Socialdemokraterne

August 2006

RØDOVRE

Nr. 4

Læs i dette nummer:
Leder: Så starter vi på nye 100 år . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Nyt fra kommunalbestyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

60 års jubilæum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Medlemskonference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Budgetmøde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

100 års jubilæum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Få jubilæumsbogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Er fængselstraf det rette svar? . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Navne og adresser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aut. el-installatør Aut. røntgenﬁrma

STEEN RASMUSSEN

Arbejdernes Radioog Fjernsynsklub
Meld dig ind i Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub

Egegårdsvej 56 · 2610 Rødovre

Telefon 36 41 31 81

Formand
Grethe Kujack
Brandholms Alle 5 b, 1.
Telefon 36 70 74 48

11

Leder
�����

�����������������
�������������

Så starter vi på nye 100 år

Nu har vi sluttet de første 100 år. Det blev gjort med mamaterialer om, hvordan partiet står i forskellige spørgsmål.
ner med en jubilæumsbog, der blev præsenteret på en reIndtil videre må vi undskylde partikontoret, da partiseception og så en jubilæumsfest. Og vi har taget hul på de
kretæren Jens Christiansen er stoppet. Et mærkeligt tidsnæste 100 år, der helst skulle være ligeså succesfulde som
punkt i øvrigt. Han er lige blevet valgt på en kongres, hvor
de første 100. Reception og fest bliver beskrevet andet
han i øvrigt ﬁk megen kritik af arbejdet på partikontoret.
steds i bladet.
Der blev talt om at opstille en modkandidat på kongresDet betyder, at vi skal i arbejdstøjet igen. I første omsen. Det skete ikke, og Jens Christiansen blev genvalgt. Det
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
gang
bliver det arbejdet med et nyt budget. Vi holder
burde
have sagt Jens, at der skulle strammes op. I stedet er
��������������������������������������������������������
budgetmøde
på Rødovregård den 30. august, hvor alle er
han���������������������������������������������������������
løbet af pladsen.
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
velkomne.
Det bliver et svært budget, fordi vi har fået virk���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
ningerne
af kommunalreformen, hvor vi har overtaget en
Ny partisekretær
����������������������������������������������������������
masse
af de opgaver, der tidligere lå i amtet, og der er ikke Nu ������������������������������������������������������������
skal der vælges en ny partisekretær. Partiledelsen har
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
kompenseret
for det 100 pct. Borgmesteren har regnet ud, fundet
frem til vores europaparlamentsmedlem Henrik
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
at det
i første omgang kommer til at koste kommunen 48
Dam
Christensen. Han skal vælges på kongressen i sep������������������������������������������������������������
mill.���������������
kr., som skal ﬁndes i budgettet for 2007. Desuden er
tember
og får formentlig heller ikke nogen modkandidat.
�������������������������������������������������������
der usikkerheder
om de takster, som skal betales for de
Jeg ���������������������������������������������������������
har ikke noget imod, at vi vælger Henrik Dam Chri���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
pladser
i de institutioner, som kommunen har overtaget.
stensen
til ny partisekretær. Jeg er sikker på, at han vil kun�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
Dem
kender man heller ikke endnu, så i realiteten bliver
ne tilføre
partikontoret noget politisk erfaring og forhå������������������������������������
det ������������������������������������������������������������
først i budgettet for 2008, vi virkelig kan se, hvad den
bentlig
også nye ideer. Der er bare et men. Henrik Dam
���������������������������������������������������
nye�����������������������������������������������������������
kommunalreform og udligningsreformen har betydet
Christensen
vil ikke opgive sit folketingskandidatur i Hor���������������������������������������������������������������� sens-kredsen.
�����������������������������������������������������������
for kommunen.
Det, synes jeg, er forkert. Dermed får vi ikke
�������������������������������������������
������������������������������������������
Men
det hele skal jo ikke kun dreje sig om budgettet. Vi
en hel
partisekretær, men kun en halv, for han skal jo ved
�������������������������������������������������
skal også
have gang i aktiviteterne i de mange udvalg, vi
siden �����������������������������������������������
af partisekretærposten passe sit politiske arbejde i sin
har �������������������������������������������������������
nedsat. Og vi får endnu et, nemlig et beskæftigelseskreds.�����������������������������������������������������������
I øvrigt forstår jeg ikke, at man både kan være EU����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
udvalg,
som skal følge arbejdet i det nye kommunale beparlamentsmedlem
og samtidig være folketingskandidat.
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
skæftigelsesudvalg,
hvor Annie Arnoldsen Pedersen er bleMan
må jo ikke opstille til både folketing og kommunevalg
���������������������������������������������������������
vet ���������������������������������������������������������
formand.
og opstille
til både folketing og EU-parlament.
�������������������������������������������������������������
Vi���������������������������������������������������������
skal også ud og agitere. Torvemøderne startes igen,
Henrik
Dam Christensen peger på, at det kunne tidligere
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
og efter
en analyse af valgtallene fra det seneste kommuudenrigsminister,
undervisningsminister og formand for
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
nevalg
vil vi gå i gang med målrettede aktioner i de områFolketinget
K.B. Andersen godt klare. Der er bare det aber
����������������������������������������������������������
der,����������������������������������������������������������
hvor vi mener, at der kan hentes ﬂere stemmer. Derdabei
med det argument, at dengang havde vi ikke regler
�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
udover
fortsætter sildemøderne i Viften den 2. lørdag hver for dobbeltmandater.
Det har vi i dag, så argumentet hol�����������������������������������������������������
måned
undtagen i december og januar. Jeg håber, at vi vil
der �����������������������������������������������
ikke. Min opfordring til partiledelsen skal være, at de
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
få tilslutning
til alle disse aktiviteter fra jer medlemmer.
opfordrer
Henrik Dam Christensen til at droppe sit folke������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
Men
for at få nogen overtalt til enten at melde sig ind el- tingskandidatur
eller ﬁnde en anden kandidat til partise��������
�������������������������������������������������������
ler til
at stemme på os, er det nødvendigt, at vi har en god kretærposten.
Men det gør de nok ikke, men så kan man
�������������������������������������������������������������
politik���������������������������������������
og nogle ordentlige materialer, der forklarer denne
jo undlade
at stemme, selvom det er en slap holdning,
�������������������������������������������������������� men���������������������������������������
politik.
jeg kan ikke uden videre ﬁnde en anden kandidat.
Vi���������������������������������������������������������
kan holde hovedet højt her i Rødovre, hvor vi næsten
�������������������������������������������������������
alene
kan pege på de resultater, vi har opnået og de planer,������������������������������������������������������������
der ligger for fremtiden.
�������������������������������������������������������
Derimod
mangler vi lidt centralt om politikken på Chri����������������������������������������������������������
stiansborg
og fra partiledelsen. Vi har fået et ﬂot velfærdsHelge Møller
��������������������������������������������������������������
������������
oplæg.
Det er godt, men det er ikke nok. Vi på have ﬂere
Formand
�����������������������������������������������������������
�������

