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Fanebærerene havde
været i sving både ude
og inde, da
partiforeningen holdt
reception for formand
Helge Møller i
Foreningshuset på
Højnæsvej i anledning
af hans 70 års
fødselsdag. Mange
mennesker både venner
og “fjender” mødte op
for at lykønske ham. Læs
mere inde i bladet på
side 9.
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Leder

Valget nærmer sig
Man kan tydeligt mærke på de politiske partier, at der
skal udskrives valg i 2011. Og at afstanden mellem VKOflertallet og oppositionen bliver større og større, så
vælgerne denne gang kan se forskel på de to blokke.
Hver gang regeringen kommer med et udspil, så
kommer S og SF med et modspil. Dejligt at se. Helle
Thorning udfordrer Pia Kjærsgaard til Tv-duel. Hvilket
er med til at vise, hvem der har bukserne på i den
siddende regering. Så Lars Løkke går i krig med SF, idet
han tager imod en udfordring fra Villy Søvndal på tv, og
sådan vil det sikkert gå, indtil, der bliver udskrevet valg.
Med de meningsmålinger, som har været i den seneste
tid, ser det ud til, at oppositionen vinder det næste valg.
Det er også på tide, at sløret falder fra vælgernes øjne.
Mens Anders Fogh Rasmussen var statsminister, forsøgte
han med held at bilde befolkningen ind, at
velfærdsstaten skulle bevares og forsvares. At vi havde
råd til det hele. Også store skattelettelser, som især
gavnede dem, der i forvejen tjente store penge, mens der
kun var lettelser på nogle få hundrede kroner til
pensionister og de lavtlønnede. Det skulle sætte gang i
hjulene.
Alle mulige råd og nævn var besat af venstreorienterede
smagsdommere. Så de blev nedlagt, eller medlemmerne
blev udskiftet med folk, som havde en mere borgerlig
observans. Der blev lavet kommunalreform nedlagt
amter og oprettet regioner, som ikke kan andet end
administrere de midler, regeringen tildeler.
Skattevæsnet blev slanket med masser af fyringer
forflytninger af medarbejdere til store enheder. Ikke mere
skatteopkrævning i kommunerne. Nu bliver der næsten
ikke lignet mere, og staten mister store indtægter ligesom
kommunerne, fordi Skat ikke får inddrevet de penge,
som folk skylder i skat, børnepenge, manglende betaling
i børneinstitutioner m.v.
Fogh trak landet ind i Irak-krigen og senere krigen i
Afghanistan.
Det accepterede befolkningen og genvalgte Foghregeringen gang på gang.
Han ville jo bevare velfærdsstaten.
Så blev Lars Løkke Rasmussen udpeget som ny
statsminister, da Anders Fogh Rasmussen slap tøjlerne
og fik et ønskejob som generalsekretær i NATO.
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Lars Løkke Rasmussen overtog et fallitbo. Finanskrisen
rasede, og pengene fossede ud af den danske statskasse
bl.a. på grund af de store skattelettelser.
Nu står spisesedlen på 0-vkæst, hvilket betyder store
besparelser i kommunerne. Der er ikke store armsving
mere om, at vi har råd til det hele.
Befolkningen brugte ikke de store skattelettelser til mere
forbrug, som man havde håbet. Hvordan skulle den også
kunne det, når det var de rigeste, der havde fået
størstedelen af skattelettelserne. De har jo i forvejen et
højt forbrug. Så hjulene gik i stå med konkurser og
tvangsauktioner til følge.
Det er den situation, vi står i i dag. Hvad skal Lars Løkke
gøre for at blive genvalgt? Jo, nu hedder det sig, at hvis i
ikke accepterer de store besparelser og 0-vækst, så vil
velfærdsstaten gå i stykker. Folkeskolen skal for 9. gang i
den borgerlige regeringstid gennemgå store ændringer,
så der bl.a. kan være mere end 28 elever i hver klasse.
Man kommer med nye og skrappere regler på
udlændingeområdet. Vi har ikke set det sidste.
Men vi er parate. S og SF har et sammentømret
samarbejde og går til valg med det samme program ”En
fair løsning”, som i modsætning til regeringens 0-vækst
indeholder forslag til store offentlige investeringer, der
alligevel skal laves, for at sætte beskæftigelsen i gang.
Der ligger en aftale mellem S og SF og de store
lønmodtagerorganisationer om, at vi skal arbejde mere.
12 minutter om dagen, hvorved den mangel på
arbejdskraft, som vi må imødese, bliver imødegået og en
mase andre gode forslag.
Vi i Rødovre er allerede godt i gang med valgkampen.
Alle plakater er klistret og parat til ophængning. Og
lørdag den 15. Januar har vi indkaldt alle vore aktive til
en kredskonference. Konferencen holder vi hos 3F
Storkøbenhavn i Ballerup, hvor vi skal forberede den
kommende valgkamp. Se programmet bagest I bladeet.
Helge Møller
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Bylpankonkurrence
I Rødovre Nord/Islev
En ny spændende international ide-konkurrence
for arkitekter under 40 år sættes i gang. Resultatet
offentliggøres i slutningen af 2011
koster ½ mio. kr. at deltage i
Europan-konkurrencen.

