
Socialdemokratiet i Hedensted
Referat fra mødet

Torsdag den 26.1.2023. kl. 19.00 – 21.00

Møde nr. 124

 Dagsorden  Beslutning       Ansvarlig 
1 Registrering af mødedeltagere.

Godkendelse af dagsorden.

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

Bent

2 Godkendelse af referat fra
bestyrelsesmødet 15.12.2022.

Godkendt og underskrevet. alle

3a Politisk samtale med medlem af
byrådet Lise Lotte.

På sidste gruppemøde blev der snakket om 
en økonomisk, robust kommune. 
Spændende.
Dejligt, at I vil Kasper. (som ny spidskandidat 
til byrådsvalget i ‘25).
Så bliver han ny gruppeformand fra 14.3.

3b Landspolitik. Politisk samtale
med Daniel

SVM snak. Daniel

3c Nyt fra Regionsbestyrelsen.
Repræsentantskabsmødet er
flyttet fra den 22.4. til den 15.4.
efter ønske fra Mette
Frederiksen. Mødet afholdes på
Hald Ege Efterskole.

Afbud fra Lone.
Vi har temmelig mange delegeret pladser til 
repræsentantskabsmødet, og vi håber at
kunne sende en hel masse af sted.
Vi plejer at have punktet på til vores 
generalforsamling, og så bede gf. om mandat 
til at finde delegerede.
Der skal i det kommende år afholdes EU valg.

Bent

4 Økonomistatus
(bilag fra Louise)

Afbud. Louise

5 Drøftelser i bestyrelsen om valg
af folketingskandidat. Herunder
mulighed for opstilling i flere
kredse.

(Bilag)

Faurskov skal have generalforsamling 14 dage 
efter vores. Daniel vil gerne opstilles igen. I 
Favrskov. Hedensted kredsen er ikke stor nok 
til at kunne opnå valg for en socialdemokrat.. 
Vi vil ikke mere gøre brug af ordet skygge- 
kandidat.
Vi vil gerne stille med en kandidat her i
kredsen. Lokal Kandidat…. At vi så fører
valgkamp for Daniel er en anden sag. Vi har
været glade for Daniel og føler, at han har
været en god mand i folketinget.
Som Daniel siger: Er der valg lige nu, så er jeg
klar. Med forbehold for eventuel kommende
job, som ikke er foreneligt med det at være
kandidat.

Bent
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Socialdemokratiet i Hedensted
Det er generalforsamlingen, der
vælger Hedensted kredsens
folketingskandidat. Skal
bestyrelsen komme med en
indstilling / forslag?

Hvis der er nogen, der brænder for
folketinget, så er det bare om at melde sig.
Senest på generalforsamlingen.
Vi havde en lang snak om det, og vi drøfter
videre på næste møde:
14.2.2023. NB. Flyttet dato.

6 Kampagne for flere medlemmer?

Genoptagelse af punktet fra
sidst.
Handleplan?

Tværpolitisk møde. Inga og Bent deltager.

Når et medlem melder sig ud af
partiforeningen, så ringer Inga til dem
indenfor 48 timer. De får gerne en god snak,
og det er godt. Om de så fortsætter her eller
er afklarede med at melde sig ud.

Lasse,
Inga,
Bent

7 Kommende aktiviteter:

9.2. kl. 19.30. Sangaften med
Jacob Tybjerg. Uldum Højskole

2.3. kl. 16 – 18. Besøg på
Horsens Fjernvarmeværk

14.3. kl. 19 – 21.
Generalforsamling.
Der skal indkaldes til
generalforsamling senest 14.2.
(bilag - vedtægter)

Møde for: bestyrelse,
byrådsgruppe og kandidater.
Forslag: Virksomhedsbesøg på
Palsgård (grøn omstilling) og
efterfølgende møde med
fagbevægelsen
(overenskomstforhandlinger) på

1.maj 2023. Inga, SF og Enhedslisten holder 
møde hos Inga omkring 1. maj samarbejde. 
Glud museum. Gad vide, om de vil have os, 
og om vi må lave lidt historisk udstilling.
Vi genoptager punktet på næste møde. 
Sangaften:Tilmelding til Thyge senest 2.2.23.
Er der noget praktisk? Så sig til..

Der skal senest indkaldes til 
generalforsamling 14.2.2023. Altså en måned 
før. Inga sender nyhedsbrev ud snart, med et 
indlæg fra Lasse om ungdomsskolen, og en 
reminder om Fjernvarmeværket.
Hvor skal generalforsamlingen være? Hvis vi 
skal rundt i kommunen, så kunne det måske 
være i Lindved denne gang.
Kunne Heidi måske bestille? Mødelokale til 
30 personer. En kop kaffe og en kage eller en 
ostemad.
Niels Fuglsang vil gerne med til de lokale 
generalforsamlinger. Og det må han da meget 
gerne. Bent sender relevant materiale til 
ham.

Ny idé.
Bent snakker videre med Kasper.

Inga /
Bent
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fx Hotel Juelsminde Strand eller
Juelsminde Hallerne.

8 Om brug af S-membersite: Mine
grupper.

Det er ikke svært at bruge. Det er som et stort
magasin, hvor vores referater og alt relevant
kan oplagres digitalt. Hvis nu kælderen med
vores protokol brænder, så er fortiden væk.

Bent

9 Bordet rundt. Bent: er til FTV evaluering i Fredericia 28.1.
og til nytårsmøde med Mette Frederiksen
samme dato og sted.
Højvande i Juelsminde.
Inga: Tænder.
Thyge: Nævning. Meld jer gerne.
Ole: Pas.
Bettina: Nyt job.
Gitte: Pas.
Lasse: Fjernvarme i Juelsminde?

alle

10 Eventuelt.. Næste bestyrelsesmøde flyttes til tirsdag
14.2.23 kl. 19. Bettina har kage med.

alle
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