Bladet Socialdemokraterne/Rødovre
���������������������������������

Udgives af Socialdemokratiet i
Ansvarshavende redaktør:
Redaktionens adresse:
������������������������������� Helge
�������������������������
����������������������
Rødovre
Møller, Skodborgvej 3,
Skodborgvej
3,
�������
�����������������������������
www.socrodovre.dk
Telefon/Fax:
3670 9480
2610���������������
Rødovre.
�����������������
����������������������
��������������
e-mail
�������
helgemoeller@mail.tele.dk.
���������������������������

2

�

ISSN 0902-5316
Tryk:���������������
Foreningssekretariatet.
������������������������������
Oplag
600 eksemplarer.
����������������������

Kommunalt

Nyt fra kommunalbestyrelsen
Af gruppeformand
Alex Nielsen
Abeﬂytning, kaldes spillet, når ingen vil tage
ansvar for, at løfter til borgerne og muligheden for at gennemføre dem er to forskellige verdener. I den ene verden beﬁnder
regeringen sig, og i den anden beﬁnder jeg
og den øvrige kommunalbestyrelse sig som
de, der skal fører regeringsverdenes løfter
ud i livet – og aben er i høj grad endt på vores skuldre.
Budget 2007
Budgettet for 2007 skal forhandles på plads, så kommunalbestyrelsen i oktober
kan fastsætte de økonomiske og politiske vilkår for
Rødovre Kommune, og der
er ikke noget unormalt i, at
vi i kommunalbestyrelsen
får fremlagt et budgetforslag fra borgmesteren, som
hverken han eller vi andre
er begejstret for.
Budgetforslaget skal balancere (hvad det også gør), så
vi undgår skattestigninger,
som vi dels vil gøre meget
for at undgå og dels – for
2007 – ikke må foretage.

