
Socialdemokratiet i Hedensted
Referat fra bestyrelsesmøde

Torsdag den 15.12. kl. 16.00 – 18.00
Møde nr. 123

 Dagsorden  Beslutning       Ansvarlig 
1 Registrering af mødedeltagere.

Godkendelse af dagsorden.

Bent, Louise, Inga, Gitte, Daniel fra 17,
Mihai, Kasper fra 16.30, Ole, Thyge, Lasse,
Bettina.
Afbud fra Lone.
Godkendt, dog med forbehold for tidsplan.
Slut senest kl. 17.30, da vi jo skal have
julefrokost kl. 18 og gæsterne kommer og
der skal hentes mad.

Bent

2 Godkendelse af referat fra
bestyrelsesmødet 10.11.2022.

Godkendt alle

3a Bestyrelsens indstilling til opstilling
af spidskandidat til KV 2025.
Bestyrelsens indstilling skal
godkendes på generalforsamlingen
i marts.

Politisk samtale med medlem af
byrådet Kasper Glyngø.

Bestyrelsen vil indstille til 
generalforsamlingen, at vi vælger Kasper 
Glyngø til vores spidskandidat til 
kommunalvalget i 2025. Selvom der er 
længe til, så kan vi ligeså godt være i god 
tid med en god kandidat
Det er hårde tider for kommunens 
pengepung. Der er gang i udmøntningen af 
budget 2023. Det kommer til at gøre ondt 
mange steder, meget ondt.

Kasper

3b Folketingsvalget.
Valgudvalget har evalueret valget
på møde den 12.12.
Konklusion fremlægges

Valgets tale. Bestyrelsens holdning
til de igangværende
regeringsforhandlinger.

Daniel kom desværre ikke ind igen, her i 3.
omgang.
Andelen af personlige stemmer faldt, på
nær Mette. Det gjaldt desværre også for
vores kandidat Daniel Toft Jakobsen.
Snak om skyggekandidater. Et fyord.
Vi manglede frivillige i valgkampen. Daniel
har aldrig selv hængt så mange plakater op
som i år.
Daniel har før haft en lønnet
kampagneleder, det havde været godt at
have haft det ved dette valg også.
Det var det 3. valg indenfor 1 år.
Økonomi: Faurskov 150.000 og Hedensted
100.000.
Hvad er gjort: Foldere, plakater,
gadeaktiviteter, annoncer.
Vi har fået en ny regering. Bestående af
Socialdemokratiet, Venstre og
Moderaterne.
Ansvar for Danmark. Regeringsgrundlag.

Thyge,
Bent
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Socialdemokratiet i Hedensted
Oplæg i mail (og vedhæftet) Bestyrelsen er overvejende positive overfor

den nye regering. Der er selvfølgelig “blå”
klumper ind i mellem, men det er stadigvæk
os, der sidder med det stærkeste hold.

3c Politisk samtale med Lone fra
Regionsrådet.

Afbud.
Der har været fællesmøde 15. november.

Lone

4 Økonomistatus
(bilag)

Det ser godt ud, selvom vi skal holde
julefrokost.
Flot oversigt. (På 32 sider).

Louise

5 Ansøgning fra DSU om støtte til
billedvæg til minde om Anker
Jørgensen.
(bilag)

Vi støtter med kr. 2.000. Bent

6 Kampagne for flere medlemmer?

Genoptagelse af punktet fra sidst.
Handleplan?

Udsættes til næste møde i januar. Lasse,
Inga,
Bent

7 Kalender for halvåret 2023
- Generalforsamling 9.3.
- Bestyrelsesmøder

- Gruppemøder

- Medlemsaktiviteter (bilag)

Generalforsamling: 14/3.
Bestyrelsesmøder:
26/1, 22/2, 30/3, 20/4, 23/5, 29/6.
Gruppemøder:
23/1 Lasse, 20/2 Louise, 27/3 Gitte og
Bettina, 24/4 Inga, 22/5 Ole, 19/6 Lasse og
Louise.
Møde om regeringsgrundlaget til januar.
Bent spørger Leif Lahn som er
gruppeformand til at komme og forklare os
planen for Danmark, da vi jo ikke har et
lokalt folketingsmedlem.
Sangaften: februar (måske 9.2.2023) Thyge
aftaler, gerne Uldum højskole.
Fjernvarme besøg, gerne i foråret, Inga
aftaler.
Generalforsamling 14/3.

Inga

8 Bordet rundt.  Louise: Nyt job. Tillykke.
Inga: Nyt syn. Tillykke.
Gitte: Pas.
Daniel: Pas.
Mihai: Pas.
Kasper: Pas.
Ole: Pas.
Thyge: Pas.
Lasse: Pas.

alle
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Bent: Pas.
Bettina: Syg. 🙁

9 Eventuelt. Husk de kandidater der ikke blev valgt ind i
kommunalbestyrelsen sidste år.
Det nyvalgte folketingsmedlem Thomas
Monbjerg fra Horsens har meldt, at han
godt vil bruges af os.
Julefrokost med 33 deltagere. Flot, dejligt
at kunne mødes igen.

alle
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