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Indbydelse til 1. maj-fest på Rødovregård kl. 7
Program
Kl. 7: Velkomst ved formanden, Helge Møller
Kl. 7.15: Tale ved DSU-Rødovres formand, Mette Foss Andersen
Kl. 8: Tale ved Justitsminister, Morten Bødskov
Kl. 8.30: Tale ved borgmester, Erik Nielsen
Der er morgenmadsbuffet og der kan købes øl og vand og bitter
Mellem talerne er der underholdning ved ”De gode mænd”
Entre: 20 kr. Der er lotteri, hvor indgangsbilletten er lodseddel

Man skal holde ro i eget hus
Det er svært at sidde i en regering med tre partier, som skal
finde et flertal for at få sin politik igennem. Derfor bliver det
nødvendigt at finde frem til kompromisser. Ingen kan få
alle sine politiske mærkesager igennem. De tre partier, som
sidder i regering i dag, er i første omgang nødt til at være
enige, før der kan fremsættes nye lovforslag. Dertil kommer
så, at man skal finde et flertal i Folketinget for at få dem
vedtaget. Det betyder yderligere kompromisser.
Det giver store problemer i baglandet, hvor man ikke kan
se, at ens parti fører den politik, som partiet står for. Det kan
man tydeligt se på målingerne af partiernes popularitet. De
Radikale holder stillingen nogenlunde som valgresultatet,
mens Socialdemokratiet ligger under. SF er røget helt ned
på 5,5 pct., og er nu mindre end Enhedslisten.
Det har givet store problemer i SF, hvor man ikke kan blive
enige om, hvilken linje eller politik, man skal følge. Og jo
mere de diskutere i medierne, jo mere falder de i
meningsmålingerne.
Det har vi set før i vores eget parti. Kan man ikke holde ro i
eget hus, så giver det smæk af vælgerne.
Derfor skal vi socialdemokrater passe på at kritisere
regeringen for meget, for det er os, der sidder på
statsministerposten. Vi skal holde vores kritik inden døre og
i stedet rose regeringen for alle de gode ting, den har
gennemført. Jeg tænker på fjernelse af loftet over
kontanthjælpen, på fjernelse af starthjælpen, at have udsat
grænsen for hvornår man ryger ud af dagpengesystemet, at
der er ansat flere pædagoger i børneinstitutionerne, at der
er iværksat investeringer på 10 mia. kr. for at få flere i
arbejde. Den tidligere regerings pointsystem er afskaffet,
den kriminelle lavalder er sat op fra 14 – 15 år.
Grænsebommene bliver ikke til noget.
Så der er da noget, vi kan bryste os af.
Men vi skal også se fremad. Selvom der er langt til 2032, og
der kan ske en masse ting, som vi ikke kan spå om, så har vi
menige medlemmer nu muligheden for at lægge grunden til
nogen af de visioner, vi skal holde os til som parti i de
kommende år.
Her i Rødovre inviterer vi til et seminar lørdag den 12. Maj
på Rødovregård, hvor vi skal besvare de spørgsmål , som er
stillet i tre pjecer partiet har udformet ”Prioriteringer på
velfærdsområdet”, ”Vækst og beskæftigelse” og
Prioriteringer på velfærdsområdet”.
F.eks. skal vi diskutere, hvor grænsen trækkes mellem
offentlig og privat.
Når en dansker vælter på cyklen og brækker benet, er det
typisk en privatansat ambulancefører, der kører cyklisten til
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hospitalet i en ambulance ejet af en privat virksomhed. På et
offentligt ejede hospital er det offentligt ansatte læger, der
lapper cyklisten sammen, mens cyklisten efterfølgende
sendes til kontrol hos sin interessant,

at grænserne

trækkes helt anderledes. I praktiserede læge, der
typisk er en selvstændig erhvervsdrivende.
Hele vejen leveres der en gratis velfærdsydelse til den
uheldige cyklist – betalt af det offentlige. Cyklisten tænker
sikkert ikke meget over, om reddere, læger og
sygeplejersker er offentligt ansatte, privat ansatte eller
selvstændige.
Og det er ikke kun enden for sundhedssektoren, der er en
blanding af offentlige og private leverandører. Det
kendetegner det danske velfærdssamfund generelt. Men på
mange af de bløde velfærdsområder er der ikke tradition for
private aktører. Vi har f.eks. ingen private sygehuse, som
tilbyder hele paletten af behandlinger incl. akutafdelinger.
Og vi har stadig relativt få private børnehaver og private
plejehjem. Spørgsmålet er, om grænsen mellem offentlige og
private leverandører er den rigtige, eller om det af og til er
et spørgsmål om vanetænkning.
Ser man ud over landets grænser, er det Storbritannien gik
Labour-regeringen f.eks. langt i retning af at privatisere
fængselsvæsnet. Det er noget som nok ligger de fleste
danskere fjernt. Omvendt er brandvæsnet i Storbritannien
offentligt, og der er stor skepsis overfor at lade private
leverandører . Ringer man derimod efter brandvæsnet i
Danmark, vil det i mange kommuner være et privat firma,
der kommer og slukker branden.
I Sverige er stadig større dele af velfærdsområderne blevet
udliciteret, også under socialdemokratiske regeringer. Det
gælder eksempelvis børnehaver, skoler og ældrepleje, der i
dag drives af større virksomheder og skal levere overskud
til ejerne. I Norge har staten aktivt forsøgt at få flere private
til at drive daginstitutioner, da der var mangel på pladser.
Privat er langt fra altid bedst og billigst. I de seneste år har
private leverandører af jobkurser spildt millioner af
offentlige kroner på fuldstændig værdiløse og af og til
direkte latterlige kurser til arbejdsløse. Erfaringerne med
private sygehuse, plejehjem og gymnasier i Sverige er heller
ikke entydigt positive.
Det er masser af spørgsmål, som disse, vi skal diskutere den
12 maj. Jeg håber at rigtig mange vil deltage. Læs mere om
seminaret andet steds i bladet.
Helge Møller
Formand
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Kampagnedag
Den 24. marts deltog vi i den landsdækkende kampagnedag for at få nye medlemmer og uddele materialer om vores
politik samt i det hele taget gøre opmærksom på, at Socialdemokratiet stadig eksisterer.
Der var mange røde socialdemokratiske jakker, og rigtig mange mennesker, som tog venligt imod vores materialer.
Vi lokkede, som vi gør ved de nationale kampagnedage med fadøl og pølser. Og denne gang også med en kaffevogn, som
serverede almindelig kaffe og “caffelatte”. Især det sidste var der run på, så det gentager vi sikkert også næste gang. Vi
kunne også reklamere med besøg af vores Justitsminister, Morten Bødskov og selvfølgelig vores borgmester Erik Nielsen,
som fik en god snak med mange af de fremmødte. Finn Gade Ærø Fotograferede