Det er her, jeg føler, at aben
fra sin plads på mine (vores)
skuldre spændt venter på,
hvordan jeg (vi) vil indfri regeringens løfter på ældreog børneområderne, uden
at have ﬁnansiering til det.
Vi står overfor at skulle
sætte strukturreformen i
værk og må konstatere, at
der alene i den sammenhæng er et hul på 40 mio.
kr., som ikke er ﬁnansieret.
Dvs., penge der skal spares
andre steder. At regeringen
er klar over, at der er problemer – ikke mindst efter,
at borgerlige borgmestre
på stribe siger fra – ses ty-

deligt af de panikhandlinger, den foretager.
Til Helsingørs konservative borgmester, Per Tærsbøls
udmelding om, at smertegrænsen er nået har skatteminister Kristian Jensen (V),
kun et overlegent »Rituel
klynk« (Information, 18.
august).
Trusler om at indskrænke
det kommunale selvstyre
har Venstre på det seneste
også været fremme med.
Både skatteministeren og
Venstres politiske ordfører
var i fredags fremme med
synspunkter om, at når
kommunerne ikke kan prioritere ordentligt, så må staten gøre det for dem. Prøveballonen blev skudt ned
af både borgerlige og socialdemokratiske borgmestre, hvorefter statsministeren samme dag kunne meddele, at der ikke bliver tale
om at indskrænke selvstyret.
Regeringen er trængt på
velfærdsområderne, men
det er hos os – blandt borgerne – sammenhængen
mellem løfter og den reelle
velfærd kommer frem i lyset. I Rødovre har vi – takket være socialdemokraternes høje prioritering – ikke
ældreskandaler. Det skal vi

fortsat ikke have, men vi
skal også have ﬁnansieringsmuligheder både til de ældre og til børnenes pasning
og skolegang. Det er de
muligheder, som blandt andre Helsingørs borgmester
gør opmærksom på – ikke
eksisterer mere.
Brugerrådene ved kommunes idrætsanlæg ændrer
status til bestyrelser og får
større beføjelser og derfor
nye retningslinier
Da brugerrådene fremover får mere karakter af
egentlige bestyrelser, vil de
fremover komme til at hedde brugerbestyrelser, hvori
også en personalerepræsentant får sæde.
Brugerråd bliver brugerbestyrelser
Brugerrådenes ændring til
bestyrelser har været på vej
gennem et par år. Hensigten er, at de direkte brugere, der til daglig skal leve
med de vilkår og muligheder idrætsanlæggene giver,
også får ansvaret for, at tingene fungere i samarbejde
med det tilknytte personale. Vi tror og håber, at driften derved bliver mere smidig og tilfredsheden øges.
De nye retningslinier gælder fra den 1. oktober2006.
3

Kommunalt

Ny kvalitetsstandard
Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp
2006 har været har været til
høring i SeniorRådet og Handicaprådet. Der er fremkommet enkelte bemærkninger.
SeniorRådet stiller spørgsmål ved om den afsatte tid
til storvask er tilstrækkelig.
Storvask indgår ikke som en
ydelse, men der tages altid
hensyn til afstand til vaskeri
eller vaskemaskine.
SeniorRådet ønsker også
at præcisere, at personalet
altid bør bære uniform af
hensyn til de ældres tryghed.
Alt i alt bekræftes, at
standarden for hjælp til vores medborgere i Rødovre
ligger på den gode side.

Lokalplan rettet til
Lokalplanen for det nye boligområde ved Islevbrovej
og Brunevang er nu på
plads, og der er taget hensyn til nogle af de 11 indsigelser, bemærkninger og
forslag, der er kommet i forhold til lokalplanforslaget,
fra myndigheder, beboere
og andre interessenter.
Der skal bl.a. etableres en
mere direkte forbindelse fra
det nye boligområde til Husum station.
Kummunalreform
Strukturreformen, som kommunalreformen benævnes,
medfører både engangsudgifter i 2006 for Rødovre og
især (og værre) stærkt forøgede driftsudgifter, som vi
4

ikke har fået dækning for.
I forbindelse med forberedelsen af strukturreformen
vil det på en række områder
være nødvendigt at afholde
ekstraordinære engangsudgifter i 2006. Formålet er at
sikre, at vi den 1. januar
2007 er klar til at overtage
medarbejdere og institutioner fra amtet samt løse den
række af nye opgaver som
kommunerne får.
Der er ikke indarbejdet
midler til engangsudgifterne i budget 2006, og forvaltningerne har derfor vurderet behovet for ekstra
midler med henblik på at
søge en samlet tillægsbevilling til engangsudgifterne i
2006.
En række af vurderingerne er skøn baseret på den
nuværende viden. På enkelte områder mangler endnu
oplysninger fra amtet før
den eksakte udgift kan gøres op.
Engangsudgifterne er opgjort til 3.136.000 kr. til IT
og 2.715.000 kr. til øvrige
områder, såsom ﬂytning,
indretning af lokaler og
alarmsystemer. Den samlede udgift er dermed vurderet til 5.851.000 kr.
Der er ingen anden mulighed end at dykke ned i
kassebeholdningen.
Nyt ved Vestbadet
Vestbads bestyrelse har stillet forslag til etablering af
forplads og udendørs cafemiljø i tilslutning til renoveringen og udbygningen af