I 2010 er der afsat 1 mio. kr. til
byplankonkurrence i Rødovre
Nord og kommunen har

Europan er en international
idékonkurrence for arkitekter
under 40 år og er et samarbejde
mellem 19 lande i Europa med
det formål at skabe viden og
netværk om byudvikling i
Europa blandt innovative
europæiske byer og unge
arkitekter.

I den seneste Europanundersøgt forskellige muligheder
konkurrence deltog fem danske
for at gennemføre en konkurrence kommuner: Kolding, København,
indenfor den afsatte økonomi.
Langeland, Sønderborg og Århus.
Kommunalbestyrelsen har netop Hver kommune modtager ca. 20 –
valgt at deltage i idékonkurrencen 40 konkurrence-forslag.
Europan med konkurrenceområde
Konkurrenceforløbet fungerer
i Rødovre Nord / Islev.
ligesom idékonkurrencen i
Rødovre Syd. Der udarbejdes
Idékonkurrencen, Europan
program, konkurrencen udskrives
afholdes hvert andet år i et
offentligt, og der indkommer et
internationalt perspektiv.
antal konkurrenceforslag, som
Fordelene ved idékonkurrencen, bedømmes af en dommerkomité.
Europan er, at kommunen får

en repræsentant i juryen, men
deltager i jurymøderne som
”lokal konsulent” uden
stemmeret. Projektet følges af
Økonomiudvalget, som det
kendes fra andre
idekonkurrencer.
For de deltagende kommuner er
der et fælles bredt
konkurrencetema, som handler
om at
skabe strategier for en
sammenhængende bymæssig
udvikling i et bæredygtigt
perspektiv.
Resultaterne af konkurrencen
offentliggøres i slutningen af 2011.
Rødovre ønsker at få kvalificerede
forslag til, hvordan Rødovre
Nord / Islev kan
udvikles i overensstemmelse med
intentionerne i Kommuneplanen
med et rigt hverdagsliv og med
fokus på nytænkning af byrum og
infrastruktur.

Særlig fokus på Islev Torv,
trafikrummene (Slotsherrensvej,
Islevbrovej, samt stier) og
grunden, hvor Statens
Pædagogiske Forsøgscenter
tidligere lå. Hertil kommer
området belyst fra forskellige
De indkomne projekter
Islevdalvejs Erhvervsområde og
bedømmes af en jury bestående af
vinkler og med forskellige
Vestvolden. Kommunen ønsker
løsningsforslag af både danske og nationale og internationale
også ideer til potentialerne i
anerkendte arkitekter og
europæiske arkitekter. Hertil
forbindelse med den forventede
planlæggere. Juryen har 11
kommer, at konkurrencen og
letbane langs Ring 3.
medlemmer. Kommunen har ikke
kommunen eksponeres både
nationalt og internationalt. Det

