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Dagsorden til bestyrelsesmøde 
Mødet afholdes Præstegårdsvej 2, Hedensted 

Torsdag den 19.05. kl. 19.00 – 21.00 
                                                                                Møde nr. 117 
 
       Dagsorden                                               Beslutning                                                           Ansvarlig   

1 Registrering af mødedeltagere. 
 
 
 
Godkendelse af dagsorden. 

Tilstede: Bent, Inga, Louise, Liselotte, Gitte, 
Thyge, Ole, Bettina. 
Afbud: Mihai, Lasse. Daniel kommer lidt 
senere. 
Godkendt. 

Bent 
 

2 Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmødet 21.04.2022 

Altså. Ole var også med til mødet. Er blevet 
tilføjet. 
Godkendt. 

alle 

3a Politisk samtale med medlem af 
byrådet. 

Liselotte. Der er vældig snak om budgetter.   

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

- Handicap udspil ud i dag. 19. maj 
2022. Faglige nationale anbefalinger. 
I kommune eller udenfor 
kommunen. Visitationer.   

             Hvem skal betale?  
             Ensartet tilbud / regioner /             
             Kommuner. 

- Afstemning 1. juni 2022. Ja/nej til 
forsvarsforbeholdene. 

     Hvornår bliver der mon folketingsvalg? 
 

- På nuværende er der kr. 40.000 til 
valgkampen. Partiskat? Tilskud fra 
staten. Kan vi skaffe flere penge? 

Daniel 

3c Politisk samtale med Lone fra 
Regionsrådet. 
Nyt fra regionsbestyrelsen: 
Referat fra 
repræsentantskabsmødet den 
23.4. 
Møde i regionsbestyrelsen den 
15.6. kl. 17.30 på Langsøhus. 

Lone var der ikke. 
 
 
Der var power på statsministeren. 
 
 
Bent kan ikke den dag. Louise tager afsted i 
stedet. 

Lone 
 
 
Bent 

4 Evaluering af 1. maj 
arrangementet 
 

Det gik fint. Samarbejdet med SF og 
Enhedslisten var godt.  
De stod for salg af øl og vand. 
Vi stod for pølser, planteprotein frikadeller 
og pastasalat. 
Vi aftalte at gøre det sammen igen næste 
år.  

Inga 
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Det bliver på Glud museum med Niels 
Fuglsang.  
Musik ved Claus Græsholm. 
Gode 1. maj taler fra både Lenea og Daniel. 
Cirka 50 deltagere. 
Bent oplevede 1. maj på fælleden. Stort. 

5 30. maj 2022 kl. 19.30: Dilemma 
Aften om åndsfrihed  
– møde på Uldum Højskole   

Alt skulle køre. Daniel og Ingrid har vist styr 
på det hele. Vi skal ikke gøre noget praktisk. 

 

6 Kampagner op mod 
folkeafstemningen den 1. juni: 
 
Møde den 25.5. i 
Juelsmindehallerne 
Plakater? 
Andet materiale fra partikontoret, 
fx rødt, hvidt og grønt kaffekrus til 
”hvad vil du stemme” kampagne. 
På 3 torve den 28. maj kl. 13 – 15 
 
 
 
 
Valgtilforordnede status 

Husk at man kan uddele foldere mange 
steder. Rundt i byerne, til de lokale 
byfester. 
Flere i bestyrelsen meldte sig som uddelere.  
Daniel sørger for at få folderne ud til dem. 
 
Alle plakater er hængt op (dog mangler 
Korning sin endnu). 
 
Juelsminde, Tørring og Hedensted. Uddeling 
af Daniels foldere. 
Vi står sammen med Venstre. Som jo også 
siger ja til afskaffelse af 
forsvarsforbeholdene. 
Inga er så småt færdig med at finde de 56 vi 
skal stille med. 

 

7 Kassererskifte – status Louise har ikke helt fået alt materiale 
endnu. Lasse skal nok, når han engang får 
overskud. 

Lasse / 
Louise 

8 Bordet rundt 
 

Inga: Har været på database kursus, 
kommer ikke til næste bestyrelsesmøde. 
Sommerfesten på Hjarnø 13.8.2022 bliver 
ren råhygge, tag familien med, tilmelding. 
Louise: Kassererkursus, valgkamp. 
Gitte: Pas. 
Thyge: Pas. 
Ole: Pas. 
Bettina: 1. maj konfirmation. 2 nye jobs. 
Bent: - Hvem kommer med til gruppemøde  
             23.maj 2022? Ole og Bent deltager. 

- Evaluering 11. juni 2022 kl. 9.30 til 
12.30. Sted og forplejning. Thyge 
undersøger om det kunne være på 
Uldum Mølle. Kaffe/rundstykker og 
slut af med en sandwich. 

alle 
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- Årsmøde 17. og 18. september 2022 
i Ålborg. Bent, Lasse, Louise, Thyge, 
Bettina deltager. Der er tilmelding 
2.juni 2022 kl. 10. 

- Nye opstillingsregler til EU-valget. 
9 Evt. 

 
De unge skal med i politik. Kan man lave 
aftaler med gymnasierne, så de unge over 
18 år kan være valgtilforordnede, uden de 
får fravær. 

alle 

 
Slut 21.10 
 


