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Referat fra mødet den 12.9.17

Deltagere: 
Fra seniorrådet: Lillan Andersen, Anker Andersen, Elin Kristensen
Fra kommunen: Ulla Holm Kaas, Anne Birgitte Skjønnemann

Informationsmøder:
Der er afholdt informationsmøder uden det helt store fremmøde.
I Tørring var der mødt 4 udover seniorrådsmedlemmer
I Juelsminde var der mødt 6 udover seniorrådsmedlemmer
I Hedensted var der 9 udover seniorrådsmedlemmer
Den dårlige deltagelse skyldes måske at pjecerne er kommet for sendt ud. Ved næste 
valg skal pjecerne laves inden sommerferien.
Af de fremmødte er der muligvis 4 kandidater.

Kandidatanmeldelser:
Kandidatlister incl. stillere skal afleveres personligt på Hedensted Rådhus senest d. 
19.11.17 kl. 12.00. 
Der blev drøftet, hvordan proceduren var såfremt, der ikke kom kandidater nok.
ABS har efterfølgende fundet følgende i Bekendtgørelse og administration på det Sociale 
Område:
§32, stk. 3 Er der ikke 4 uger før valgdagen opstillet det nødvendige antal kandidater kan 
kommunalbestyrelsen i samråd med det siddende seniorråd beslutte at aflyse afstemnin-
gen. Alle de opstillede kandidater er i så fald valgt.
Hurtigst muligt efter fristens udløb vil de indkomne kandidater blive tjekket i Folkeregi-
stret.

Folder med kandidater:
Senest den 21.9.17 afleverer kandidaterne tekst til brug for kandidatfolderen. Anker har 
undersøgt at der sidste gang er brugt ca. 800–900 tegn (130 –160 ord), hvilket der mel-
des ud til kandidaterne. Anker læser korrektur på informationsbrev, der skal følge med 
folderen. Der er korrektur på folder, stemmeseddel og følgebrev fra Dafolo i fra 3.10. – 
10.10.17. Endelig godkendelse af alt materiale skal ske senest den 11.10.17.

Kandidatmøde: 
Efter godkendelse af kandidaterne i Folkeregistret vil Ulla og Anne Birgitte indbyde kandi-
daterne til kandidatmøde den 21.9.17 kl. 15.00. Pga. den korte frist vil der blive ringet 
eller sendt mails.
Programmet for dagen vil være som følger:

- Kl. 14.00 Fotografering hos Knud E. Foto
- Kl. 15.00 Velkomst og dagsorden inkl. tidsplanen for valget
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- Kl. 15.15 Præsentationsrunde af kandidater
- Kl. 15.30 Introduktion til arbejdet i Seniorrådet af nuværende medlemmer
- Kl. 16.00 Pressemøde (Lillian byder velkommen)
-
Kandidaterne skal fotograferes hos Knud E. Foto, hvilket kan ske fra ca. kl. 14.00. 
Anne Birgitte og Ulla vil oplyse om dette ved fremsendelse af indbydelse/telefo-
nopkald. 

Valgbestyrelsen møder kl. 14.30 til godkendelse af kandidaterne.
ABS booker 2 mødelokaler til denne dag.

Stemmeoptælling den 4.12.17:
Optælling af stemmerne sker den 4.12.17 kl. 10.00 i mødelokale 3 og 4. Anker læser 
korrektur på vejledningen til stemmeoptælling.
Ulla og Anne Birgitte indbyder politiker/borgmester til offentliggørelsen af det nye se-
niorråd.

Tidsfrister ifm postgangen:
Der er stor bekymring omkring hvorvidt de lovede 5 hverdage på modtagelse af 
fremsendt post holder stik, da der er oplevet op til 8 dage på modtagelse af brev med 
informationsfoldere. 
Det blev derfor besluttet at datoen for sidste fremsendelse af stemmeseddel blev ryk-
ket til den 22.11.17 i stedet for den 24.11.17.
Ifølge Dafolo’s tidsplan indleverer de brevene til Post Nord den 1.11.17. 

Eventuelt:
Det blev besluttet at seniorrådet indrykker en ”reminder-annonce” i Tørring og He-
densted Aviser den 14. og 15.11.17. Anker laver et udkast til denne annonce og sen-
der den til Ulla. 
 

Med venlig hilsen

Anne Birgitte Skjønnemann
Assistent