Kommunal Nyt ved gruppeformand Britt Jensen

Nye modeller til at
få langtidsledige i job
virksomhedsrettet
Folketinget har sat nogle
aktivering målrettet
initiativer i værk til bekæmpelse
langtidsledige, samt
af langtidsledighed. Der er bl.a.
iværksættelse af dette for
oprettet en økonomisk pulje på
målgruppen
kr. 20 mio. Puljen administreres
- Udvikling af metodisk
af beskæftigelsesregionerne.
visiteringsmodel
Rødovre Jobcenter har ansøgt om
- Udvikling af metodisk
knapt ½ mio. kr. til dækning til
opfølgningsmodel
lønudgifter ved udvikling af nyt
jobsøgningskoncept og
Formålet med projektet er at
gennemførelse heraf. Projektet
udvikle en metodisk
skal gennemføres i det
visitationsmodel, hvor ledig og
kommende halve år.
jobkonsulent grundigt
gennemgår behov for indsats på
Projektet omhandler:
baggrund af erfaringer fra
- Udvikling af
hidtidige forløb, og en vurdering
kravspecifikationer til
af den enkeltes yderligere behov.
jobsøgningsforløb
Der udvikles tillige en metodisk
kombineret med øget
visiteringsmodel til brug for

Rødovre har vedtaget
klimahandlingsplan
Sidste år fik Rødovre en
klimapolitik med fokus på
forebyggelse af og tilpasning til
klimaforandringer.
Kommunalbestyrelsen har
netop vedtaget en
klimahandlingsplan for at
opfylde klimapolitikken.
Handlingsplanen indeholder
forskellige initiativer, der skal
realisere målsætningerne i
klimapolitikken bl.a.:
- At reducere CO2udledningen af el- og

varmeforbrug samt
transport
- Tilpasse vores samfund
til det ændrede klima
- Sikre, at der fastholdes
fokus på klima i
relevante planer,
projekter, drift mv.
- Rødovre vil reducere
CO2-udledningen fra
kommunens el- og
varmeforbrug med 2 % i
2013
For at prioritere indsatsen i
klimahandlingsplanen er CO2

visitering til virksomhedsrettede
aktiviteter, herunder også
virksomhedscentre og brug af
sociale partnerskaber.
Det er også formålet at øge den
virksomhedsrettede aktivering
for målgruppen
Målgruppen er 120 kontant-,
starthjælp- og
dagpengemodtagere i match 1,
der er langtidsledige eller truet af
langtidsledighed. Der er fokus på
ikke-faglærte ledige, ledige med
ikke-vestlig herkomst samt
ledige kvinder mellem 30 og 39
år.
Projektet indeholder udvikling af
modeller, der adskiller sig fra de
traditionelle jobsøgningsforløb.

forbruget kortlagt for Rødovre
kommune som henholdsvis
geografisk område og som
virksomhed. Kortlægningerne
er udarbejdet for 2009.
Fokus i klimahandlingsplanen
er derfor på initiativer, som
kan medvirke til at reducere
CO2-udledningen fra el- og
varmeforbrug samt transport.
Klimahandlingsplanen er
opbygget efter samme form
som klimapolitikken med syv
indsatsområder (byrum,
transport og infrastruktur,
bygninger og byggeri,
varmeforsyning, indkøb,
adfærd og klimatilpasning).
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Komplicerede regler for
fleksibel frokostordning

er fravalgt, kan der
etableres
forældrearrangeret frokosteller madordning. En
forældrearrangeret
En ændring af
kommunens skovgrupper
frokostordning omfatter
dagtilbudsloven betyder, at ikke er omfattet af reglerne frokostmåltidet og ingen
kommunens
om et sundt frokosttilbud.
andre måltider.
børnehavebørn skal
Den fleksible
Forældrearrangerede
tilbydes en fuldt ud
frokostordning gælder
frokost- og madordninger
forældrefinansieret
således børnehavebørn i
er frivillige.
frokostordning i 2011.
kommunen og forældrene
Kommunalbestyrelsen har
Institutionernes
skal beslutte, hvad de
netop vedtaget
forældrebestyrelser har
ønsker.
retningslinjer for fravalg af
mulighed for at fravælge
Børne- og
kommunale fleksible
tilbuddet om en fleksibel
Kulturforvaltningen
frokostordninger, som
frokostordning.
vurderer, at to institutioner fremsendes til
Og forældrene har
anser det for sandsynligt, at forældrebestyrelserne. Og
mulighed for at lave
forældrene ikke vil fravælge der er fastlagt retningslinjer
forældrearrangerede
frokosttilbuddet, tre
for forældrearrangerede
frokostordninger.
bestyrelser mener ikke, at
frokostordninger.
Reglerne for en fleksibel
de kan vurdere forældrenes Forvirret – ja det er helt
frokostordning er
ønsker, mens de resterende forståeligt.
komplicerede og utrolig
institutioner alle finder det Frokostordningen er blevet
bureaukratiske at
mest sandsynligt, at
så bureaukratisk, at den
administrere.
forældrene vil fravælge
næsten er umulig at
I Rødovre har vi tidligere
frokostordningerne.
administrere. Et godt
besluttet, at opretholde den I institutioner, hvor den
eksempel på den borgerlige
hidtidige frokostordning for kommunale frokostordning regerings fleksible og
vuggestuebørn, samt at
valgfrie ordninger!!!