badet. Det samlede forslag
vil kunne gennemføres for
1,5 mio. kr., hvoraf Brøndby
Kommune skal medﬁnansiere en andel på 50 %.
Finansiering af Rødovre
Kommunes andel er indeholdt i Projekt Kærene med
samlet 750.000 kr. Ud over
at gøre tilgangen og miljøet
omkring det nye Vestbad
mere fuldkomment vil gennemførelsen af projektet
være med til at give beboelsesområdet et smukt og
funktionelt løft.
Vi afventer spændt
Brøndby Kommunes stillingtagen.
Nye takster i Vestbadet
Vestbads bestyrelse har stillet forslag til nye takster i
forbindelse med ibrugtagelse af det nye Vestbad.
Takstændringerne er ud
over at være en almindelig
regulering også led i bestyrelsens forpligtigelse til at
øge indtægterne, der skal
hæves med 80 % for at
kunne dække det nye Vestbads omkostninger. Det

satses naturligvis især på, at
besøgstallet skal stige.
• for wellnessaktiviteterne
og varmtvandsbassinet
med gældende virkning
fra 1. september 2006.
• for svømmehallen med
gældende virkning fra 1.
november2006.
• for motionscentret med
gældende virkning fra 1.
februar 2007.
Bestyrelsens forslag til nye
takster skal ses i forhold til
adgangen til de ny faciliteter, som I/S Vestbad tilbyder i forbindelse med den
samlede om- og tilbygning.
Vestbads årsregnskab
2005 har et underskud på
ca. 450.000 kr.
Indtægterne har været ca.
160.000 kr. højere end budgetteret, men dels er der overført et underskud fra 2004
til 2005 på ca. 170.000 kr.
og dels har personale- og
administrationsudgifter været godt 350.000 kr. højere
end budgetteret.

Forskelligt

60 års jubilæum

Den 1. september 1946
meldte en ung kvinde,
Gudrun Skriver Rasmussen
sig ind i Socialdemokratiet i
Rødovre. Hendes mand var
allerede aktiv og skulle blive
en sagnomspunden socialudvalgsformand, gartner
Rasmus Skriver Rasmussen.
Med andre ord har hun nu
været medlem af partiet i
60 år.
Mens Rasmus var meget
aktiv både som formand i
foreningen i Nord og som
medlem af kommunalbestyrelsen, deltog Gudrun
aktivt i hans arbejde og sør-

Ruder isættes

gede for at opdrage sine tre
børn Jørgen, Steen og Vivi
i god socialdemokratis ånd.
De tre har i mange år været
medlemmer af partiet og
ved forrige kommunevalg
blev Vivi valgt ind i kommunalbestyrelsen og blev
genvalgt i år.
Gudrun deltager stadig
aktivt i partiets møder og
sammenkomster. Senest
deltog hun i den store 100
års jubilæumsfest. Et stort
til lykke til Gudrun. Vi håber
alle, at du fortsætter mange
år endnu med dit smittende
humør.

Thermoruder
Spejle
Ventilatorer
Blyruder
Råglas
Indramning
Skifterammer
Fotorammer
Forsatsruder
Altanglas i alu-

Medlemskonference
Socialdemokratiet holder
sin næste medlemskonference den 6. og 7. oktober
på Esbjerg Højskole.
Programmet for denne
medlemskonference er
endnu ikke fastlagt, men
alle medlemskonferencer in-

deholder politiske oplæg fra
et medlem af partiledelsen,
workshops med ordførere
fra folketinget og introduktion til partiarbejdet.
Tilmelding: Gå ind på nettet Socialdemokraterne.
dk. Log på S-dialog og

minium
klik ”Min side” og derefter ”Kurser/konferencer”
i topmenuen. Eller ring til
partikontoret på 72300800.
Alle kan deltage.

udligningsreformen er det
et lidt usikkert budget, fordi
kommunen får en ekstraregning på 48 mill. Kr. Dertil kommer, at der endnu
ikke er helt klarhed over
taksterne i de institutioner,
kommunen har overtaget
efter amtet, så det er vigtigt
at give borgmesteren og
medlemmerne af kommunalbestyrelsen Jeres mening
om, hvordan budgettet skal
skrues sammen.

Broderier
Rensning af
gamle malerier

Glarmester

Budgetmøde
Hvis det ellers er lykkedes at
medlemmerne får medlemsbladet i hænde inden
den 30. august, så er her et
lille opråb.
Partiet holder budgetmøde
med borgmester Erik Nielsen, hvor vi skal tage stilling
til, hvad der skal ud og
ind af det budget, han og
forvaltningen har forelagt
til kommunalbestyrelsens
1. behandling. På grund
af kommunalreformen og

Glaskunst

Når jeg skriver, hvis det
lykkes at få bladet ud inden
budgetmødet, der ﬁnder
sted l. 19 på Rødovregård,
så skyldes det, at deadline
er blevet rykket på grund
af jubilæumsfesten, som redaktøren ikke havde taget i
betragtning, da han lavede
udgivelsesplanen.
-møl.

