
Socialdemokratiet i Hedensted
Referat fra bestyrelsesmøde

Mødet afholdes Præstegårdsvej 2, Hedensted
Torsdag den 28.02.2022 kl. 17.00 – 21.00

Møde nr. 114

   Dagsorden                                            Beslutning                                                           Ansvarlig 
1 Registrering af mødedeltagere.

Godkendelse af dagsorden

Tilstede: Bent, Inga, Lasse, Mihai, Daniel, Ole,
Gitte, Bettina (Liselotte kom kl. 19)
Afbud: Thyge, Anette, Lone
Godkendt

Bent

2 Godkendelse af referat fra
bestyrelsesmødet 20.01.2022

Godkendt og underskrevet alle

3a Politisk samtale med medlem af
byrådet. Liselotte.

Lidt snak om løst og fast Liselotte

3b Politisk samtale med MF, Daniel
Toft Jacobsen

Det altoverskyggende: Ukraine
Rusland har angrebet det demokratiske land

Daniel

3c Nyt fra regionsbestyrelsens
møde den 26.1. (bilag)

Bent refererede lidt fra mødet Bent

4 KVR 21.
Indtryk fra evalueringsmødet
den 29.1. (bilag, hvis det er
færdigt)

Etablere arbejds- og
baggrundsgrupper:
Klima:
Børn & unge:
Ældreområdet:

Datoer for 3 møder med
byrådsgruppe og kandidater
(lørdage)

Lørdag 11. juni 2022
De samme, som var med til evalueringen 29.
januar 2022, skal inviteres:

Inga /
Bent

5 Økonomistatus – herunder
status for valgbudgettet

Der er brugt lidt mere, end der var
budgetteret. Der blev også opgraderet hen ad
vejen
Det har været et stort arbejde at være
kasserer i valgkampen. Kandidaterne
afleverede boner og kvitteringer på vidt
forskellig måder. Lasse har brugt rigtig meget
god tid på at sortere papirlapper og
regninger/kvitteringer

Lasse /
Bent

6 Aktiviteter: Uldum Mølle 2.marts 2022. Status?
12 tilmeldte til spisning. Koster 50 kr.

Inga,
Thyge
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Socialdemokratiet i Hedensted
7 Generalforsamling afholdes den

15.3. kl. 19 – 21 og indkaldes
senest den 15.2.2022.
Indkaldelse og dagsorden
gennemgås. (bilag)

Peter Sigtenbjerggaard vil godt være dirigent,
venter med stemmetællere til der bliver
behov, formandens beretning fra bestyrelsen
og aktivitetsudvalget, byrådet fortid/fremtid
Henrik/Liselotte, Daniel, kassereren regnskab
og budget, vedtægter, valg til de forskellige
poster. Kandidater kom frit frem!

Bent

8 Aktiviteter frem til sommerferien
2023 (bilag)

Se specielt bilag Alle

9 Bordet rundt Inga: Pas
Lasse: Øjenoperation gået fint
Mihai: Pas
Ole: Pas
Gitte: Ikke haft Corona endnu
Bettina: Meget af familiens tid går med
konfirmation 1. maj. Kommet med i Diabetes
foreningens bestyrelse, e-læring
Bent: e-læring, Kursus for kampagneledere,
Stort politisk fællesmøde på lørdag 5. marts
22, Gavekort til Emil som hjalp os så meget i
valgkampen

alle

10 Evt.
Herunder evt.
dagsordenspunkter til næste
møde

Næste møde torsdag 10. marts 2022 bliver
nok aflyst. Må ringe eller skrive sammen. Hvis
der sker noget, så må formanden indkalde til
mødet alligevel
Konstituerende møde 21. april 2022
Bettina fik overdraget nøglen til kælderen

alle

Referent Bettina Larsen
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