Idrætspulje
sættes i bero
Kommunalbestyrelsen har netop besluttet, at arbejdet med at etablere en elite- og
talentudviklingspulje stilles i bero. Arbejdet genoptages, når markedet taler herfor.
Kommunen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af kommunen og idrættens
repræsentanter til at undersøge de finansielle forudsætninger for etablering af en
elite- og talentudviklingspulje.
Når kommunen kan etablere en pulje, skal ad-hoc udvalget fremkomme med
forslag til:
• Kriterier for tildeling af midler
• Hvilke idrætsaktiviteter, der skal støttes
• Krav til resultatniveau, træningsintensitet, udviklingspotentiale
• Organisatoriske forhold, herunder ledelsesforhold, samlet elitestruktur og
talentarbejde
• Økonomiske forhold, herunder krav til medfinansiering fra foreninger og klubber
• Marketing, herunder sponsorpotentiale, idrætsgrenens udbredelse
• Fysiske rammer, herunder vurdering af trænings- og konkurrencefaciliteter
• Etiske betingelser
Arbejdsgruppens konklusion er, at der ikke er finansiel mulighed – herunder fra det
lokale erhvervsliv - for at opfylde forudsætningerne i kommissoriet lige nu.

Finanslov

Katastrofale besparelser på uddannelse
I alt spares der over 5 mia. kr. på forskning
og uddannelse frem til 2013. Oven i denne
genopretningsplan måtte forskning og
uddannelse ”bøde” med ekstra 735 mio. kr.
i 2011 i selve finanslovsaftalen
Af Morten Bødskov,
folketingskandidat,
Rødovrkredsen

Regeringens såkaldte
vækstforum giver en
befriende ærlig – og hård
– kritik af 9 år med VKO.
Danmark står overfor
usædvanlige alvorlige
udfordringer; ”vores
uddannelsesniveau
sakker efter de bedste
lande” og ”vi har for få
nye vækstvirksomheder”
hedder det bl.a. i den
diagnose, som forumet
arbejder efter.

den stik modsatte
retning. Den koster
arbejdspladser og vækst.
Regeringen saver den
gren vi sidder på over.
Milliardbesparelser
rammer nu uddannelse
Under normale
og forskning. Faktum er.
omstændigheder – her
At regeringen og Dansk
forstået som en tilstand
Folkeparti har svigtet
vores uddannelser. Alt
for mange unge får ikke
en ungdomsuddannelse.
Tusindvis mangler
praktikpladser. Med
finansloven fortsætter
det svigt.
Med finanslovsaftalen
for 2011 udmøntes
regeringens såkaldte
genopretningsplan. I alt
spares der over 5 mia. kr.
på forskning og
uddannelse frem til 2013.
Oven i denne
genopretningsplan måtte
forskning og uddannelse
”bøde” med ekstra 735
mio. kr. i 2011 i selve
finanslovsaftalen mellem
regeringen og Dansk
Folkeparti.
med en handlekraftig
Hvordan statsministeren
regering og alle kræfter
kan sidde for bordenden
rettet mod at sikre
i et såkaldt vækstforum,
Danmark vækst og
pege på problemerne på
velstand, ville man gå ud uddannelsesområdet –
fra, at forhandlingerne
og på samme tid
om finansloven var
gennemføre
stedet, hvor problemerne milliardbesparelser på
skulle løses.
samme er en gåde.
Grenen saves over
Sådan er det ikke med
den nuværende regering.
Finansloven trækker i