Allan
Olsen
ROSKILDEVEJ 299 B

36 41 20 41
36 70 13 03
POUL OLSENS eftf.
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Jubilæumsfest

Og så var der jubilæumsfest

Et minutlangt stående bifald fulgte den tidligere folketingsmand minister m.m,
Kjeld Olesens, tale ved partiets 100 års jubilæumsfest
på Tinderhøjskole om aftenen på stiftelsesdagen den
19. august. Kjeld Olesen
glædede sig over at være
tilbage i Rødovre igen og
pegede på Rødovre Kommunes betydning som rollemodel, når Danmark skulle præsenteres bl.a. ved besøg fra udlandet. Og han
mindede de ca. 150 festdeltagere om, at Socialdemokratiet i Rødovre har et stort
ansvar for at gøre sit til at
der bliver sat en stopper for
udviklingen mod den minimalstat, regeringen er godt
på vej til at indføre i Danmark.
Det var som talt ud af
borgmester Erik Nielsens
hjerte, han betonede vore
forgængeres indsats og
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Der var gang i den på dansegulvet, da orkestret Tequilla
Sunrise spillede op.

Rødovres tidligere folketingsmed- Borgmester Erik Nielsen hyldede
lem Kjeld Olesen var meget glad partiet for 100 års stærkt arfor at være tilbage i Rødovre og bejde.
høstede et minut langt stående
bifald efter sin tale.

partiets ansvar for at fastholde solidariteten ikke
mindst i forhold til de svage
og trængte. Til at illustrere
sine ord citerede han ﬂittigt

af den gamle arbejderdigter
Oscar Hansens tekster.
Vores folketingsmedlem
Morten Bødskov erkendte,
at han var ny i Rødovre,
men at han dog havde repræsenteret Rødovre i syv

år som folketingskandidat.
Her havde han lært, at partiet i Rødovre stadig holder
fast i sine rødder, idet partiet i sit arbejdsprogram ligger meget tæt på det første
valgprogram, partiet vedtog i 1909.
-Vi skal slås for at de ældre skal have en god alderdom, og at børnene får en
god uddannelse. Der skal
være ordentlige traﬁkforhold. Det stod i det gamle
partiprogram og det står
der også i dag, sagde han.
Kredsformand Bjarne Kaspersen Hansen havde en
hilsen med fra kredsen og
glædede sig over sammenholdet mellem de to foreninger i Rødovre og Her-

Jubilæumsfest

Dan Larsen og Jan Hylleborg
holder fællesforeningens gamle
fane for at formand Helge Møler og borgmester Erik Nielsen
kan sætte søm i en sølvplaquette, der markerer 100 års
jubilæet.

Dorit Svendsen og Dorte Hildebrandt iført
gamle kitler

Kokken Søren Gericke, som
stod for den ﬂotte jubilæumsbuffet med Prosper Råberg og
hans hustru, der stod fra den
velbesøgte bar.

Flot underholdning
Festdeltagerne blev budt velkommen af formanden Helge Møller,
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Som nævnt andre steder i bladet har Socialdemokratiet
i Rødovre partiet fået beskrevet sit 100 års historie i en
bog. Der har aldrig før været skrevet en samlet historie om
����������
����
partiet, så det var på tide. Jubilæumsbogen
er��trykt i 700
��medlemmer
�����������
eksemplarer g meningen er, at alle
kan få et
���
gratis eksemplar.
����������
�����������
�
Der er allerede røget ca. halvdelen
receptionen
og
���ved
�
jubilæumsfesten, så der er mange eksemplarer tilbage.
Dem kan medlemmerne hente gratis på AOF’s kontor i
Foreningshuset Højnæsvej 63.
Bogen er skrevet af Frode Z. Olsen, Annie Arnoldsen Petersen, Dora Arvidsen og Helge Møller, der også har redigeret den, mens hans ven og kollega Gorm Boa, Boligselskabernes Landsforening har layoutet og designet den, mens
Birgit Andreasen har læst korrektur
Bogen har allerede fået mange rosende ord fra dem, der
har læst den, og forfatterne synes da også, at det er en
spændende historie. Den er rigt illustreret bl.a. med gamle
fotos fra Lokalhistorisk Samling og fotos fra medlemmer,
der har taget billeder ved forskellige arrangementer.
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Alle medlemmer kan
få jubilæumsbogen i AOF

lev, der senest har stået fast på og
fået ret i, at kredsen ikke skulle splittes, som det var foreslået i folketingets kommunaludvalg.
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Jubilæumsfest

