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Generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling i Socialdemokratiet i Rødovre
Onsdag den 24 marts 2004 kl. 19 i Loen
på Rødovregård
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning v/ formanden.
3. Hovedkassererens beretning.
4. Uddannelsessekretærens beretning.
5. Beretning fra kommunalbestyrelsesgruppen.
6. Forslag om prokura til hovedkassereren
og kontingentkassereren.
7. Forslag fra medlemmerne. Forslag skal
sendes til formanden senest fire dage før
generalforsamlingen.
8. Valg for til bestyrelsen for to år:
a. Formand, Helge Møller er på valg
b. Kontingentkasserer Hanne Kjærulff er
på valg
c. Sekretær, Per Biener er på valg
d. Tre bestyrelsesmedlemmer, Aksel Mikkelsen, Poul Alexanderssen og Safdar
Sethi er på valg
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9. Valg af suppleanter: Vivian Olesen og
Margit Grenaae er på valg
10. Valg af to revisorer, på valg, Erik Hillbrandt
og Bente Hylleborg.
12. Valg af to revisorsuppleanter, på valg, Birgit Andreasen og Erik Kvist
13. Valg af fanebærer, på valg, John Busk.
14. Valg af kongresdelegeret, forslag skal
være formanden i hænde senest fire dage
før generalforsamlingen.
15. valg af repræsentanter til amtsrepræsentantskabet, otte delegerede.
16. Valg af repræsentanter til kredsrepræsentantskabet, otte delegerede.
17. Valg af folketingskandidat, på valg, Morten Bødskov.
23. Eventuelt.
På bestyrelsens vegne
Helge Møller
formand

Arbejdernes Radioog Fjernsynsklub
Meld dig ind i Arbejdernes Radioog Fjernsynsklub

Egegårdsvej 56 · 2610 Rødovre

Telefon 36 41 31 81

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

Leder

Bladdød
på grund af PostDanmarks monopol
Mange små foreningsblade må lukke, fordi regeringen, Dansk Folkeparti, De Radikale og Kristendomokraterne har fjernet portostøtten på 188 mill. kr.
om året. Dette blad risikerer samme skæbne, men
det bliver selvfølgelig op til generalforsamlingen den
24. marts at beslutte.
Sagen er den, at vi i dag betaler 1,47 kr. pr blad
til PostDanmark for at få bladet bragt ud til medlemmerne, men det slutter den 1. marts, så det blad du
sidder med i hånden, er det sidste, som bliver distribueret til den pris.
Efter 1. marts stiger portoen til 6,50 kr. pr. blad,
og det rækker vores økonomi ikke til. Vi har i bestyrelsen diskuteret, hvad vi skal gøre efter den 1.
marts og vil i første omgang se, om vi kan få medlemmer nok til at melde sig om bladuddelere. Det
giver en lidt uregelmæssig distribution, men kan
være en løsning. Vi kan også droppe bladet og så
sende indkaldelser m.v. ud med post. Kulturelt
Samråd, spejder og idrætsorganisationer i kommunen er p.t. i gang med at undersøge, hvordan bortfaldet af portostøtten rammer foreningsbladene. Det
sker på baggrund af et initiativ i Folkeoplysningsudvalget, som på baggrund af de oplysninger, der
kommer ind ved undersøgelsen, vil se på, om der er
en måde, man kan hjælpe foreningsbladene på. Det
næste blad, vi planmæssigt skal udsende, skulle i
trykken den 20. april, så vi har lidt tid at løbe på, før
der træffes en endelig beslutning.
I øvrigt er det fantastisk, hvad regeringen her har
lavet. En regering der taler om markedskræfter og
det frie initiativ, for det er der intet af i forbindelse
med distribution af blade. Jeg er i det daglige redaktør af Boligselskabernes Landsforenings blad
Boligen, som også bliver ramt af portostøttens bortfald. Bladet er normalt på 40 sider, og udkommer i
33.000 eksemplarer 11 gange om året, hvilket vi i
dag betaler PostDanmark 66.000 for i distribution
pr. gang. Vi skal efter den 1. marts betale 108.570
kr. pr. udgivelse. En klækkelig forhøjelse, men slet
ikke i den størrelsesorden som de mindre foreningsblade kommer ud for. Hvorfor nu det? Fordi PostDanmark gerne vil give rabat til blade med stort
oplag, fordi der her også er konkurrence på uddelingen fra ForbrugerKontakt og Bladkompagniet. De
kan til gengæld ikke håndtere de små blade. Så de
får smækket.
Vi har sammen med en række andre fagblade
forsøgt at pulje os i forhandlingerne med de tre konkurrenter. Blade med et samlet oplag på 57 millioner