Fantastik fastelavnsfest
Rødovregaard blev trækplaster en festlig fastelavnsfest.
Flaget hejst og farverige balloner var kulisser til en festlig dag på Rødovregaard. I år havde gården besøg af rigtige mange
flotte udklædte børn og voksne. Ninjaer, prinsesser, elefanter, dinoer, alfer, landmænd i alt 189 udklædte børn havde valgt
at tage til en festlig fastelavnsfest med deres forældre og bedsteforældre. Festen blev arrangeret af Heerup Museet, DUI
LEG og VIRKE, Rødovregaard og Socialdemokratiet. Vinterferien var lige begyndt men mange havde heldigvis valgt at
tage til fastelavnsfest. Et rigtig godt arrangement, vi håber at se jer alle til Fastelavnsfest igen til næste år, på glædelig
gensyn.Her er nogle fotos fra festen: Dorit Svendsen,

Kommunalnyt ved gruppeformand Britt Jensen

Vores ældrepolitik skal
altid være visionær
Rødovres ældrepolitik blev
vedtaget i 2005. Og vi nu er
ved at revidere
ældrepolitikken for at sikre,
at den forsat er visionær og
fremadrettet.
Repræsentanter fra både
Seniorrådet samt ledelsesog
medarbejderrepræsentanter
fra Ældre- og
Handicapafdelingen har
arbejdet med revideringen
af ældrepolitikken.
Ældreområdet udvikler sig
hele tiden og vores
ambition er at være på
forkant og være visionær
på ældreområdet.
Hovedparten af politikken
er fortsat meget relevant men vi har tilføjet to ting til
ældrepolitikken.
Demensområdet er et

meget vigtigt område for
vores ældreområde i
Rødovre og derfor er
demenspolitikken blevet
integreret i ældrepolitikken
som et indsatsområde, da
demensindsatsen hænger
sammen med de øvrige
indsatser på ældreområdet.
Tidligere var det en
selvstændig politik.
Derudover sætter vi også
fokus på de kommende
ældregenerationer - og
deres ønsker og
forventninger til den
kommunale ældrepleje.
Uafhængighed
Ældre i dag giver især
udtryk for, at de mest af alt
vægter at leve et
uafhængigt liv så længe
som muligt, hvilket

indebærer en nytænkning
af den måde, hjælpen gives
på. Derfor skal vi være
bedre til at tænke den
enkelte ældre medborgers
aktive deltagelse ind i f.eks.
hjemmehjælpen. Og det er
nu et væsentligt punkt i
vores ældrepolitik.
Ligesom den foregående
ældrepolitik består
ældrepolitikken af en bred
vifte af målsætninger, som
dækker hele Ældre- og
Handicapafdelingens
virksomhedsområde samt
rammerne for samarbejdet
med frivillige aktører på
ældreområdet.

otte indsatsområder:
Information, råd og
vejledning, Forebyggelse og
sundhed, Aktiverende
hjælp i fokus, Borgere med
demens, Ældre med behov
for behandling,
rehabilitering, pleje og
omsorg, De frivillige på
ældreområdet. Bolig og
byrum samt Personalet er
en vigtig ressource.
Hvert år gøres der status på
målsætningerne, og der
udarbejdes handleplaner
for konkrete
udviklingsområder på
ældreområdet.
Handleplanerne skal
sendes til høring hos bl.a.
Vision og værdier
Seniorrådet og
Ældrepolitikken indeholder Handicaprådet.
en indledning med vision,
værdier og principper samt

sociale institutioner er en
sikring af, at borgerne får
den hjælp og støtte, som de
er berettiget til, samt at
hjælpen er tilrettelagt og
udført på en faglig og
som skal sikre
økonomisk forsvarlig måde.
ensartet og
Der gennemføres årligt to
sammenlignelige
tilsyn, et uanmeldt og et
tilsyn.
anmeldt tilsyn på alle sociale
Tilsynene for 2011
er netop behandlet i institutioner i Rødovre.
Følgende institutioner føres
Social- og
sundhedsudvalget der tilsyn med: Alle
plejehjem, hjemmeplejen, bomed et
enheden Længen
tilfredsstillende
Udslusningsbofællesskabet
resultat.
Jyllingevej og Rødovre
Der er både
Gruppeformand Britt Jensen
Ungdomspension.
konkrete tjek af en
Også tilsyn med private
række faktorer på
Sociallovgivningen siger, at
Der er også ført uanmeldt
institutionerne og der
Rødovre skal føre tilsyn med
tilsyn med private
gennemføres også samtaler
sociale tilbud og
hjemmeplejeleverandører.
med beboerne, brugerne,
hjemmeplejen. Tilsynet er
På baggrund af tilsynene i
personale og ledere på
meget omfattende og
2011 kan det konkluderes, at
institutionerne.
gennemføres i Rødovre via et
Formålet med tilsynene af de plejehjem og hjemmepleje
sæt af fælles retningslinjer,
fungerer fuldt ud