Folketingsmedlem Morten Bødskov takkede for den gode
modtagelse, han ﬁk, da han
blev valgt for syv år siden og
den fortsatte fremgang i stemmetallene.
Der var udleveret sanghæfter med 10 socialdemokratiske sange,
en fra hvert årti, som den store forsamling sang med på underledelse af koret fra Chjes og Rødovre Revyen.

som også kunne meddele,
at alle der ville kunne få et
eksemplar af jubilæumsbogen. Og den ﬁk ben at gå
på.
Jan Hylleborg, Dorit
Svendsen og Dorte Hildebrandt iført gamle kitler for
at illustrere, at Socialdemokratiet stadig er et arbejderparti, sørgede for at visse
gæsterne til bords og styrede resten af programmet
som konferenciers.
Der var store roser fra

festdeltagerne til kokken
Søren Gerickes menu, der
bestod af røget laks med
mange forskellige grønsager til, et stegt kyllingebryst
med diverse salater m.v. og
en dessert bestående af
abrikos, yogurt m.m.
Til festen var der trykt et
særskilt sangblad med 10
sange, der blev kædet sammen af Rødovre Revyen og
sanggruppen Chjes acompangneret af musikeren Nis
P. med en morsom gen-

nemgang af de 10 årtier i
partiets historie. En virkelig
original måde at gøre det
på, og det vakte stor begejstring blandt festdeltagerne.
Og så er der nogen, der
er mere heldige end andre,
Birgit Andreasen vandt ikke
mindre end tre af de ﬂotte
præmier, som Vivi Skriver
havde fået sponseret til det
store jubilæumslotteri fra
bladets annoncører Steen
Rasmussen-EL, glarmesterﬁrmaet Gustav Sørensen &
Søn A/S og Abcell Service,
vinduespolering.

Rødovre Revyen og gruppen Chjes gennemgik på humoristisk vis og med mange
sange Socialdemokratiets 100 årige historie.
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Derefter blev dansen
trådt til tonerne fra det
dygtige orkester Tequilla
Sunrise.
En stor tak skal rettes til
bestyrelsens medlemmer
og de mange frivillige, som
arbejdede med for at festen
og receptionen kunne blive
den store succes.
Fotos: Vivi Skriver

Jette Jensen, hendes mand Jørgen stod for den ﬂotte buffet ved receptionen, her giver Bente Hylleborg en hånd med.

Indlæg

Er fængselsstraf
det rette
svar?
Af Flemming Østergaard Hansen,
medlem af kommunalbestyrelsen

For år tilbage havde vi en
meget livlig retspolitisk debat i Danmark. Fronterne
var trukket skarpt op. De
borgerlige partier lagde
stor vægt på straf og konsekvens, mens Socialdemokratiet og den øvrige venstreﬂøj havde større fokus
på resocialisering og bekæmpelse af kriminalitetens
årsager. I dag er billedet betydeligt mere mudret. Med
inspiration fra især USA og
Storbritannien er stort set
alle de politiske partier i
dag enige om, at strenge
straffe er vejen frem, hvis vi
skal bekæmpe kriminalitet.
Denne holdning bliver bakket konsekvent op i hovedparten af medierne. Vores
folketingsmedlem Morten
Bødskov gør et bravt forsøg
på at nuancere forholdet
mellem straf, resocialisering
og bekæmpelse af kriminalitetens årsager, men i den
offentlige debat er det budskabet om strengere straf,
næsten for enhver pris, der
fuldstændigt dominerer billedet.
Den politiske konsensus
om strengere straffe har
som bekendt medført en
række lovændringer. Konsekvensen er, at Danmark i
dag er et af de lande i Euro-

pa, som idømmer ﬂest
mennesker en ubetinget
fængselsdom. Ikke fordi vi
danskere er mere kriminelle
end andre europæere, men
fordi vi i Danmark har valgt
fængsel som en stor del af
løsningen på vores kriminalitetsproblemer. Spørgsmålet er imidlertid, om vores
løsning på problemerne er
den rette. Jeg tror det ikke.
Skal overveje
hvorfor der straffes
Naturligvis skal forbrydere
have en straf. Det er dog efter min mening relevant at
overveje, hvorfor vi straffer.
Er det for at hindre forbrydelser i fremtiden? Er det
for at gøre forbryderen til et
bedre og mere lovlydigt
menneske? Er det af ren og
skær hævnlyst? Er det af
hensyn til befolkningens
retsfølelse? Eller skyldes det
hensynet til offereret?
Hvis formålet med straf er
hævn, er fængselsstraf en
god løsning. Enhver, der
har set et fængsel indefra,
ikke mindst de lukkede
fængsler, vil vide, at indespærring bestemt ikke er
nogen dans på roser. Hvis
straffen i stedet skal bruges
til at hindre nye forbrydelser, eller gøre forbryderen

