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Referat fra bestyrelsesmøde torsdag 16. december 2021 
                                                                                Møde nr. 112 
 
       Dagsorden                                                                       Beslutning                                          Ansvarlig   

1 Registrering af mødedeltagere 
 
 
Godkendelse af dagsorden 

Bent, Inga, Anette, Gitte, Mihai, Lasse, Ole, 
Thyge, Bettina…. Claus Thaisen kommer senere 
Afbud fra Daniel 
Godkendt 

Bent 
 

2 Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmøde 22.11.2021 

Godkendt og underskrevet Alle 
 

3a Politisk samtale med 
byrådsgruppen 

Claus kom, som aftalt lidt senere: 
Først. Tak for hjælpen i valgkampen 
1,9 mandater frem. Men vi mistede jo desværre 
borgmester posten 
Farvel til mange gode byrødder 15. december 
2021 lige efter periodens sidste byrådsmøde 
Der er vedtaget en kommunal plan for 12 år 
Omhandlende blandt andet bosætning – 
erhverv – mobilitet – miljø – befolkningens 
sundhed – trafik – sommerhus områder 
Gå selv ind på hjemmesiden : 
www.kommuneplan2021.hedensted.dk 
Der er kun 1,9 % ledige i vores kommune. 
Beskæftigelse. Det går godt med at få folk i 
arbejde. Der er brug for hænder  

 

3b Politisk samtale med MF, 
Daniel Toft Jacobsen  

Daniel har meldt afbud  
 

Daniel 

3c  Nyt fra regionen 
Bestyrelsesmødet 6.12.21 

Mange af de tilmeldte til mødet kom ikke og 
havde ikke meldt afbud. Surt. 
Regionsvalget. Vi fik 35.000 færre stemmer i 21 
end i 17, betyder kr. 168.000 mindre i indtægt 
hvert år i 4 år. Kom gerne stærkt tilbage.  
Det landspolitiske sammensurium af mink, 
sygeplejer konflikt m.m. kostede dyrt 
Internationalt og EU politiske udvalg har fået 
lidt ro på. 

Bettina 

4 KVR 21. 
Evaluering af valgkampen 
 
Evalueringsmøde (tid og sted) 
Planlægning af mødet 

Ny gruppeformand Liselotte Hillstrøm vil gerne 

mødes med den socialdemokratiske bestyrelse 

Vi kunne arrangere et lørdags møde, hvor 

formiddagen gik på evaluering, frokost og så politisk 

snak. Hvad er vores socialdemokratiske 

mærkesager? Det er vigtigt, at vi markerer os de 

næste 4 år. Rød politik 

Hvad har fungeret godt i valgkampen? Og hvad skal 

vi gøre bedre til næste gang? 

Ordstyrer udefra: Måske partikontoret eller Finn 

Christensen fra valgkampen 

Bent / 
Inga 
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Forslag lørdag 29. januar 2022 i Juelsminde hallen 

5 Økonomistatus – herunder 
status for valgbudget 

Vi har brugt mange penge, men det ved vi jo 
Næste gang skulle vi måske være mere 
udadfarende med mulige bidragydere / støtter 
Gerne lidt flere medlemmer. Det skæpper jo 
godt i kassen. Her kom lige et forslag om at køre 
en hvervekampagne engang i 2022 

Lasse / 
Bent 

6 Julehilsen og eventuelle gaver: Der er nogle, der skal have en bette hilsen fra 
partiforeningen. Blandt andet Emil, som har 
lavet et kæmpe arbejde i forbindelse med 
valgkampen 

Bent 

Sødt  Kage:   Rigtig god kringle fra Gitte 
Er der mon 1 som kunne tænke sig at komme 
med kage næste gang – torsdag 20. januar 2022 

 

7 Aktiviteter: 
                     - Medlemsmøde 

Affaldsordning  - børn og unge – social omsorg – 
rekruttering bredt - ikke aktive hænder 
Mange gode ideer 
Det kunne hedde et rummeligt arbejdsmarked. 
En direktør som har CODE OF CARE helt inde på 
virksomheden  
Arbejdsmarkedsordføreren fra partiet kunne 
måske hentes til Uldum Mølle 2. marts 2022 

Inga 

8 Forslag til vedtægtsændringer 
 
Partiet har ændret lovene på 
kongressen i år. Derfor skal vi 
have tilpasset vores 
vedtægter, så de lever op til 
partiets love 
 
Bilag: Gældende vedtægter 

Kig de udsendte bilag godt igennem. Se om der 
skal ændres i det foreslåede udkast  
Bent har lavet ”klippe arbejdet”, så de nye 
partilove bliver implementeret i vores 
reviderede vedtægter. De nye vedtægter skal 
vedtages på førstkommende generalforsamling 
marts 2022 

Bent 

9 Kalender forår 2022 
Bestyrelsesmøder 
Generalforsamling 
Medlemsmøder 
Evaluering 
Gruppemøder 

Bestyrelsesmøder Torsdagene: 20. januar / 10. 
februar / 10. marts / 21. april / 19. maj / 16. juni 
Generalforsamling 17. marts 
Repræsentantsskabsmøde i regionen 24. april 
Store evalueringsdag 
Juelsminde lørdag 29. januar 
Evaluering af valgkamp + politisk samarbejde 
mellem bestyrelsen, kommunalråds gruppen, 
kandidater, kampagneteam 
Medlemsmøder:  
-Uldum Mølle onsdag 2. marts 2022 (rummeligt 
arbejdsmarked) 
Virksomhedsbesøg hos Organic Protein engang i 
foråret - dato vides ikke 
Tur til Christiansborg / efterår Dato vides ikke 
Medlemskampagne - dato vides ikke 

Alle 
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Gruppemøder 
Det er mandagen før byrådsmøderne. Vi har 2 
pladser… Bent deltager og så plejer vi at deles 
om den anden plads. 
24. januar Thyge / 21. februar Gitte / 28. marts 
Ole og Lasse / 25. april Bettina / 23. maj Anette 
/ 27. juni Mihai  

10 Bordet rundt Lasse: Vil stoppe på kasserer posten. 
Truckcertifikatet er i hus. Hurtigst på teoridelen 
Inga: Travlt med alle kasketterne. Nyvalgt til 
Senior rådet i Hedensted kommune. Tillykke 
Anette: Mega travlt på jobbet. Udfordret på 
grund af Corona 
Mihai: Ikke lige noget i dag 
Gitte: Barnebarnet på 6 år fik stik og det gjorde 
slet ikke ondt mormor! 
Ole: Ikke lige noget i dag 
Thyge: Barnebarn på 7 har lige haft Corona, 
men er kommet godt over det. Set en fjernsyns 
serie. Hvad gør kunst ved mennesker? 
Bettina: AOF bestyrelsesmøde.  
Bent: EU konference.  
Ny idé: Sociale medier. Hvad gør de ved os? 
Bettina arbejder lidt videre med det 

Alle 

11 Eventuelt Intet at bemærke Alle 

Referent: Bettina Larsen                 slut 21.40 
 
Herefter er der kun at ønske en rigtig glædelig jul samt et godt og dejligt nytår  
 
 
 
 
 
 