Flot tilsyn med sociale
institutioner i Rødovre

tilfredsstillende. De ældre
mødes med respekt og gav
udtryk for tilfredshed ved
tilsynene.
Også boenheden Længen
med afdelingerne på Tårnvej
og Nyholms allé nu
Slotherrens Vænge 6 er
velfungerende, og beboerne
er tilfredse.
Heller ikke på børneområdet
gav tilsynet anledning til
store bemærkninger.
Tilsynsrapporter er meget
spændende og især
referaterne fra de forskellige
samtaler på institutionerne
giver et rigtig godt billede af
trivslen på institutionerne og det er betryggende at
rapporterne er så omfattende
og konklusionerne så
entydige.

Kommunalnyt ved gruppeformand Britt Jensen

86 pct. at forældrene er tilfredse
med daginstitutionerne
Resultaterne af
forældretilfredshedsundersøg
elsen fra foråret 2011 af
daginstitutioner og dagpleje
er netop offentliggjort.
Forældrenes svarprocent var
på 78,6 %, hvilket er en meget
høj svarprocent og dermed er
resultaterne fra
undersøgelsen meget
brugbare. Der er mange
positive tilkendegivelser fra
undersøgelsen og den
samlede tilfredshed med
dagtilbuddene er på 86 %,
mens blot 4 % har
tilkendegivet et negativt svar.
Af særlige resultater kan
nævnes, at 89 % af forældrene

er positive i bedømmelsen af
personalets indsats for at få
børnene til at føle sig trygge
og glade, og kun 3 % af
forældrene er negative i deres
bedømmelse.
Også dialogen og
samarbejdet mellem
personalet og forældrene er
vurderingen meget positivt
med 83 % positive
tilkendegivelser.

Stor tilfredshed
med frokosten
Der er også stor tilfredshed
på 88 % med frokosten i de
dagtilbud, der serverer

Regnskab for 2011
blev ganske pænt
2011 har været et
fremgangsår for Rødovre.
Men det har også været et
barskt år, fordi vi gik ud af
2010 med et stort merforbrug,
bl.a. fordi Rødovre fik flere
udgifter til ældre samt tilbud
til børn, unge og voksne med
særlige behov.
Vi måtte sætte stop for
ansættelser, indkøb og kurser
for at holde økonomien i ro.
Det har været et barsk år for
alle i kommunen - ikke
mindst personalet, som har
trukket et meget stort læs.
Men missionen lykkedes.
Vi er netop ved at gå ud af
2011-økonomien med gode
økonomiske tal i balance. Det
betyder, at årets indtægter og
udgifter hænger sammen.
Jeg synes, at vi endnu engang
har bevist, at
socialdemokratiet har styr på
økonomien og tør tage de

svære og vanskelige
beslutninger for at holde flot
retning på kommunens
udvikling og økonomi.

frokostmåltider. Det samme
gælder tilfredsheden med
daginstitutionernes
åbningstid, hvor 83 % af
forældrene udtrykker
tilfredshed.
Undersøgelsen giver også
nogle gode indikatorer på,
hvor der i den kommende tid
skal rettes særlig
opmærksomhed hen. Det
drejer sig især om et øget
fokus på udendørsaktiviteter
og fysiske forhold indendørs
og udendørs.
Den største utilfredshed i
svarene handler om
udendørsaktiviteterne bl.a.
udflugter, her er 60 % tilfreds,

mens 19 % af forældre er
negative i deres
bedømmelser. Hertil kommer
en tilfredshed på 73 % med
de udendørs faciliteter og 70
% tilfredshed med de
indendørs fysiske rammer.

Flotte resultater
Alt i alt er det en meget
spændende undersøgelse
med meget flotte
tilfredshedsresultater, der
samtidig sætter fokus på
ønsket om flere udendørs
aktiviteter og de indendørs
fysiske rammer. Det er derfor
meget positivt, at
kommunalbestyrelsen ifb.
med overførsel af ikke
forbrugte midler i 2011
besluttede at give en
anlægsbevilling på 3 mio. kr.
til indvendig maling af
daginstitutionerne i Rødovre.

Har opfyldt målene for
beskæftigelsesindsatsen

Hvert år skal Rødovre
jobcenter fremlægge en
resultatrevision, hvor
målsætninger i
beskæftigelsesplanen for
Fuld focus på økonomien
2011 gennemgås.
Jeg tror vi skal regne med
Resultatrevisionen skal
altid at holde fuld fokus på
indeholde en vurdering af,
økonomien - også selvom der om Rødovre har nået målene
er kommet en ny regering.
for beskæftigelsesindsatsen.
Danmarks økonomi er fortsat Resultaterne sammenlignes
presset, og det smitter
med udviklingen i
tydeligt af på budgetterne i
sammenlignelige kommuner
landets kommuner. Rødovres - det drejer sig om
økonomi bliver også stram i
Esbjerg/Fanø, Horsens,
årene fremover.
Helsingør, Herlev og
Socialdemokratiet har lagt
Hvidovre.
vægt på at holde skatten i ro

overførselsindkomster,
begrænse antallet af unge
under 30 år på offentlig
forsørgelse, samt få ledige
med udenlandsk baggrund i
job.
Rødovre har derudover
opstillet 2 mål, der handler
om at få
sygedagpengemodtagere
tilbage til arbejdsmarkedet
og begrænse antallet af ikke
arbejdsmarkedsparate
ledige.
Jobcenteret vurderer, at
resultater for
beskæftigelsesindsatsen i
Rødovre generelt er gode,
trods de vanskelige vilkår
og økonomien i stramme
Har opstillet fire mål pga. den relativt høje
tøjler. Vi har styr på
Beskæftigelsesministeren har ledighed, der pt. er i
økonomien, og
opstillet 4 mål, der handler
samfundet. Jobcenteret
kassebeholdningen er solidt
om at bekæmpe
polstret med over 100 mio. kr. langtidsledighed, begrænse arbejder ihærdigt på at sikre,
at færre bliver
Jeg synes, vi er godt rustet til antallet af borgere på
langtidsledige.
fremtidens udfordringer.
permanente

