Det er et budget på over 2
milliarder
Der kommer flere ministre her til os inden
kommunalvalget. Vi véd, at
transportministeren kommer 5.11. kl. 13.15
På mandag 4.10.2021 bliver det offentliggjort,
hvem der går i valgforbund ved dette års valg
Daniel: Selvom folketinget først åbner på
tirsdag, så bliver der arbejdet på rigtig mange
områder. Også på handicapområdet, hvor
Daniel er ordfører
På tirsdag 5.10.2021 er alle p4 regioner på
tinget. De interviewer de lokale MFére. Daniel
skal både i Favrskov og i Hedensted radio
områderne, fordi han er opstillet i begge
kredse
Der var ingen bemærkninger til referatet fra
Rep.mødet

alle

Kasper

Daniel

Bent

Intet at bemærke
Der var en god stemning og vi har os en rigtig
skarp statsminister
Det giver god mening at være over 200
medlemmer, så vi kan bibeholde 4 delegeret
pladser til kongressen
Spændende. Anja er 38 år. Og når lige akkurat
at komme med i folder og plakat. Nå nej. Hun
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Godkendelse af ny kandidat
fra Rask Mølle, Anja
Andersen.

Mette Juhl trækker sit
kandidatur til byrådsvalget
Status valgmagasin (Bent)
Status fælles valgfolder
(Bent)
Valgtilforordnede /
valgstyrere (Inga / Bettina)
Kandidatmøder

vil ikke have plakater. Hun er kendt i R.M. som
formand i idrætsforeningen. Kvalificeret. Nyt
medlem. Betalt. Vi dispenserer fra reglen om,
at man skal være medlem i mindst 1 år

Bent /
Inga

Pludselig tikkede der en besked ind. Mette trak
sig af personlige årsager. Det er vi kede af. Men
sådan kan det jo gå
Magasinet er næsten færdig
16.000 af den fælles valgfoldere skal uddeles
Vi skal finde 57 valgtilforordnede til
kommunens afstemningssteder
De interne møder i kandidatudvalget
fortsætter
Der kommer nye valgaktiviteter ind i
kalenderen næsten hver dag
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Økonomistatus – herunder
status for valgbudget

Der er etableret mobile pay ordning. Kan
blandt andet tage imod valgdonationer:)
Valgplakater - Bent sørger for det
Roser. husk at koordinere indkøb af roser
Redaktøren af valgmagasinen har ikke meget
mere at lave. Tak for det gode arbejde
Der kommer en donation fra Dansk Metal
Der var meget snak om regionsstøtte. Lasse
tager fat i Horsens og får det afklaret
Regning for jakker og strips. Inga ?

Lasse /
Bent
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Evaluering af medlemsmøde
om budget 2022

Der var desværre ikke ret mange medlemmer
til det møde. Ærgerligt, men så fik de
fremmødte gode diskussioner

Bent

De næste medlemsmøder
Fx ”Nærheden tilbage i
kommunerne og
regionerne”. (bilag)

Vi venter til efter valget

Fejring af 150-års fødselsdag
for Socialdemokratiet den
15.10. Hvad gør vi?

Vi har ikke ressourcerne til det. Nu er der et
valg, vi skal sørge for
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Valgfest lørdag den 20.
november. Festudvalg?

Uanset om valgresultatet skal fejres eller vi skal
have gravøl, så vil vi feste
Hvordan? Ole, Gitte og Anette går i gang med
at arrangere en sammenkomst.
Inga spørger 3F, om vi må låne deres hus!
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Bordet rundt

Inga
Gitte
Anette - har lige været på ferie - dejligt
Thyge - vi går nogle travle måneder i møde
Mihai - Der skal forklares hvorfor
Socialdemokratiet går i valgforbund
Ole - Hvem er den næste i kageturen? Anette
Lasse - Ny ungdomsskoleleder er ansat
Bent - Blevet formand i Juelsminde digelaget
Bettina - Der er forslag om nye kurser i AOF.
Bestyrelseskursus. Hvem skal gøre hvad????
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Evt.

Ingenting….

alle

alle

Sekretær: Bettina Larsen
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