
Socialdemokratiet i Hedensted
Referat fra bestyrelsesmøde

Mødet afholdes Præstegårdsvej 2, Hedensted
Torsdag den 8.9. kl. 19.00 – 21.00

Møde nr. 120

       Dagsorden                                               Beslutning                                                           Ansvarlig 
1 Registrering af mødedeltagere.

Godkendelse af dagsorden.

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

Bent

Alle
2 Godkendelse af referat fra

bestyrelsesmødet 11.08.2022.
Godkendt  og underskrevet.

Sommerfesten lørdag 13. august 2023 blev
desværre aflyst på grund af for få tilmeldte.

alle

3a Politisk samtale med medlem af
byrådet.

Liselotte havde fundet vej til kælderen:)
Der var snak om solceller og budget 2023.
Husk budget medlemsmøde 14.9 i store sal.

Lise
lotte

3b Politisk samtale med MF, Daniel
Toft Jacobsen.

Valgkamp: status.

Økonomi.

Bliv frivillig i valgkampen.

Kampagnekontor.

Afbud fra Daniel.

Campingvognen er klar.
Plakater er klar.
Næsten færdig med valgfolder.

Endelig. Der er indbetalt partistøtte fra
kommunen.
Nye takster for diæt til valgtilforordnede.

Der er ikke kommet ret mange
tilbagemeldinger vedr. hjælp.
Der kommer mere omkring jobbene. Både
til budgetmødet 14.9.2022 og i næste
nyhedsbrev (sidst i september). Hvad med
hjemmesiden? Den bliver ikke brugt ret
meget. Ellers ville det jo være et oplagt sted
at “annoncere” efter hjælp.
Thyge kunne måske organisere foldere og
plakater i Tørring/Uldum? Bent snakker med
ham.
Vi mangler så til de andre steder. Meld jer
gerne.

Hvad kan de hjælpe os med?
Har vi et ønske til et ministerbesøg. Vi
snakkede om Astrid Kragh.

Inga
Bent

Louise

Bent
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Socialdemokratiet i Hedensted
Seniorrådet - ældresagen vil i valgkampen
arrangere et møde mellem Daniel Toft
Jakobsen, Troels Lund Poulsen og Hans
Kristian Skibby.

Inga

3c Politisk samtale med Lone fra
Regionsrådet.
(Bilag: Referat fra mødet i
Regionsbestyrelsen 24.8.2022).

Enigt regionsråd i forhold til budget 2023.
Der er gang i diverse udvalg. Vi snakkede
personalepolitik, bæredygtighed, psykiatri,
og meget andet.

Lone

4 Medlemsmøde i forbindelse med
budget 2023 for Hedensted
kommune.
Mødet holdes 14.9.2023 kl 19 i 3Fs
store sal. Inga bestiller lokale.

Lokale er bestilt.
Ole er nøglebærer.
Gitte, Louise, Ole, Bent møder tidligt.
Bettina sørger for småkager.

Bent

5 Ny hjemmeside?
Der er meget lidt aktivitet på vores
hjemmeside sochedensted.dk
Hvad er vores
kommunikationsstrategi?
Kan vi med fordel skifte til en
løsning, som understøttes af
partikontoret? Hvad skal
hjemmesiden kunne? Udgifter
(bilag).
Se eventuelt:
https://politiker.umakers.dk/

Bent snakker med det firma, der laver vores
hjemmeside nu.

Ønske: At der kommer mere liv i
hjemmesiden. At den kan “snakke” med
partiet, at der er link alle steder - så vi
naturligt får flere besøgende.
At den bliver aktuel. Der er meget gammelt
stof lige nu. Men hvem skal ordne det?

Måske dette firma?

Bent

6 Aktivitetsplan. Er den OK? (bilag).
Invitation til næste arrangement.

Fællesspisning på Bjerre Kro 3.11.2022 kl.
18. Daniel bagefter. Inga snakker med kroen
Eventuelt andesteg. Vi betaler selv, både
mad og drikke.
Fjernvarme - Anette er kontaktet.
20.4.2023 Besøg på Organic Plant
udskydes.
Der er “liv” i Søby brunkulsmuseum.

Bent /
Inga

7 Økonomi Status Vi fik udleveret en flot oversigt over vores
økonomi.

Louise

8 Kampagne for flere medlemmer?

Nye medlemmer. Hvordan er det
lige, vi gør?
(3 bilag)

Vi gemmer punktet til næste gang. alle

9 Bordet rundt Louise: AOF.
Inga: Er ved at sælge sit hus..
Mihai: Hvordan med kongres. Skal jeg med
som suppleant? Nej desværre.
Ole: Bliver folkepensionist 1-10-2022.
Gitte : Pas.

alle
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Socialdemokratiet i Hedensted
Bettina: Pas.
Bent: Møde i Region Midt 24. august 2022.

10. Eventuelt. - Næste bestyrelsesmøde: tirsdag 4. oktober 2022.
- Der er kommet en indbydelse til 60 års fødselsdag ved
Claus Thaisen 7.10.2022. Man melder sig selv til. Inga
sørger for en gave fra partiforeningen til omkring 200,-

- Årsmøde:
Kørsel. Bent og fruen kører selv. Så må vi lige aftale,
hvem der ellers kører med hvem. BL kontakter Lasse.
Bent, Louise, Lasse, Thyge, Daniel og Bettina skal afsted.
Bent skriver beretning fra årsmødet til næste nyhedsbrev.
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