
Socialdemokratiet i Hedensted
Referat fra bestyrelsesmøde

Torsdag den 10.11. kl. 19.00 – 21.00
Møde nr. 122

 Dagsorden  Beslutning       Ansvarlig 
1 Registrering af mødedeltagere.

Godkendelse af dagsorden.

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

Lasse

2 Godkendelse af referat fra
bestyrelsesmødet 4.10.2022.

Ingen bemærkninger.
Underskrevet.

alle

3a Politisk samtale med medlem af
byrådet. Liselotte.

Vi skal have ny kommunaldirektør.
Nu begynder det at gøre ondt i forbindelse
med budget ‘23.
Ny klimaplan. (vækst og klima).

3b Politisk samtale med Daniel Toft
Jacobsen.

- Alt om folketingsvalget.
- Evaluering af valgkamp.

Daniel manglede ca. 850 personlige
stemmer for at fortsætte i Folketinget.
Måske for ambitiøs med politiske
mærkesager.
Måske mere simpel: stem lokalt.
Gerne flere yngre hjælpere. Måske en eller
anden person, der, som han havde de sidste
2 gange, fulgtes med Daniel rundt i
valgkampen.
Skyggekandidat snak.
Hvad kunne vi have gjort bedre? Måske
flere dørsamtaler. Måske mere synlig i den
digitale verden.
Valgudvalget Favrskov og Hedensted skal
efterfølgende mødes og evaluere.

Daniel
Thyge,
Inga

3c Politisk samtale med Lone fra
Regionsrådet.

Lone er ikke mødt, så vi springer over dette
punkt i dag.

Lone

4 Økonomi Status. Louise har meldt afbud, så det bliver næste
gang.

Louise

5 Kampagne for flere medlemmer?

Andre tiltag:

Inga vil godt prøve at tage kontakt til de
unge tilforordnede, som vi havde rundt på
valgstederne til FV, for at høre om de ikke
kunne tænke sig at være socialdemokrater.
Vi kunne sætte turbo på Facebook og de
andre sociale medier for at fortælle om os.
Vi kunne i det hele taget godt bruge lidt
ressourcer på at få flere medlemmer.
Måske et udvalg, som kunne gennemgå
vores medlemsliste for at se, om vi kunne

Lasse,
Inga
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Arbejdsgruppe med deltagelse af
Linea?

finde eventuelle nye hjælpere, eller nye
kandidater til valg. Vi har blandt andet snart
generalforsamling.
Linea er medlem i Horsens. Så hende kan vi
desværre ikke bruge her lokalt.

6 Åbent arrangement 3.11. er
flyttet.
Julefrokost den 15.12. Hvem gør
hvad?

Vi regner med en ny aftale i første kvartal i
2023.
Aktivitetsudvalg: Gitte og Ole. Inga skal nok
tage sig af tilmeldinger.
Sted: Kælderen her i 3F. Menu fra
SuperBrugsen i Hedensted.
Banko: 5 kr. pr. plade
Brugerbetaling på 50 kr. for mad, drikke,
gevinster, sange og hyggeligt samvær.

Inga

7 Bordet rundt. Inga: Pas
Gitte: Kunne vi slå os sammen med
Socialdemokratiet i Horsens? Det er jo for
det første ikke samme kommune, og vi ville
desværre nok drukne i den store flok
derinde.
Mihai: Pas
Ole: Pas
Thyge: Holder vi noget for de, der hjalp til
FV? Og de tilforordnede? Nej men de kunne
komme med til julefrokosten. Inga laver et
overslag over mulig antal deltagere.
Bettina: Pas
Lasse: En skrivelse fra Ankersminde. Et
center for arbejderbevægelsens unge. DSU
og DUI. De søger om et tilskud på kr. 2000 til
et mindemærke for Anker Jørgensen. Vi
kender ikke stedet, men det ligger vist på
Fyn. Vi er positive, men vil gerne vide lidt
mere. Tilbage til Bent.

8 Evt. Enhedslisten vil gerne have lov til at holde
deres møder her i 3F’s lokaler. De er i gang
med at få en aftale med kontoret i stand. Vi
siger ok.

alle
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