Socialdemokratiet i Hedensted

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag 28. oktober 2021
Møde nr. 110
1

Dagsorden
Registrering af mødedeltagere

2

Godkendelse af referat fra
bestyrelsesmøde 30.9.2021
3a Politisk samtale med
byrådsgruppen
3b Politisk samtale med MF,
Daniel Toft Jacobsen
3c Nyt fra regionen
Bestyrelsesmødet 13.10.21
4 Valgudvalget/kampagneteam:

Beslutning
Bent, Inga, Anette, Gitte, Mihai, Lasse, Ole,
Thyge, Bettina
Godkendt og underskrevet
Ingen fra gruppen mødte op. Der er gået totalt
valgkamp i det hele
Anette og Bent var med til gruppemødet 25.10
Det var spændende
Daniel har meldt afbud
Lidt snak om valgprocedurer, næste møde til
november 21.

Valgmagasin. Evaluering

Valgmagasinet er desværre ikke kommet ud til
alle – Bent har rettet henvendelse til FK
distribution
Omdeling og tryk beløber sig til kr. 90.000.

Fælles valgfolder
Distribuering / evaluering

Der skulle være styr på alle områder. Måske.
Hjælpere kunne godt ønskes i nogle distrikter

Digital annoncering –
facebook

Der kan man nå mange. Men lad være med at
kommentere de forskelliges meninger. Ikke
mudder kastning og ikke gå i diskussioner

Ansvarlig
Bent
Alle

Daniel
Bent
Bent /
Inga

Annoncering i ugeaviser
Valgaktiviteter

100 dages planen
Live video debat Horsens Folkeblad 3.11.21 kl.
20.00. Link til debatten:
https://www.facebook.com/horsensfolkeblad
Hold øje med den røde kalender. Der er masser
af nyt hele tiden. Inga sender snart et
nyhedsbrev ud, for at få så mange
arrangementer med som muligt

Valgtilforordnede / valgstyrere Der er styr på alle 61. Det har taget lang tid,
men mange var glade for at blive spurgt
(Inga / Bettina)
Kandidatmøder og seneste nyt Hold øje med dine valgplakater
Vækst- og velfærds udspil
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Konstituering i
kommunalbestyrelsen

5

Økonomistatus – herunder
status for valgbudget

6

Valgfest lørdag den 20.
november 2021 kl. 13 - 17

7

Bordet rundt

8
9

Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde

På valgaftenen bliver der sædvanligvis bagt
rævekager. Hvem vælger hvem?
I foreningens vedtægter §3 stk. 6. Der står at
bestyrelsen skal være med til at ”godkende”
konstitueringen. Det er nu svært at være en hel
flok, hver gang der skal snakkes udvalgsposter
på tværs eller på langs. Så vi gav vores formand
Bent Alminde mandat til at forhandle sammen
med byrådsgruppen
Alle ind og ud harmonerer. Budgettet for hver
kandidat og fælles er ok. Der bliver brugt penge
hele tiden, men det følger planen
Sted: Præstegårdsvej 2, 3 F’s lokaler
Seneste tilmelding onsdag 17.11, men meget
gerne før
Der var snak om både øl/sodavand/mad
Udvalget: Ole, Gitte og Anette arbejder videre
Kage: Rigtig gode kager fra Anette. Det bliver
svært at komme efter
Ole: Valgmøde i Korning 26.10.21. Der var
snak om bl.a. byggegrunde, skole, trafik,
lastbils p-plads og mange andre ting
Thyge: Tørring / Uldums Kunstforening havde
udstilling i Åle Minihal med 93 værker
Der var 200 til fernisering. Flot
og en glad Thyge
Gitte: Skal vi have noget jule tam-tam?
Inga: El-bilen er ikke rigtig i ”stødet” for tiden
Bettina: Kagetur næste gang
Intet at bemærke
Mandag 22. november 2021

Lasse /
Bent
Udvalg

Alle

Alle
Alle

Referent: Bettina Larsen
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