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Referat fra mødet d. 30. maj 2017

Deltagere: 
Fra seniorrådet: Lillian Andersen og Elin Kristensen – afbud fra Anker Andersen
Fra Hedensted kommune: Ulla Holm Kaas, Anne Birgitte Skjønnemann

Brevstemmevalg kontra valg med digitalt post:

Seniorrådet har haft en drøftelse på deres sidste møde og der er flertal for et rent brev-
stemmevalg. Det skal dog undersøges om det kan være muligt at folk der selv har øn-
sket det kan afgive stemme digitalt. Anne Birgitte Skjønnemann undersøger hos Dafolo 
om dette er en mulighed.

PostNord’s udsendelsesfrister:

Anne Birgitte har fået oplyst fra PostNord at deres udsendelsesfrist er 5 dage. Det bety-
der at når der skal optælles stemmer den 4. december 2017 skal borgerne senest afsen-
de deres stemme den 24. november 2017. Afleveres stemmen personligt på rådhuset 
skal dette ske senest den 1. december 2017.
Vores frist for at sende stemmemateriale ud til borgerne er den 3. november 2017, hvil-
ket vil give dem 14 dage til at stemme.

Informationsmøder:

Ved sidste seniorrådsvalg blev der holdt informationsmøder i alle 3 områder – dog uden 
den store succes. Derfor vil seniorrådet have stor fokus på hvordan det kan gøres bedre. 
De vil arbejde på at de kan bruge frivillighusene, der ligger både i Juelsminde, Tørring og 
Hedensted. De undersøger om muligheden herfor.

Kommunen hjælper med udarbejdelse af folder om informationsmøderne. Seniorrådet 
kommer med input til denne folder og medbringes ved vort næste møde. Folderen med-
bringes på møderne og placeres/fremlægges på centrale steder.

Det er en god ide at der i folderen er et kontakt telefonnummer, hvor folk kan søge om 
oplysninger.

Det er vigtigt at der er en strategi for afviklingen af møderne – hvem tager teten osv.

Informationsmøder afholdes senest først i september måned.

Kandidater:

Der skal være stor fokus på hvordan vi finder interesserede kandidater til seniorrådet. 
Der drøftes følgende initiativer:
Læserbreve, pressemeddelelser o.l., arbejdet på at finde kandidater går tidligt i gang så 
folk kommer på banen og seniorrådet instrueres så de ”har fælles kurs”,



2

Seniorrådet har mulighed for at bruge kommunikationskonsulent Peter Nørskov til udar-
bejdelse af pressemeddelelser.

Kommunen hjælper med udarbejdelse af informationspjece om kandidaterne og skal bru-
ge info om kandidater midt september 2017.

Eventuelt:

Der skal være stemmeoptælling den 4.12.17. Datoen godkendes på næste byrådsmøde. 
Det er seniorrådet, der står for optællingen af stemmer den 4. december 2017. P&U assi-
sterer. Seniorrådet har møde den 6. december 2017.

Næste møde er den 10. august 2017 kl. 9.00 i mødelokale 1