Færre unge for en
uddannelse
De problemer
regeringens såkaldte

vækstforum peger på
er reelle. Vi skal have
flere unge hurtigere
gennem uddannelsen,
og flere skal sikres den
altafgørende
kompetencegivende
ungdomsuddannelse.
Sammen med
regeringen og Dansk
Folkeparti vedtog et
bredt flertal af
folketingets partier
tilbage i 2006 den
såkaldte Velfærdsaftale.
Heri er tegnet ambitiøse
mål for danske
uddannelsespolitik. I
2015 skal 95 procent af
de unge færdiggøre en
ungdomsuddannelse.
Sandheden er, at målet er
meget langt fra at blive
realiseret.
De seneste tal viser, at
næsten hver femte ung
ikke får en
ungdomsuddannelse,
inden de bliver ca. 41 år.
Og situationen er ikke
blevet bedre de seneste
år. Sammenlignet med
starten af det nye
årtusinde er det faktisk
blevet værre. Selv i 1995
var der en større andel
unge, der fik en
ungdomsuddannelse,
end der er i dag.
Kæmpebesparelser
rammer uddannelser
På trods af disse kæmpe
udfordringer kommer
netop
ungdomsuddannelserne
til at yde et stort bidrag
til de besparelser,
regeringen har lagt op til
frem til 2013. Allerede til

Finanslov
til næste år skal
ungdomsuddannelserne
spare 750 mill. Kr,
svarende til 4,9 procent i
besparelser.
Det er forkert at spare
på uddannelserne. I
Danmark lever vi
populært sagt af tre ting;
uddannelse, uddannelse
og atter uddannelse.
Derfor vil
socialdemokraterne
investere i uddannelse.
Sikre en bedre
folkeskole. Sikre at flere
unge kommer
succesfuldt gennem
deres
ungdomsuddannelse, så
de ikke falder fra og
aldrig kommer videre.

flertallet. Konsekvensen
så vi, da finanskrisen for
alvor ramte i efteråret
2008. Bankerne var i
knæ, og skatteyderne
måtte stille 4.200 mia. kr.
til rådighed i garanti for
dem.
Nu er tiden kommet,
hvor det er ankernes tur
til at bidrage til sikringen
af Danmarks fremtid –
uddannelsen af vores
unge. Derfor skal de
betale en del af
regningen for vores sats
på uddannelser.

Så gjorde
Morten det
igen

for de mange beboere,
som bor langs
jernbanelinien på
Københavns Vesten. Det
hjalp selvfølgelig, at
Folketingets Trafikudvalg
valgte, at
Fehemerenbælt-broen
skulle bygges.
Han var også sammen
med borgmester Erik
Nielsen initiativtager til
at forhindre, at den nye
motorvej blev forlænget
ud i Jyllingevej.
Og nu har han igen -med
bistand fra Erik Nielsen

VKO går den forkerte
vej
I andre lande
gennemfører borgerlige
regeringer også kæmpe
Bankerne må bidrage
besparelser på
Pengene henter vi ved, at velfærden. I Tyskland
bankerne kommer til at
har man valgt at fritage
betale mere til
uddannelserne for
fællesskabet. Igennem et besparelser. Tværtimod
helt årti har bankerne
investeres der yderligere
fået frit løb af VKOde kommende år.

For lidt over et år siden
lykkedes det vores
folketingsmedlem
Morten Bødskov,
selvfølgelig i samarbejde
med borgmestre på
Vestegnen, at få fjernet
det 5. jernbanespor, som
skulle gå fra København
til Roskilde med masser
af støjproblemer til følge

Danmark er et lille land,
med en meget åben
økonomi, som lige nu
befinder sig i en voldsom
konkurrence. I stedet for
at skære ned på
uddannelse og forskning
skal vi gøre det
modsatte. Helt oplagt vil
det være at satse
uddannelses- og
forskningsmidlerne på
klima- og
energiområderne.
Efter regeringens
skuffende indsats på
Klimatopmødet i Bella
Centeret er der behov for
ny kraft til en ny grøn
vækststrategi. I 9 år har
regeringen og Dansk
Folkeparti givet
landbruget store
skattelettelser.
I stedet for at håne og så
tvivl om
klimainvesteringer – skal
vi sætte ambitiøse mål
for klimainvesteringer og
forfølge dem. Vi skal

styrke dansk
erhvervslivs muligheder
for at grøn vækst og
velstand ved at forstærke
det offentliges
samarbejde med
erhvervslivet om
investeringer,
uddannelse og
forskning. Vi skal satse
på klima og miljø. Det er
her fremtiden for dansk
erhvervsliv ligger.
Med finanslovsaftalen
saver regeringen og
Dansk Folkeparti dén
gren, Danmark sidder på
over. Næsten 6 mia. kr.
spares over. Næsten 6
mia. kr. spares der frem
til 2013 på det Danmark
skal leve af i fremtiden;
uddannelse og
forskning. Hvis
udviklingen skal vendes
kræver det en ny
socialdemokratisk ledet
regering.

