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Referat fra bestyrelsesmøde torsdag 20. januar 2022 
                                                                                Møde nr. 113 
 
           Dagsorden                                                                     Beslutning                                          Ansvarlig   

1 Registrering af mødedeltagere 
 
 
Godkendelse af dagsorden 

Bent, Inga, Anette, Gitte, Mihai, Ole, Bettina 
Liselotte Hillstrøm 
Afbud fra Daniel, Thyge og Lasse 
Godkendt 

Bent 
 

2 Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmøde 16.12.2021 

Godkendt og underskrevet Alle 
 

3a Politisk samtale med 
byrådsgruppen 

Tillykke til Liselotte, vores nye gruppeformand 
Det bliver nogle spændende år, vi går i møde 
”Selv om vi er slået af pinden, er vi ikke slået af 
banen” 
Der bliver selvfølgelig lavet lidt om i gruppen. 
Blandt andet får de forskellige 
udvalgsmedlemmer til opgave at besvare 
eventuelle spørgsmål indenfor deres område 
Behold ekspertisen, i stedet for at det hele skal 
gå igennem til gruppeformanden  
Det syntes bestyrelsen var en rigtig god 
beslutning 
Der er mange steder, vi vil komme til at kæmpe. 
Men vil prøve at vælge kampene med omhu, for 
vi er jo kun 9/27. Og det kan godt mærkes, for vi 
er ikke så mange steder, som vi var før. Det er 
altid lidt nemmere at sidde ved bordenden. Vi 
slår lige koldt vand i blodet i forhold til at vælge 
borgmesterkandidat 
Vil gerne i snak med medlemmerne 
God vind fremover og god arbejdslyst 

Liselotte 

3b Politisk samtale med MF, 
Daniel Toft Jacobsen  

Daniel har meldt afbud  
 

Daniel 

3c  Nyt fra regionen. Intet 
Der er først bestyrelsesmøde 
26.1.22 

Der skal snakkes regionale konstitueringsaftaler, 
valgevaluering, nyt fra Hovedbestyrelsen 
 

Bent 

4 KVR 21. 
Evaluering af valgkampen 
 
Program er klar inden 
bestyrelsesmødet 

29. januar 2022 i Juelsminde hallen, hvor 
formiddagen går på evaluering, frokost og så 
politisk snak. Hvad er vores socialdemokratiske 
mærkesager 
Vi skal have alle nuancer med. Ikke diskussion 
men anbefalinger  
Gruppe snak. Finn fra valgkampen vil gerne 
prøve at samle bemærkningerne 
Bent sender oplæg til alle, som har været med i 
valgkampen 

Bent  

5 Økonomistatus – herunder Lasse har lovet, at lave et udførligt regnskab for Lasse / 
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status for valgbudget valgkampen. Det kunne være godt at se, hvor 
pengene er brugt. Og det kan vi diskutere på 
evalueringsmødet - hvis regnskabet bliver 
færdigt 

Bent 

Sødt  Tak til Mihai. Han havde fået sin kone til at bage 
Lavakage til os. Mums 
Næste gang kommer Bent med fastelavnsboller 

Mihai 

6 Aktiviteter:                      
 
 
 
 
Medlemsmøde 2. marts 2022 
på Uldum Mølle 

Vi udvider næste bestyrelsesmøde 10.2.2022 
med 2 timer for at lave langtidsplanlægning 
Vi skal være kreative og lave en rød kalender, 
som strækker sig til hele ´22 og noget af ´23 
 
Vi vil sætte fokus på ”Code of Care” Et tiltag 
som viser et rummeligt arbejdsmarked / social 
ansvarlighed 
Arrangementet koster 45,- for rundvisning og 
kaffe. Og vi serverer en sandwich ca. 40,- 
Entre´ 50 kr. pr. person med tilmelding 
Thyge spørges om deltagermax (og minimum) 
Det bliver et åbent møde. Altså ikke kun for 
medlemmer 
Claus spørges, om han kender en lokal direktør 
som kan tale om emnet - Inga spørger Claus 

Inga 

7 Forslag til vedtægtsændringer 
 
Baggrunden for ændringerne 
er, at foreningens love skal 
implementeres i lokale 
vedtægter. Jf. punktet på 
mødet 16.12 
Ændringerne af vedtægterne 
skal godkendes på 
generalforsamlingen 17. marts 
2022 

Der var lige et par kommentarer 
Blandt andet: Er det virkelig nødvendigt at 
nævne ligestilling i dagens Danmark? Ja 
åbenbart 
Forslaget blev vedtaget 

Inga 

8 Forslag til revision af 
forretningsorden 

Tages op på det første bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen 

Bent 

9 Bordet rundt Inga: 8.3 Kvindernes internationale kampdag. I 
år bliver det markeret lokalt sammen med 
Hedensted bibliotek. Integrations oplæg ved 4 
kvinder fra hvert sit land. Eritrea, Tunis, Syrien, 
Afganistan 
Entre´50 kr. 
Anette: Pas 
Mihai: Pas 
Gitte: Pas 
Ole: Har fået sukkersyge og har virkelig haft 
brug for et system, der fungerede 

Alle 
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Bettina: Har undersøgt forskellige partiers 
kontingent priser 
Bent: Stiller op til NRGi´s repræsentantsskab 
Helle stiller også op, men for en anden del af 
kommunen. Inga sender en servicemeddelelse 
rundt til vores medlemmer. Stem på Bent eller 
Helle. Det er godt at have så mange 
socialdemokratiske medlemmer rundt omkring 
som muligt 

10 Eventuelt Thyge har meldt afbud til førstkommende 
byrådsgruppe møde. Bettina overtager 

Alle 

Referent: Bettina Larsen                 slut 21.09 
 
 
 
 
 