Generalforsamling

Stor debatlyst på
generalforsamlingen
Formanden, Helge Møller, roste
medlemmerne for den store indsats,
som var leveret i forbindelse med
valget. Det var med til, at partiets
folketingskandidat gik frem i
personligt stemmetal, selvom partiet
som sådan gik tilbage ved valget
Der var stor debatlyst på
partiforeningens
generalforsamling. Der var
hele 42 indlæg til
formandens og
gruppeformandens
beretninger. Indlæggene
omhandlede bl.a. spørgsmål
som førtidspension, fleksjob,
betalingsring,
busforbindelser, Helle
Thornings
tirsdagspressemøder,
rugemødre m.v. Så
dirigenten Jan Kongebro
måtte skynde på
forsamlingen for at man
kunne holde tiden til kl. 22,
hvor man skal være færdige
på Rødovregård. Og det
lykkedes lige.
I sin beretning sagde
formand Helge Møller, at
partiet aldrig har haft så
lang en valgkamp som i
2011. Lige siden tidligere
statsminister Lars Løkke
Rasmussen i sin nytårstale
gjorde op med efterlønnen
blev der råbt ”Nu bliver
valget udskrevet”, så vi var i
realiteten i valgberedskab
hele året.
Aldrig er der holdt så mange
torvemøder, uddelt så mange
materialer, været så mange
aktive partikammerater i
gang med uddeling,
plakatklistring og
ophængning af plakater. Og

mange, mange tak for det.
Det var virkelig en storslået
indsats.
Derfor var det også en stor
skuffelse, at vi gik 1,8 pct.
tilbage i stemmetal. Den
store indsats betød dog det
glædelige, at vores kandidat

luftigt projekt, hvor man gik
ud fra, at ringen skulle ligge
langs Ring 2 og løseligt
skulle kunne indbringe 2
mia. kr. om året. I starten af
valgkampen var der ikke
mange, som tog notits af
forslaget, men da de
borgerlige pressede på for at
vide, hvad det skulle koste at
køre gennem
”betalingsringen”, meldte
SF’s trafikordfører Pia Olsen
Dyhr ud, at det skulle koste
40 kr. Ved en hurtig
udregning konkluderede
Venstre, at det ville koste en
borger i Nordsjælland, som
arbejder i København 21.000
kr. om året. Og så var
”betalingsringen” i realiteten
død.
Og det var helt umuligt at
besvare borgernes mange
spørgsmål under
valgkampen. Og det var

omegnsborgmestre krævede,
at der skulle investeres i
forbedringer af den
kollektive trafik, før
”betalingsringen” blev
iværksat.
Det gik der lang tid med at
diskutere, for lang tid. Men
endelig skar statsministeren
igennem og meddelte, at
”betalingsringen” var død. I
stedet blev der nedsat en
kommission, der skulle se på
hele problematikken
omkring trængsel. Og at der
straks blev afsat 800 mill. Kr.
til nedsættelse af takster og
investeringer i den kollektive
trafik. En sejr for de
københavnske
omegnsborgmestre. Men
hvorfor lyttede regeringen
ikke til dem noget før. Så
havde vi været fri for al den
polemik, som kun har været
med til at svække regeringen.

Har måttet betale
for nederlaget

Formand, Helge Møller aflægger beretning, mens
dirigenten, Jan Kongebro lytter
nuværende justitsminister
Morten Bødskov øgede sit
personlige stemmetal med
1000. Det hjalp lidt på
skuffelsen, for dermed kunne
vi se, at det ikke var vores
lokale indsats, som var årsag
til tilbagegangen.

Betalingsringen
”Betalingsringen” var med i
det fælles valgoplæg ”Fair
Forandring” fra S og SF. Et

”betalingsringen”, der blev
spurgt mest til.

Der gik for lang tid
Efter valget blev det så i
regeringsgrundlaget
besluttet, at
”betalingsringen” skulle
ligge ved Københavns
Kommunes grænse, men i
regeringen kunne man ikke
blive enige om taksterne. Og
de københavnske

Nåh, men vi fik da en
socialdemokratisk
statsminister i Helle
Thorning Schmidt og en
Justitsminister til RødovreHerlev-kredsen trods det
dårligste socialdemokratiske
valgresultat i 100 år. SF gik
også tilbage, mens de
radikale og Enhedslisten
reddede ”det røde” flertal.
Og det har vi måttet betale
for i regeringssamarbejdet,
hvor vi nu må føre borgerlig
økonomisk politik, fordi de
radikale før valget indgik
forlig med den forrige
regeringen om forringelse af
efterlønnen og
dagpengeperioden. Og så
skal vi desuden læbe rundt
på et underskud på statens
budget på 100 mia. kr., som
den borgerlige regering fik
læsset af på den nye
regering, uden at
oppositionen er blevet
straffet for det.