til en bedre samfundsborger, er afsoning i fængsel i
mange tilfælde ikke særligt
velegnet. Dels er det tvivlsomt om truslen om fængselsstraf virker præventiv
overfor forbrydelser, der
begås i affekt, og dels er
der intet, der tyder på, at
fængselsstraf skaber bedre
mennesker. Tværtimod fungerer fængsler i mange tilfælde som rene forbryderskoler.
Når der drejer sig om befolkningens retsfølelse, er
det også usikkert om Danmarks mange ubetingede
fængselsdomme er det rette svar. I hvert fald viser erfaringen, at lægdommere
er tilbøjelige til at ville give
lavere straffe end de juridiske dommere. Samtidig viser undersøgelser, at når vi
danskere får et dybere kendskab til de enkelte forbrydelser og forbryderne bag,
så er vi knapt så fordømmende i vores holdninger,
som vi var, da vi umiddelbart blev præsenteret for
forbrydelsen.

fe ikke nødvendigvis den
rette vej at gå. Dette synspunkt gælder efter min mening naturligvis ikke, når vi
taler om meget alvorlige
forbrydelser, som fx voldtægt, grov vold og omfattende økonomisk kriminalitet. Men ved mindre krænkende forbrydelser kan alternative former for straf
være en god løsning. Det
kan fx være elektronisk fodlænke eller samfundstjeneste. Også systematisk brug
af konﬂiktråd, hvor offeret,
hvis det ønsker det, kan få
mulighed for at møde forbryderen, kan være et konstruktivt supplement til
straf. Det er i øvrigt også et
spor, som Socialdemokratiet har foreslået ved ﬂere lejligheder.
Under alle omstændigheder mener jeg, at vi i Danmark har behov for at genoplive en debat om retspolitikken. En ukritisk følgen i
halen på USA er heller ikke
på dette område en farbar
vej.

Brug af alternative
strafformer
Også når det drejer sig om
hensynet til offeret, er udbredt brug af fængselsstraf9

Navne og adresser
Formand:
Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
Næstformand:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Hovedkasserer:
Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1. th.
3672 2002 / 44bla@webspeed.dk
Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
Hanne Kjærulff, Engdiget 10 B st. tv.
3670 6850 / hanne_kjaerulff@net.dialog.dk
Sekretær:
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
3641 8301 / danlarsen@larsen.dk
Aktivitetsformand:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3
3670 2868 / dssm@pc.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Jens A. Schmidt, Horsbred 143, 2625 Vallensbæk
4364 9042 /
Jean Jensen, Plovstrupvej 4
3641 4374 / jlj@kts.dk
Kai-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
3670 4836 / kogust@mail.tele.dk
Dorte Hildebrandt, Låsbyvej 26
3670 2891 / dortehildebrandt@hotmail.dk
John Hedegaard, Lucernevej 112
3641 2928 / lunavej@get2net.dk
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Margit Grenaae, Espely 20
3670 1128 / margitgrenaae@webspeed.dk
Bestyrelsessuppleanter:
Safdar Sethi / Nørrekær 18, 10.tv.
3648 5248 /
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv.
3670 9534 / elprepsig@yahoo.dk
Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / bente_hylleborg@hotmail.com
Social- & Ældregruppen:
Kirsten Ærø, Espely 7
3641 1860 / kirsten-ﬁnn@get2net.dk
Revisorer:
Bente Hylleborg, Juelsmindevej 11
3672 2984 / bente_hylleborg@hotmail.com
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B
3670 7641 / eri.hill@mail.tele.dk
Revisorsuppleanter:
Lars O. Lauritzen, Maglekær 2, 1. tv.
3648 0677 / lotto7@get2net.dk
Erik Kvist, Fortly 2 E
3670 7874 / ekvist@email.dk