og “støjgruppen” og de
politiske partier i
Rødovre - via sit
lobbyarbejde fået
Folketingets trafikudvalg
til at bevilge 10 mill. Kr.
til et støjværn til den nye
motorvej.
“Støjgruppen”
kontaktede i oktober
samtlige partiformænd i
Rødovre for at få dem til
at skrive under på en
henvendelse med en
anmodning om bevilling
til sikring mod vejstøj.

I henvendelsen til
trafikudvalget hed det
bl.a.:
Vi skal gøre opmærksom
på, at M12/M3
forbindelsen etableres
lige ud for
boligområderne ved
Jyllingevej, hvorfor der
kan forventes væsentlig
øget vejstøj, set i forhold
til i dag..Vi foreslår, at
emnet tages med i de
forestående
forhandlinger.

Arbejdernes Radio-og Fjernsynsforbund
for slidte.
Vi er ligeledes godt
trætte af de mange 6.
eller 7. rangs
amerikanske serier og
I flere år har du måske lagt mærke til
film,
øverste ansvarlige i DR
annoncen for Arbejdernes Radio-og
hvor vi mener, at man i
TV2 TV Lorry og
stedet for skal bruge flere
Fjernsynsklub i vort partiblad ,og du har
lokalradioerne. Og
måske undret dig over, hvem vi egentlig er udpeger medlemmer til europæiske film, for der
laves mange gode film
TV2s regionale
rundt om i Europa.
repræsentantskaber.
Vi diskuterer også DRs
Vi arbejder for kvalitet
679 medlemmer og i
musikvalg, hvor vi
og mangfoldighed i
1960 omkring 900
programmerne og for, at blandt andet mener, at vi
medlemmer.
savner mere dansk
der stadig skal være en
Man holdt festlige
dansk tv og radiostation i musik. Og at der skal
arrangementer, som
synges mere på dansk.
offentlig regis
julefester, baller,
Vi har også protesteret
karneval mm. Samt
over udsendelserne
Af formanden for ARF, møder med foredrag og To årlige fester
nytårsaften, som vi
Grethe Kujack
Vi holder stadigvæk
bankospil. Desuden
mener er en hån mod de
Vi blev stiftet som
møder med foredrag
tjente man penge på at
danske seere. Mange
Arbejderens Radioklub
med historisk og
udleje pladespillere og
ældre sidder alene denne
de 26. april 1932 på
kulturelt indhold samt
grammofonplader til
aften fordi de ikke tør gå
Damhuskroen
orienteringsmøder med
andre foreninger.
Det var 12
mediepolitisk indhold. Vi ud. Og de kunne godt
socialdemokratiske
har to årlige fester med tænke sig lidt dansk
Kun tre formænd
underholdning. I stedet
arbejdere, der var trætte Foreningen har i sit lange spisning, - og banko for bliver man spist af
af de borgerliges
endagsture samt rejser
liv, 80 år kun haft 3
med 90 års fødselsdagen
påvirkning
for vore medlemmer.
formænd, Efter Jens
og en halvdårlig
på udsendelserne i Den
Vi har besøgt det nye
Poulsen kom Rasmus
amerikansk krimi.
Danske Statsradiofoni,
Skriver Rasmussen, som radiohus og tv by, og
og de ville danne et
jeg afløste ved hans død. planlægger en tur til den
Imod brugerbetaling
modvægt til de
nye koncertsal
Som et kuriosum kan
borgerlige, for at få
Vi har være på bustur til Klubben er imod bruger
nævnes, at alle 3 har
betaling på TV 2, som
indflydelse i Radiorådet. været medlem af
koldkrigscentret på
der er på tale , ligesom vi
Formand blev
Stevns og besøgt
kommunalbestyrelsen.
ikke ønsker
lagerarbejder Jens
Senere kom fjernsynet til Vestvolden
reklameindslag midt i en
Poulsen. Foruden at ville og vi skiftede navn til
Vi forsøger at præge
film.
have indflydelse i
udviklingen indenfor
Arbejdernes Radio- og
Vi håber det bliver
Radiorådet, skulle man
radio og tv i de råd og
Fjernsynsklub.
muligt at indføre fælles
skaffe billige
Arf er stadig lytterne og udvalg som vi sidder i.
administration for de 2
radioapparater til
seernes talerør for styrket Og vi ønsker at styre
public service stationer
medlemmerne, formidle demokrati og
brugerindflydelsen
billige reparationer, og
Vi er trætte af de mange og hvis man gav
brugerindflydelen på
licensstøtte til begge
desuden stiftede man en radio og tv.
genudsendelser på tvkanaler med forsat
fond, der skulle udlåne
siden, hvoraf en del
Vi deltager i
reklameindtægt for TV
radioapparater til fattige mediepolitiske
selvfølgelig er til glæde
og syge i kommunen.
konferencer og møder og for nogle, men mange af 2 , kunne der skabes et
langt bedre økonomisk
I 1941 havde foreningen har dialog med de
dem er efterhånden lidt