Generalforsamling
I stedet blev S og SF straffet
med borgerlig hetz om
løftebrud, fordi der med det
siddende folketingsflertal
ikke er mulighed for at få 90
mandater til at stemme for S
og SF’s økonomiske politik.
Flere af valgløfterne er dog
straks blevet gennemført,
således er starthjælpen blevet
afskaffet, asylansøgere, der
har siddet længe i
asylcentrene kan få lov til at
flytte ud. 14-årige kan ikke
mere straffes efter
straffeloven. Der er lempet i
tilknytningskravene for
udenlandske tilflyttere.
Dagpengeperioden er
foreløbig udsat med et halvt
år. Og der er afsat 10 mia. kr.
til investeringer i nye
arbejdspladser. Det hører
man bare ikke noget om.

Kører på skinner
På det lokale plan kører det
på skinner. For første gang i
mange år lykkedes det ikke
at få et bredt forlig om
kommunens budget 2012.
Ganske vist er SF med, men
ingen af de borgerlige partier.
Det er som de borgerlige
partier i
kommunalbestyrelsen,

ligesom oppositionen i
Folketinget har lagt sig i
hængekøjen og kun kan
komme med kritik.
Samarbejdet med KBgruppen og partiet er
fantastisk. Det er dejligt at se,
at kb-medlemmerne bliver og
deltager i FU-møderne på
gruppemøderne før mødet i
økonomiudvalget. Ligesom
mange hver gang møder op
til vores bestyrelsesmøder.
Det er med til at give et
stærkt sammenhold.
Som nævnt i indledningen
har vi kørt hårdt på med
torvemøder i forbindelse
med valget. Vi har også haft
stor succes med partiets
landsdækkende
kampagnedage, hvor vi har
serveret fadøl og pølser ved
Tyren. Det har givet kontakt
til rigtig mange mennesker.
Det koster, men vi gør partiet
meget synligt, så det
fortsætter vi med.

Nye lokaler
To gange i
beretningsperioden har vi
måttet flytte lokaler. Først
flyttede vi fra Gunnekær 28
til nye lokaler oven på
plejehjemmet Engskrænten i

Kirkesvinget, som
kommunen skaffede os. Men
så var AOF nødt til at flytte
fra lokalerne på Højnæsvej til
Gunnekær 70. Her viste det
sig, at vi kunne få mere end
dobbelt så meget plads og
dermed plads til alle vore
materialer, faner m.v. til den
samme husleje, så vi
besluttede os til at tage imod
tilbuddet fra AOF og flytte til
vore egne lokaler i Gunnekær
70, hvor der også er blevet
plads til DUI’erne.
Lokalerne er så store, at vi
kan bruge dem til mindre
medlemsmøder bl.a.
Mandags-cafe, en ny
aktivitet, som er startet på
initiativ af Kirsten Ærø. Her
har allerede været to
arrangementer. Det første
med tidligere EU-kommissær
og minister Poul Nielson og
regionsmedlem Hanne
Andersen.

Travl Morten
Det er et stort plus for os, at
Morten Bødskov er blevet
justitsminister, men da
Danmark samtidig har
formandsposten i EU, så er
der desværre blevet mindre
plads til at Morten kan

medlemssystem virker.
Og det har givet dem
muligheder for bedre
at udnytte det til gavn
for både dem selv og
-Vi skal være bedre til både at fastholde specielt de nye medlemmer.
og få nye medlemmer, sagde
Hovedkasserer Lars Otto Lauritzen fik
kontingentkasserer Kåre Petersen i sin godkendt regnskab og budget.
beretning på partiets
Regnskabet viste et pænt overskud, så
generalforsamling. Han var dog ikke alt der er et godt udgangspunkt for den
for utilfreds med antallet af
kommende valgkamp i 2013.
medlemmer, som er på 440, til trods for Den afgående aktivitetsformand Dorit
at en del medlemmer er blevet slettet
Svendsen gennemgik de aktiviteter,
på grund af manglende betaling af
som har været holdt i 2011 og her i
kontingent. Der kommer nemlig nye
foråret 2012. Hun var især glad for den
medlemmer til. Han oplyste, at han
store interesse, der var for
sammen med hovedkasserer Lars Otto fastelavnsfesten, som holdes på
Lauritzen havde deltaget i en
Rødovregård i samarbejde med DUI,
organisationskonference, hvor de bl.a. Rødovregård og Heerup Museet. I år
lærte, hvordan det centrale

Ny aktivitetsformand

deltage i vore mange
aktiviteter og møder. Det vil
nok hjælpe på det, når
formandskabet er overstået
til sommer.
Derfor er vi glade for, at vi
har kunnet lave
medlemsmøder både i Herlev
og i Rødovre på lørdage,
hvor Morten har kunnet
komme og give en
orientering om, hvad der
foregår på borgen og i
Europa. I Herlev holder de et
igen i april og vi holder et i
løbet af maj og har allerede
holdt et velbesøgt møde på
cafe Palermo.
Næste år er der som bekendt
kommunevalg, så når vi er
færdige med at diskutere
2032 til juni, så skal vore
politiske grupper i gang med
at udarbejde forslag til et nyt
arbejdsprogram for 2014 –
2019.
Det bliver spændende at se,
om de dårlige tal i
målingerne på landsplan
også slår igennem ved
regions-og kommunevalg.
Formanden takkede til slut
for det gode samarbejde, der
er med vores
kommunalbestyrelsesgruppe,
en aktiv bestyrelse og
samarbejdet med AOF.

var helt 181 børn mødt op udklædt i
fastelavnskostumer.
Dorit Svendsen blev som
aktivitetsformand afløst af Jan
Hylleborg. Hun bliver dog i
bestyrelsen, idet hun overtog Jan
Hylleborgs plads.
På grund af Birthe Larsens melding
om, at hun stopper som revisor, blev
Hanne Kjærullf valgt som ny revisor,
mens Erik Hillbrandt blev genvalgt.
Det blev også valgt en ny
revisorsuppleant. Det blev Finn Gade
Ærø, der afløser Hanne Kjærulff.
Endelig blev der valgt en ny suppleant
til bestyrelsen, nemlig Lennart
Ramstrup. Alle andre var genvalg.

