
Fra: 	 Lone Revald Dalsgaard [Kirsten.Terkilsen@Hedensted.dk] 

Til: 	 Kim B. Rosenkilde [Kim.Rosenkilde@Hedensted.dk] 

Sendt dato: 	21-09-2016 14:54 

Modtaget Dato: 21-09-2016 14:54 

Vedrørende: VS: Henvendelse vedr, afslag på frennmødevalg 2017 for seniorrådet 

fra: Lillian Andersen [mailtolillianandersen9@gmail.com] 
Sendt: 18. september 2016 21:38 
Til: Kirsten Terkilsen 
Cc: Anker Andersen; Lillian Andersen; Kirsten Blume Schmidt; Elin Kristensen; Jens Peter L Rasmussen; Ole Flemming Lyse; Minna Olesen; Kirsten Bitch 
Kristensen; Solveig Petersen 
Emne: Henvendelse vedr, afslag på fremmødevalg 2017 for senlorrådet 

Kære Kirsten. 
Med baggrund i FKØ's afslag samt begrundelsen herfor, på seniorrådets anmodning om alholdelse af næste års senioirådsvalg som fremmødevalg, vil vi fra 
seniorrådet anmode om et dialcgmade med dig desangående. 
I \ores anmodning redegjorde vi for de fakta, der ville kunne fremme stemmeprocenten, samt hvilke kommuner, der allerede havde afholdt seniorrådsvalget 
sidste gang som et fremmødevalg. 
Dette for at i hade mulighed for at indhente relevante informationer, før i traf beslutningen. 

Vores oplevelse er, at i ikke har behandlet vores hemendelse særlig seriøst, og vi savler en drøftelse I forhold til vore og jeres argumenter for beslutningen. 

Vi vil derfor meget gerne have et møde med dig, og beder dig komme med forslag til en mødedato. 
Vi afienter snarest sar på vores henvendelse , så vi sammen kan drøfte forløbet og resultatet. 
Venlig hilsen 
Lillian Andersen 
Formand for seniorrådet 
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Hej Lillian 

Tak for din mail dateret den 18. september vedrørende det koligi 	nde valg til seniorrådet. Jeg har forgæves forsøgt at kontakte dig på 
telefonen, og henvender mig derfor via denne malt til dig, idet jeg er ude af huset og svær at komme i kontakt med det næste par dage. 

I forbindelse med behandlingen af jeres henvendelse I Udvalget for Politisk Koordination & økonomi I august måned har administrationen 
haft udarbejdet et notat, som beskriver overvejelserne omkring de 2 former for valg. Dette vedhæftes denne mail. 

Hedensted Kommune har i dag 24 valgsteder, og det er vigtigt for Byrådet, at man bibeholder den decentrale struktur og 
nærhedsprincippet i forbindelse med valgstedeme. Hvis valget til Seniorrådet skulle foregå samtidig ved fremrrødevalg, vil det alt andet 
lige betyde mere administration og en forrradet øget udgift til indretning, stemmesedler, forplejning og diæter. 

Jeres henvendelse har været behandlet seriøst i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi på mødet i august måned, og der har været 
enighed om beslutningen. 

Derfor synes jeg ikke, det tjener et formål at holde et møde. 

Hvis I synes, at der er noget, vi i vores behandling af sagen har overset, skal I være velkomne til igen at rette henvendelse til hele 
Udvalget for Politisk Koordination &Økonomi med eventuelle nye oplysninger om sagen. 

Med venlig hilsen 

Kirsten Terkilsen 
Borgmester 
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