10

Fanebærere:
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
3641 8301 / danlarsen@larsen.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekær 28, 1. / 3672 5610
Hjemmeside: socrodovre@socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2006:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6
3637 7001 / erik.nielsen@e-posthus.dk
Britt Jensen, Knud Anchers Vej 57
3672 0436 / britt.jensen@e-posthus.dk
Flemming Østergaard Hansen, Auroravej 21 C
3324 1846 / foh@e-posthus.dk
Vivi Skriver,
2064 9025 / vivi.skriver@e-posthus.dk
Alex Nielsen, Schweizerdalstien 67
3670 3817 / alex.nielsen@e-posthus.dk
Ahmed Dhaqane, Brandholms Allé 5 B 3. tv.
3670 2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
Dora Arvidsen, Horsevænget 282
3641 1831 / dora.arvidsen@e-posthus.dk
Grethe Kujack, Brandholms Allé 5 B 1. th.
3670 7448 / grethe.kujack@e-posthus.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6
3670 0608 / jko@e-posthus.dk
Annie Petersen, Fortvej 6 B
3641 6685 / annie.petersen@e-posthus.dk
Jens Jørgen Jensen, Brandstrupvej 27
4484 6085 / j-j-j@e-posthus.dk
Amtsrådsmedlem/Regionsrådsmedlem:
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G
4491 7789 / lfj@regh.dk
Kredsformand:
Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730 Herlev
4484 2172 / bkh.herlev@mail.dk
Folketingsmedlem:
Morten Bødskov, Egilsgade 21, 2. th., 2300 Kbh. S.
3257 2276 / 3337 4008 / smorb@ft.dk
DSU-Rødovre:
René Hansen, Foreningshuset, Højnæsvej 63
DUI-Rødovre:
Gunnekær 28, 1.
Leif Olsen, Lørenskogvej 26
3670 0670 / leif.olsen@lic.mail.dk
Lis Olesen, Jyllingevej 177
4670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Rødovre-Kanalen:
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G
4491 7789 / lfj@regh.dk
Bladet Socialdemokraterne:
Helge Møller, Skodborgvej 3
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk

Aktiviteter

Aktivitetskalender
Den 30. august

kl. 19:

Budgetmøde på Rødovregård

Den 2. september

kl. 10-12:

Torvemøde på Islev Torv

Den 9. september

kl. 11-13:

Sildemøde i Viften

Den 13. september

kl. 19:

Årsmøde på Rødovregård

Den 16. september

kl. 10-12:

Torvemøde ved Netto i Kærene

Den 25. september

kl. 19:

Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28

Den 30. september

kl. 10-12:

Torvemøde ved Tyren på Rådhuspladsen

Den 7. oktober

kl. 10-12:

Torvemøde ved Fakta på Fortvej

Den 11. oktober

kl. 19-21

Teknik-og miljøudvalget hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282

Den 14. oktober

kl. 11-13:

Sildemøde i Viften

Den 23. oktober

kl. 18:

Gruppemøde og FU på rådhuset

Den 28. oktober

kl. 10-12:

Torvemøde på Islev Torv

Den 30. oktober

kl. 19:

Bestyrelsesmøde i Gunnekær

Den 4. november

kl. 10-12:

Torvemøde ved Netto i Kærene

Den 11. november

kl. 11-13:

Sildemøde i Viften

Den 14. november

kl. 19-21:

Teknik-og miljøudvalget hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282

Den 18. november

kl. 10-12:

Torvemøde ved Tyren på rådhuspladsen

Den 20. november

kl. 18:

Gruppemøde og FU på rådhuset

Den 25. november

kl. 10-12:

Torvemøde ved Fakta på Fortvej

Den 27. november

kl. 19:

Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28

Den 5. december

kl. 19-21:

Teknik-og miljøudvalget hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282

Udgivelsesplan for Socialdemokraterne i Rødovre 2006
Nr. 5. Deadline den 12. oktober

Aﬂeveres til postvæsnet den 26. oktober.

Nr. 6. Deadline den 7. december

Aﬂeveres til postvæsnet den 14. december

Den førende lokalradio sender
hver dag fra kl. 13 til 18

Rødovre Kanalen
– mere end blot musik
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Gratis og uforbindende tilbud
Fortrinsvis erhverv, men også privat
Udførelse af alle former for vinduespolering såvel i abonnement som ad hoc.
Som standard aftørres alle kanter, rammer og bundstykker for vandspild. Alle
ruder eftertjekkes og eventuelle løbere, streger o.lign. bortpoleres.
Tilstandsrapport efter endt polering

Kontor: 36 72 85 85 . Mobil 22 57 23 45

Tlf. 36 70 18 45
Fax 36 41 17 05
www.gs-glarmester.dk
Gå til

Facetslibning af spejle og glas
efter opgave
Indramning af billeder
Speciale i UVA-limede glasmontrer
Indsætning af ruder
Forsikringsarbejde
Facadearbejde
Renovering og udskiftning af
vinduer og døre

59 år med glas i Rødovre

GLAS fagmanden

Hvis en rude
De balder
36 70 18 40
De kalder

Glarmesterarbejde med garanti
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Returneres ved varig adresseændring

ABCELL SERVICE

Socialdemokraterne i Rødovre
v/Hanne Kjærulff
”Damhushave”
Engdiget 10 B st. tv.
2610 Rødovre

Vinduespolering