Vores fremtid 2032

Nu skal der diskuteres politik
Larsen, som skal styre
debatten i de tre
grupper, vi danner på
mødet.
En gruppe til at
komme med svar på
spørgsmålene
”Prioritering på
velfærdsområdet”, En
skal vedtages på
gruppe, der diskuterer
kongressen til
”Vækst og
september.
beskæftigelse” og en
gruppe ”Danmark i
Europa”.
Når vi er færdig i
grupperne samles vi i
plenum, hvor vi
gennemgår og
diskuterer de
besvarelser, som er
kommet på de enkelte
spørgsmål, så alle kan
kommentere
Vores svar skal
indsendes inden den 4. besvarelserne. De
bliver så samlet af
Juni, hvorefter et
formanden, Helge
visionsudvalg skal
samle alle besvarelser Møller, som sørger for
og lave et udkast til de at indsende
tre visionspapirer, som besvarelserne til
sendes ud til
partiforeningerne i
august, så der kan
laves ændringsforslag.
Så til august holder vi
endnu et møde, hvor
vi gennemgår de tre
visionspapirer og
kommer med
ændringsforslag,
hvorefter disse sendes
til udvalget, som så
partikontoret.
fremlægger deres
Vi håber, at rigtig
forslag til
mange vil melde sig,
visionspapirer på
så af hensyn til det
kongressen.
praktiske
arrangement, bedes I
Tre ordførere
tilmelde jer hos
På vores seminar har
formand, Helge
vi udnævnt tre
Møller, telefon
ordførere, Dorte
36709480 e-mail
Hildebrandt, Dorit
helgemoeller@mail.tele
Svendsen og Dan
.dk eller til

Lørdag den 12. maj fra kl. 9 – 14 i Loen på
Rødovregård indbyder partiet et seminar for
alle medlemmer om Danmarks politiske
fremtid til år 2032. Der serveres frokost, kaffe,
øl og vand
Har vi råd til
universelle
velfærdsydelser?
Har vi fundet den rette
balance mellem ret og
pligt?
Hvordan imødegår vi
udfordringen om, at
flere mennesker har
behov for pleje,
behandling og omsorg
uden at gå på
kompromis med
princippet om, at alle
har ret til hjælp, hvis
de har brug for det?
Hvordan sikrer vi et
solidt
velfærdssamfund med
plads til frivillighed og
samfundsansvar?
Hvordan sikrer vi
økonomisk
holdbarhed, når der
bliver flere ældre og
færre på

Hvordan bidrager de
nye danskere til vækst
og beskæftigelse?
Hvordan styrker vi
EU’s demokrati og den
folkelige deltagelse?
Hvordan sikrer vi
vækst og beskæftigelse
i et gældsplaget
Europa?
Hvordan sikrer vi
ordentlige
arbejdsbetingelser på
et fælleseuropæisk
arbejdsmarked?
Er EU på vej mod et
bæredygtigt samfund i
2032?
Skal EU føre
Danmarks
udenrigspolitik?
Det er nogle af de
spørgsmål, vi skal
diskutere på det
seminar partiet holder
lørdag den 12. Maj på
Rødovregård.

Tre debatoplæg
Meningen er, at vi skal
besvare de mange
spørgsmål, der er rejst
i de tre debatoplæg
”Prioritering på
Velfærdsområdet”,
”Vækst og
beskæftigelse” og
arbejdsmarkedet?
”Danmarkl i Europa”,
-Hvad skal vi leve af i som efter besvarelser
år 2032?
fra partiforeninger og
Hvordan skaber vi
enkeltmedlemmer
vækst, der ikke går ud over hele landet skal
over klimaet og
blive til tre
miljøet?
visionspapirer, som

næstformand Dan
Larsen 36418301 email:
danlarsen@gmail.com

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminelle har fået det sværere
ansvar, og derfor ønsker
regeringen at styrke
indsatsen yderligere. Målet
er, at det fremadrettet skal
være nemmere at
retsforfølge og straffe
mennesker, der begår
økonomisk kriminalitet, men
vi skal også se på, om vores
opfattelse af, hvornår der er
tale om økonomisk
kriminalitet, er god nok i
dag. Vi har f.eks. set sager,
hvor reglerne faktisk er
overholdt, men hvor der
Regeringen ønsker en hård
alligevel har været tale om
kurs over for økonomisk
højst uansvarlig adfærd.
kriminalitet. Efter
Indtil vi er klar med nye
finanskrisen har vi set,
initiativer kan vi glæde os
hvordan nogle mennesker
over, at de økonomisk
ikke skyr nogen midler for at
kriminelle har fået det
berige sig selv – også selvom
sværere. Nye tal fra
det sker på andres
Rigsadvokaten viser, at
bekostning. Vi har været
antallet af sigtelser om
vidne til meget uansvarlig
økonomisk kriminalitet er
adfærd, som i nogle tilfælde
næsten fordoblet i perioden
endda har været kriminel. I
fra 2009 til 2011. Samtidig
de helt grelle tilfælde taler vi
kan vi konstatere en markant
om decideret organiseret
stigning i antallet af sager,
økonomisk kriminalitet.
der er afsluttet med dom i
Desværre er det ikke
perioden 2009 til 2011. Det
lykkedes i alle tilfælde at
svarer til en stigning på over
stille de pågældende til

Af Justitsminister
Morten Bødskov

3.600 domme.
Jeg er meget tilfreds med, at
indsatsen mod økonomisk
kriminalitet ser ud til at bære
frugt. Det er virkelig nogle
imponerende resultater, der
er leveret. Det sender et klart
signal om, hvad enten du er
dankortsvindler eller laver
fiflerier med Ferrarier, så bør
du tænke dig en ekstra gang
om, inden du begår din
kriminalitet.

