
Socialdemokratiet i Hedensted
Referat fra bestyrelsesmøde

tirsdag den 4.10.22 kl. 19.00 – 21.00
Møde nr. 121

 Dagsorden  Beslutning       Ansvarlig 
1 Registrering af mødedeltagere.

Godkendelse af dagsorden.

Bent, Louise, Liselotte, Inga, Mihai, Lasse,
Thyge, Gitte, Bettina.
Daniel kommer ca. 20.15
Fraværende Ole, Lone.
Godkendt.

Bent

2 Godkendelse af referat fra
bestyrelsesmødet 8.09.2022

Ingen bemærkninger. Underskrevet. alle

3a Politisk samtale med medlem af
byrådet.

Solceller eller strategi? Ja til begge
Budget 23. Herunder strategi og
strukturanalyse

Vi havde fornøjelsen af Liselottes udlægning
af den budgetaftale, der er lavet uden S og
KD.
Der er mange steder, der vil komme til at
mærke sparekniven. Men ingen
skolelukninger i denne omgang.

3b Politisk samtale med MF, Daniel
Toft Jakobsen

Valgkamp: status, herunder
økonomi

Plakater

Folketinget blev jo åbnet i dag. Vores
statsminister holdt en god tale.
Der er meget snak om ødelagte
gasledninger og droner og valg.

Hvornår kommer valget??? Måske meget
snart.

Louise sender en opgørelse af konto og vi
tager stilling til, hvor meget ekstra der kan
“puttes”  ind i valget. Det kunne være til
annoncer digitalt og i Horsens Folkeblad,
Hedensted Avis samt Tørring Folkeblad.

Daniel har fået 2000 plakater. Heraf kunne
der bruges ca. 850 her. 310 i Hedensted og
270 i henholdsvis øst og vest.
Der er flere forskellige plakater. Nogle med
billede og nogle med nogle statements.
Blandes ved ophængning.
Strips ved Bent.

Daniel

Inga
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Blandet

Valgtilforordnede

Ophængning af valgplakater. Koordinator i
øst og i vest.

Uddeling af foldere.
Daniel vil gerne have folderne ud 3 til 8
dage før valget. Koordinator, evt. øst og
vest.
Inga sender mail og SMS til medlemmerne
vedrørende “aktiv lørdag” kl. 10 her i
kælderen. Rundstykker og politisk snak.

Er valgfesten på Christiansborg lukket land
for os andre? Daniel undersøger.

Campingvognen er klar.
Streamers.
Bannere.

Inga er så småt i gang.
3c Politisk samtale med Lone fra

Regionsrådet
Lone, ikke mødt op. Der har ikke været
møde i rådet siden sidste BM.
Der er et stort fællesmøde 15. november
17.30 til 20. Bent kan ikke, Louise tager
afsted. (Lasse ville også gerne)

Lone

4 Evaluering af medlemsmødet 14.9.
om budget

Der kom desværre ikke mange til mødet.
Kun 1 foruden bestyrelsen var med, da der
blev fortalt om det store puslespil, det er at
lave et budget, der tilgodeser flest.
En god aften. Styret af Bent, og Kasper på
tavlen. Stå fast.

Bent

5 Kampagne for flere medlemmer?

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

Når der kommer besked fra partikontoret
om et nyt medlem. Så sender Inga det
seneste nyhedsbrev.

Fremover vil hun godt ringe og evt. invitere
til et kommende arrangement.
Lige nu er der 2 medlemmer “under
behandling” som det hedder. Her er det jo
oplagt at spørge, om de kunne have lyst til
at være valgtilforordnede eller aktive i
valgkampen.
Nye medlemmer skal selv melde sig ind i
partiet. Horsens partiforening har
simpelthen en Ipad med til gadeaktiviteter,

Bent
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Socialdemokratiet i Hedensted
så mulige, kommende medlemmer kan
taste med det samme.
Snak om DSU.
Vil gerne have noget i gang. De må jo gerne
have et medlem med til
bestyrelsesmøderne her i partiforeningen.
Inga tænker et valgarrangement for de unge
- de andre partiers ungdoms afdelinger.

6 Åbent arrangement 3.11. Besøg på Horsens Fjernvarmeværk.
Spisning på Bjerre Kro. Inga har undersøgt
muligheden for at få andesteg her tæt på
Mortensaften. Men det koster omkring
100,- mere end f.eks. flæskesteg. Så vi skal
ikke have and. Inga skriver til
medlemmerne. Tilmelding til Inga.
Man kan både melde sig til begge dele eller
kun 1 af tingene.

Inga

7 Økonomi status Alt er betalt og der er penge på kontoen.
Vi indkøber en projektor. 1000-2000 kr.

Louise

8 Bordet rundt. Herunder
tilbagemelding fra årsmødet i
Aalborg
Bilag: Magnus Heunickes sang

Louise: Pas.
Daniel: Pas.
Inga: Pas.
Mihai: Pas.
Lasse: Pas.
Thyge: Kunst arrangement.
Gitte: Pas.
Bettina: Vælgermøde. Gerne alternative
tidspunkter.
Bent: Årsmødet. Det var en god oplevelse.
Fungerede.

alle

9 Eventuelt Husk hjemmeside næste gang. alle
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