Stadig sprællevende

Arbejdernes Radio-og Fjernsynsklub
administration for de 2
public service stationer
og hvis man gav
licensstøtte til begge
kanaler med forsat
reklameindtægt for TV
2 , kunne der skabes et
langt bedre økonomisk
grundlag for dansk
public service
og en mere varieret
programvirksomhed,
end som nu med 2
konkurrerende kanaler,
der ofte har gode
udsendelser på samme
tid, i stedet for at sprede
dem, så flere kunne få
glæde af dem.
Klubben er også imod at
flytte licensen over på
skatten som mange
mener er en god ide,
fordi alle ville komme til

at betale. Det er også
rigtigt, men vi mener der
er en fare i, at man så
bliver afhængig af
skiftende regeringer, der
måske ville skære i
støtten, når de var
økonomisk trængte.
Det kunne også være, at
journalister ville bremse
op med kritik lige før et
finanslovsforslag, fordi
man ville være afhængig
at politikernes for godt
forbindene. Og man ville
aldrig vide, hvor mange
penge der var til
rådighed.
Jeg mener at licensen
skal være mere
gennemsigtig, ligesom
der skal ses på en licens
til kollegier,
lærlingehjem og

plejehjem. Det er også
en god ide, at kræve
licens op hver måned
hos disse grupper.

forsikring også kan
tegnes for andre medier.
I den forbindelse har vi
så skiftet navn igen til
ARF Danske Medier.
Kæmpet for
Rødovre klubben har
Lokalradioerene
omkring 150
Vi har også kæmpet for
medlemmer, hvoraf en
at bevare lokalradioerne. del kommer fra
Men regeringen har
København
bestemt, at der skal
Vi planlægger tre ture i
oprettes en privat drevet det kommende år. En
radiokanal for
fire dages tur langs den
licenskroner. Det bliver
svenske øresundskyst, et
formentlig Det
krydstogt til de baltiske
Berlingske officin der
lande, Sankt Petersborg,
overtager denne kanal.
Helsingfors og
Da fjernsynet holdt sit
Stockholm, samt den
indtog stiftede
sædvanlige efterårstur til
Forbundet et
Fanø, Manø og Rømø .
forsikringsselskab, hvor Så selv om Arbejdernes
man kan få sit fjernsyn
Radio-og Fjernsynsklub
forsikret til en rimelig
er fyldt 80 år. Er den
betaling, ligesom denne stadig sprællevende

Reception for formanden
Den 18. November kunne vores formand, Helge Møller fejre sin 70 års fødselsdag. I den anledning holdt
partiet en reception for ham i Foreningshuset. Der kom mange mennesker, og der blev holdt flotte taler til
og om ham af næstformand Per Biener, borgmester Erik Nielsen, kredsformand Bjarne Kaspersen Hansen
og folketingsmedlem Morten Bødskov.
Når der kom så mange, var det måske fordi Rødovre Lokalnet havde en helsidesannonce på side 7 om
formandens reception.
Da formanden mente, at det kunne undre, at partiet ville smide så mange penge ud på en sådan annonce,
kunne han berette, at den var gratis. Baggrunden var den, at Rødovre Lokalnet i to uger i træk havde glemt
at indsætte annoncer for vores torvemøder, ligesom avisen havde glemt en annonce om formandens
reception. Som kompensation havde man på avisen besluttet, at give den store annonce gratis.
Her er nogle billeder fra receptionen:

Aktivitetskalender
Den 10. 1: Kl. 18 Gruppemøde på rådhuset
Den 11.1. Kl. 18.30 Kulturgruppen hos AOF,
Højnæsvej 77
Den 12.1.. Kl. 19 Kredsbestyrelsesmøde i Gunnekær
28
Den 15.1. Kl. 10 - 14.30: Kredskonference hos 3F
Storkøbenhavn, Nordvest, Sct. Jakobsvej 10, 2750
Ballerup.
Den 17.1. Kl. 18: Gruppemøde og FU på rådhuset
Den 24. 1. Kl. 19: Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28
Den 7.2.. Kl. 18: Gruppemøde på rådhuset
Den 14.2. Kl. 18: Gruppemøde og FU.
Udgivelsesplan for Socialdemokraterne i Rødovre
Nr. 1
Den 17.2. Bladudvalgsmøde
Den 24.2. Deadline
Den 1.3. Tryk
Nr. 2
Den 31.3. Bladudvalgsmøde
Den 7.4. Deadline
Den 12.4. Tryk
Nr. 3
Den 5.5. Bladudvalgsmøde
Den 12.5. Deadline
Den 17.5. Tryk
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Adresseliste
Formand:
Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
Næstformand:
*Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.dk
Hovedkasserer:
*Lars O. Lauritzen, Maglekær 10, 1 tv
3648 0677 / lotto7@milestedet-net.dk
Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
Dorte Hildebrandt, Nyskiftevej 19
3672 4993 / dortehildebrandt@hotmail.com
Sekretær:
*Dan Larsen, Gunnekær 21 st th .
3641 8301 / danlarsen@larsen.mail.dk
Aktivitetsformand:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3
3670 2868 / dssm@pc.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
* John Hedegaard, Lucernevej 112
3641 2928 / johnhedegaard@dbmail.dk
*Jean Jensen, Valhøjs Alle. 90.3.
tlf. 30616217/ jlj@kts.dk
* Dler Colnadar. Maglekær 10, 1.
36471530 /colnadar@hotmail.com
*Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurt@kurtfaber.dk
Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
30325450 / lalbrecht@webspeed.dk
Finn Jørsby, Niels Frederiksens Alle 20
22911720 / joersby@webspeed.dk
*På valg i 2011
Bestyrelsessuppleanter:
Kåre Petersen, Grønlunds Alle 12
51180288 / corepetersen@hotmail.com
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625 Vallensbæk
4364 9042 / mihajas@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
3670 1128 / margitgrenaae@webspeed.dk
Social- & sundhedsgruppen:
Kirsten Ærø, Espely 7
3641 1860 / kirsten-finn-aeroe@kabelmail.dk
Revisorer:
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B
3670 7641 / eri.hill@mail tele dk
Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1 th
3672 2002 / 44bla@webspeed.dk
Revisorsuppleanter:
Hanne Kjærulff, Engbovej 50 D
21729440/ hanne@banolu.com
Bruno S. Borch / Pilemosevej 10 bsb@os.dk

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: www.socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2010:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6
3637 7001 / erik.nielsen@e-posthus.dk
Britt Jensen, Rødovre Parkvej 150
3672 0436 / britt.jensen@e-posthus.dk
Flemming.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@e-posthus.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, Valhøjs Allé 102 B 1 tv
2063 6360 / mb@e-possthus.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5
36411181/ steen@e-posthus.dk
Lene Due, Rådmand Billesvej 19
44922654/ lenedue@e-posthus.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 3257 2276 / 3337 4008 / smorb@ft.dk
DUI Rødovre
Gunnekær 28, 1
Lis Olesen, Jyllingevej 177
3670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre: Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Bladet Socialdemokraterne i Rødovre
Helge Møller, Skodborgvej 3
36709480/ helgemoeller@mail.tele.dk