Målrettet indsats
Den positive udvikling er et
resultat af en målrettet
indsats mod økonomisk
kriminalitet, hvor det har
været et særligt prioriteret
indsatsområde for politi og
anklagemyndighed. Dette
fokus er for eksempel
afspejlet i rigsadvokatens og
politidirektørernes
resultatkontrakter. Der er
også etableret et særligt
nationalt forum om
samarbejdet i
skattestraffesager med
deltagelse af
anklagemyndigheden,

Rigspolitiet og SKAT. Og
politikredsene udarbejder
målrettede planer for
kompetenceudvikling og kan
om nødvendigt rekruttere
personale til behandling af
større sager om økonomisk
kriminalitet.
Selvom resultaterne er flotte,
skal vi fortsat have fokus på
at blive endnu bedre. Vi skal
fastholde indsatsen og
forbedre den, hvor det er
nødvendigt. Senest har vi
med finansloven for 2012
tildelt området syv millioner
ekstra om året til en særlig
task force, og som nævnt vil
regeringen i den kommende
tid overveje, hvilke
yderligere initiativer der er
behov for på området.
Derfor er min klare
opfordring også til de
personer, der overvejer at
begå økonomisk kriminalitet.
Drop det. Det er helt
uansvarlig opførsel over for
alle almindelige,
hårdtarbejdende danskere.
Og risikoen for en retssag er
øget markant i de senere år.

Mandagscaffé
Forårets start på mandagscaféen er vel overstået.
Vi havde besøg af Poul Nielson, regionsrådsmedlem
Hanne Andersen og vores lokale medlem Gert Wiberg
Pedersen.
Sidstnævnte sprang til, da Mette Reissmann måtte melde
afbud på grund af rejseaktivitet med et udvalg i
Folketinget.
Gert fortalte levende og billedskabende om sin tid som
udsendt fra Mellemfolkeligt Samvirke til Botswana, hvor
han i 3 år i halvfjerdserne uddannede mekanikerlærlinge.
Stor tak til Gert.
Næste sæson startet med 3 cafémøder i efteråret d.
1.oktober, d. 5. november og d. 3. december, så sæt allerede
nu kryds i kalenderen.
Caféen holder til i partilokalet Gunnekær 70. Vi mødes fra
kl. 13 til 15, og der er kaffe og hjemmebagt kage for en tier.
Der har været pænt besøg på mandagscafféerne i foråret, så de
Ingen tilmelding – bare mød op – og tag gerne en ven med.
fortsætter første gang den 1. oktober til efteråret.
Du kan møde bl.a. Jens Kampmann og Mette Reissmann i
efterårets program.
Preben, Rølling, Karen Nilsson, Kirsten Ærø

Aktivitetskalender
Aktivitetskalender:
Den 19. April kl. 19: regionsrepræsentantskabsmøde i
Kildeskovhallen i Gentofte.
Den 21. April kl. 13-15 Torvemøde ved Netto i Kærene.
Den 21. April kl. 10 – 12 Møde med Justitsminister Morten
Bødskov I Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18-20 i Herlev
Den 23. April kl. 19 Bestyrelsesmøde i Gunnekær 70
Den 28. April kl. 13-15 Torvemøde på Islev Torv
Den 1. Maj kl. 7: 1. Majfest på Rødovregård
Den 8. Maj kl. 19: kredsbestyrelsesmøde
Den 10. Maj kl. 19 – 21 I partilokalerne, Gunnekær 70: Møde med
ældrechef Allan Petersen
Den 12. Maj kl. 9-14: Medlemsmøde: Seminar om 2032 i Loen på
Rødovregård
Den 16. Maj kl. 11-13 Torvemøde på Islev Torv
Den 21. Maj kl. 18 gruppe-og FU-møde på rådhuset
Den 23. Maj kl. 19 Teknik og miljøgruppen hos Steen Skriver
Rasmussen, Kærdals Alle 5
Den 28. Maj kl. 19: Bestyrelsesmøde I partilokalerne Gunnekær 70
Den 30. Maj kl. 19 Budgetmøde med Erik Nielsen I partilokalerne,
Gunnekær 70
Den 2. Juni kl. 11-13 Torvemøde ved rådhuspladsen
Den 5. juni kl. 12 - 15 Grundlovsfest på Rødovregård
Den 9. Juni kl. 11-13 Torvemøde ved Fakta i Bybjerget
Den 11. Juni kl. 18 Gruppe-og Fu-møde på rådhuset
Den 18. Juni kl. 19: Bestyrelsesmøde I partilokalerne Gunnekær 70
Den 23. Juni kl. 11-13 Torvemøde ved rådhuspladsen.
Den 20. August kl. 18 Gruppe-og FU-møde på rådhuset
Den	
  27.	
  August	
  kl.	
  19	
  Bestyrelsesmøde	
  i	
  Gunnekær	
  70
Den	
  30.	
  August	
  kl.	
  19	
  budgetmøde	
  	
  med	
  Erik	
  Nielsen	
  på	
  Rødovregård

Vibeke Storm Rasmussen
genopstiller ikke
Bestyrelsen for Hovedstadsregionen skal have ny formand. Den
mangeårige formand for Københavns Amt og nuværende
formand for bestyrelsen for Hovedstadsregionen, Vikeke Storm
Rasmussen har meddelt, at hun ikke genopstiller ved kommuneog regionsvalget i 2013.
Derfor skal der findes en ny spidskandidat for Socialdemokratiet.
Hvem, det bliver, er endnu ikke besluttet, men Brøndby-kredsen
har foreslået folketingsmedlem Sofie Hæstrup Andersen.
Der er regionsrepræsentantskabsmøde den 19. April – efter
redaktionens deadline – Kildegårdshallen i Hentofte, men man
skal næppe vente en fælles indstilling her.
På repræsentantskabsmødet skal der også vedtages nye
opstillingsregler, både til regionsvalget, men også til valget til EU.

