Socialdemokratiet i Hedensted
Dagsorden til bestyrelsesmøde
Mødet afholdes Præstegårdsvej 2, Hedensted
Torsdag den 21.04. kl. 19.00 – 21.00
Møde nr. 116

Dagsorden
1 Registrering af mødedeltagere.
Godkendelse af dagsorden.
2

Godkendelse af referat fra
bestyrelsesmødet 10.03.2022

3a Politisk samtale med medlem af
byrådet.

3b Politisk samtale med MF, Daniel
Toft Jacobsen
Herunder organisering af
valgkamp.
Budget folketingsvalg.

Beslutning
Ansvarlig
Bent, Inga, Lasse, Gitte, Lone, Mihai, Daniel,
Bent
Thyge, Louise, Dorrit.
Afbud fra Bettina – Inga referent.
Referatet godkendt, men underskrifter må
alle
afvente næste bestyrelsesmøde pga. mangel
på et fysisk print.
Dorrit fortalte engageret om arbejdet i
Dorrit
”Udvalget for Læring”. Som ny i byrådet, føler Haulrich
hun sig taget godt i mod. Hun er positiv
overrasket over, hvor mange områder, der
hører under dette udvalg, og hvor stor en
”butik” det er. Ros til direktør Marianne
Bertelsen og andre engagerede ansatte.
Økonomien er ”træls” fordi der for dette
udvalg er varslet en besparelse på 22 mill. i
det kommende 2023 budget. Dorrit sidder
også i et ”§4 stk. 17” udvalg, der skal fokusere
på ungeindsatsen, og hun repræsenterer
desuden byrådet i ungdomsskolens
bestyrelse, hvor Lasse er blevet formand.
Daniel orienterede fra handicapområdet, hvor Daniel
en evaluering har vist at mange sager fra
kommunernes forvaltning ændres, når der
bliver klaget over dem. Handicapområdet er
underprioriteret. Det er svært at blive
visiteret. Der er et dilemma, om der skal være
mere faste retningslinjer og mindre skøn.
Daniel orienterede også om den kommende
folkeafstemning 1. juni, hvor han er varm
tilhænger af, at vi skal afskaffe
forsvarsforbeholdene. Vil gerne deltage i
kampagne for et ja. Angående organisering af
kommende valgkamp til folketingsvalg
afholder Thyge, Bent og Daniel møde fredag
d. 22. april sammen med repræsentanter fra
Faurskov partiforening.
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Politisk samtale med Lone fra
Regionsrådet
Nyt fra regionsbestyrelsen
Referater fra bestyrelsesmøder
16.3. og 12.4. (16.3. vedhæftet
som bilag)
Hvordan ser vi på valgene til
bl.a. hovedbestyrelsen?
(dagsorden vedhæftet som
bilag)
Evt. samkørsel til Galten Hallen

Konstituering i bestyrelsen
(bilag)

Lone orienterede om arbejdet i Region Midt’s
Psykiatri- og Socialudvalg. Hun sidder også i
Danske Regioners tilsvarende udvalg.
Dialog med kommunerne mht. opsamling af
patienter, når de udskrives fra psykiatriske
hospitaler.
Lone sidder også i udvalget for personale. Her
er der store udfordringer med rekruttering og
fastholdelse – prøver at skaffe fakta om,
hvordan det står til i de forskellige afdelinger.
Regionsrådet er en STOR forsamling (41
medlemmer).
På det kommende repræsentantskabsmøde i
Galten deltager Lone, Louise, Lillian, Linda og
Bent. Der er plads til flere delegerede
Konstitueringen blev i hovedtræk vedtaget som
foreslået i bilaget – dvs.

Lone
Bent

Bent

Næstformand - Lasse
Sekretær - Bettina
Medlemsansvarlig - Inga
Redaktør af nyhedsbrev Inga
Kommunikationsansvarlig (blog og FB) - Bent
Valgkampagneansvarlig - Bent
Campingvognansvarlig- Thyge
Kontaktperson til DSU - Lasse og Louise
AOF-bestyrelse og repræsentantskaber Bettina og Louise
Udvalg:
Kampagneudvalg-Folketingsvalg: Bent og
Thyge
Medlemsmøder og sociale arrangementer:
Gitte, Thyge, Anette, Ole og Inga.

Forretningsorden for bestyrelsen Vedtaget som foreslået i bilaget, se denne.
(bilag)
Kassererskifte – status
Louise blev valgt til ny kasserer på

generalforsamlingen. Processen med at hun skal
have adgang til vores konti foregår i samarbejde
med Arbejdernes Landsbank, der skal have
tilsendt underskrevne referater af de seneste to
generalforsamlinger samt underskrevet referat fra
det konstituerende bestyrelsesmøde. Indtil videre
sender vi fortsat faktura mv. til Lasse. Vi mangler
underskrifter på nærværende referat før vi kan få
det scannet og sendt afsted.

Lasse /
Louise
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1. maj arrangement.
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Kampagne vedrørende
folkeafstemningen om
forsvarsforbeholdet.
Evt. med deltagelse af Niels
Fuglsang og Daniel?
Bordet rundt

9

10 Evt.

Det bliver denne gang afholdt fælles med SF
og Enhedslisten ved Hedensted Søerne. ”Rød
1. maj” annonce er indsendt til ugeaviserne.
Program, fælles pressemeddelelse samt
praktiske aftaler er aftalt på møde fredag d.
22-4 (dagen efter bestyrelsesmødet her).
Inga sender reminder ud til medlemmerne.
Bent prøver at finde en dato, hvor Niels
Fuglsang evt. kan komme og deltage i en
kampagne sammen med Daniel og øvrige
medlemmer.

Inga

Inga og Lasse: ingenting
Gitte er STÆRK modstander af traktortræk.
Mihai er blevet en af 15 borgere, der er
medlem af Hedensted kommunes nye
Klimaråd, hvor der også sidder to politikere.
Ole tilbød sig som valgstyrer – på det sted,
hvor der var brug for det.
Thyge filosoferede noget pessimistisk over de
komplicerede samfundsforhold og den store
stigning i befolkningstal.
Louise glæder sig over at være blevet aktiv i
bestyrelsen, og ser også positivt på, at hun er
kommet med i partiets Social- og
Sundhedsnetværk.
Dorrit sagde pænt tak for, at hun som ny her
fik lejlighed til her at fortælle om sit
udvalgsarbejde mv.
Bent har efter anmodning fra Emil Nygaard
givet ham en anbefaling for den tid han hjalp
os i valgkampen.
Bent vil prøve at stramme lidt op på
mødeledelsen, så vi kan slutte til normeret tid
– nemlig kl. 21.

alle

Bent

alle

Referatet skrevet af Inga Sørensen og afsluttet 24-04-2022.
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