Møde med Justitsministeren
Rødovre/Herlev-kredsen arrangerer lørdag den 21.
april et møde med Morten Bødskov. Det sker fra kl. 10
- 12 i Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18 - 20 i
Herlev
Alle er velkomne

Budgetmøder
Så skal vi til det igen. Diskutere budgetter. I første
omgang skal vi have en orientering af borgmester
Erik Nielsen om, hvordan økonomien ser ud p.t.
Det sker den 30. Maj kl. 19 i partilokalerne i
Gunnekær 70.
Borgmesteren vil her forelægge det sparekatalog –
sådan er det hver gang – som forvaltningen har
fremlagt. Det er her medlemmerne kommer ind,
nemlig for at anbefale, hvad der ikke skal spares på
i det budgetforslag, der skal fremsættes til junis
kommunalbestyrelsesmøde.
Den 30. August kl. 19 har vi endnu et budgetmøde,
hvor Erik Nielsen gennemgår budgetforslaget, og
hvor medlemmerne kan give udtryk for, hvad de
mener om budgettet, der	
  skal	
  vedtages	
  i	
  september.
Det	
  er	
  medlemsmøder,	
  hvor	
  alle	
  medlemmer	
  er	
  
velkomne.
Den 20. September kl. 19:
Redaktionsmøde
10. Maj kl. 19:
Den 27. September:
Redaktionsmøde
Deadline
Den 17. Maj: Deadline
Den 21. Maj til trykning Den 1. Oktober til
trykning
Den 16. August:
15. November kl. 19:
Redaktionsmøde
Den 16. August: Deadline Redaktionsmøde
Den 22. November:
Den 27. August til
Deadline
trykning

Redaktionsplan

Adresseliste
Formand:
Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre,
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
*Næstformand: Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th .
3641 8301 / danlarsen51@.gmail.com
Hovedkasserer:
Lars O. Lauritzen, Maglekær 10, 1. tv., 3648 0677 /
lotto7@milestedet-net.dk
Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
*Kåre Petersen, Grønlunds Alle 12
51180288 / corepetersen@hotmail.com
*Sekretær:Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
20783028 / lone.albrechtsen@gmail.com
Aktivitetsformand: Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11,
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
* betyder, at de er på valg i 2013
Bestyrelsesmedlemmer:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3 20581168/
doritsvendsen@gmail.com
*John Hedegaard, Lucernevej 112, 3641 2928 /
johnhedegaard@mail.dk
*Dler Colnadar. Maglekær 10, 1.
36471530 /colnadar@hotmail.com
Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurt@kurtfaber.dk
Finn Jørsby, Niels Frederiksens Alle 20
22911720 / joersby@webspeed.dk
*Dorte Hildebrandt, Nyskiftevej 19 3672 4993 /
dortehildebrandt@hotmail.com
*På valg i 2013
Bestyrelsessuppleanter:
Pia Larsen, Engdiget 9, 2. tv., 22452979,
pia.larsen8@skolekom.dk
Lennart Ramstrup, Lucernestien 21, 26740898,
lennartramstrup@webspeed.dk
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
per.biener@gmail.com
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625, Vallensbæk
4364 9042 / mihjas@webspeed.dk
Kai-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36, 3670 4836 /
kogust@mail.tele.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv, 40949534 /
elprepsig@yahoo.dk
Margit Grenaae, Espely 20, 60663826 /
margit.grenaa@gmail.com
Revisorer:
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B, 3670 7641 /
erihill@mail.tele. dk
Hanne Kjærulff, Engbovej 50 D 21729440/
hanne@banolu.com
Revisorsuppleanter:
Bruno S. Borch / Pilemosevej 10 bsb@live.dk
Finn Gade Ærø, Espely 7, 36411860, kirsten-finnaeroe@kabelmail.dk

Fanebærere:
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th. 3641 8301 /
danlarsen51@gmail.dk
Social&ældregruppen:
Kærsten Ærø, Espewly 7, 36411860, kirsten-finnaeroe@kabelmail.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekkær 70 Hjemmeside: www.socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2010:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6, 3637 7001 / erik.nielsen@eposthus.dk
Britt Jensen, Rødovre Parkvej 150, 3672 0436 /
britt.jensen@e-posthus.dk
Flemming Lunde Østergaard Hansen, Auroravej 21 C,
3324 1846 / foh@e-posthus.dk
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv., .
3670 2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
Grethe Kujack, Valhøjs Alle 133 A, 3670 7448 /
grethe.kujack@e-posthus.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6, 23661599 / jko@eposthus.dk
Annie Petersen, Fortvej 6 B, 3641 6685 /
annie.petersen@e-posthus.dk
Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11, 3672 2984
bh@e-posthus.dk
Michel Berg, Rødovre Parkvej 150, 2063 6360 / mb@epossthus.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5, 36411181/
steen@e-posthus.dk
Lene Due, Rådmand Billesvej 19, 44922654/ lenedue@eposthus.dk
Kredsformand:
Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730 Herlev
4484 2172 / bkh.herlev@mail.dk
Folketingsmedlem:
Morten Bødskov, Egilsgade 17, 5. 2300 Kbh. S
72268400 / mbs@jm.dk
DUI Rødovre: Gunnekær 70, Lis Olesen, Jyllingevej 177,
3670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre: Per Biener, Schweizerdalstien 41,
36703117/ per.biener@gmail.com