om året, som under normale omstændigheder skulle
kunne forhandle sig til en stor rabat, men nej.
Det er ikke muligt at skabe en fri konkurrence på
et område, hvor statsmonopolet har en konkurrencefordel før start på 25 %. Regeringen og Dansk
Folkepartis udtalelser i forbindelse med afskaffelse
af portostøtten, om at der jo er konkurrence på distriubtionen, er efter forsøg med forhandling for
mere end de 57 mio. årlige udgivelser udtryk for
manglende realitetssans og fornuft. Det kan dokumenteres, at der ikke er en fri konkurrence, end ikke
ved at stå sammen med meget store oplag er det
lykkedes at fremme konkurrencen.
PostDanmark har ikke lagt skjul på, at de ved, at
langt de fleste blade ikke har andre muligheder end
netop PostDanmark. Derfor er deres interesse i at
give en rabat til disse blade lig nul. Det er den klassiske tankegang i et monopol. Og det er den konkurrencesituation, der hersker på det marked. Det
betyder at de mindre blade – under et oplag på
500.000 pr år, helt er underlagt PostDanmarks prissætning.
Bladkompagniet har været kreative i forhold til at
arbejde med flere samarbejdsmodeller, men hver
gang er forhandlingerne strandet på momsproblematikken. Havde konkurrencevilkårene mellem
PostDanmark og Bladkompagniet været identiske,
kunne der være flyttet ganske store tonnager.
ForbrugerKontakt kunne være et alternativ – men
det fordrer, at udgiverne er tilfredse med en helt anderledes sikkerhed for udsendelse af deres blade,
end de er vant til. En usikkerhed deres priser til
gengæld afspejler tydeligt.
PostDanmark har i præsentationen af deres
oplæg ikke lagt skjul på, at de er helt klar over at de
har en konkurrencemæssig fordel på 25 % fra start.
Samtidig ved de, at langt de fleste af bladene i porteføljen ikke kan afløfte momsen. Og endelig ved
de, at disse to kendsgerninger, betyder at 95% af
de deltagne blade ikke kan gå andre steder end til
PostDanmark for at få deres blade distribueret. Eller
sagt direkte, PostDanmark ønsker ikke at tilbyde
mindre blade nogen form for enkeltrabat.

Helge Møller
formand
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Kommunalt

Mindre
ghetto,
mere
integration
Af Morten Bødskov, medlem af Folketinget for
Rødovre/Herlev Kredsen
Anders Fogh Rasmussen brugte blandt andet
dette år nytårstale til at
rejse diskussionen om
ghettoer i Danmark. I
Foghs nytårstale hed
det blandt andet
”Mange års fejlslagen
udlændingepolitik har
f.eks. skabt indvandrerg hettoer, hvor mændene
er arbejdsløse, hvor
kvinderne er isolerede,
og familierne kun taler
hjemlandets sprog.
Ghettodannelser fører til
vold og kriminalitet og
konfrontation. Vi må
stoppe den ulykkelige
ghettodannelse.”
Vi socialdemokraterne kan kun være helt
og aldeles enige. Der
skal gøres op med ghettodannelsen i Danmark integrationen skal forbedres!
Alt for længe har
denne regeringen ladet
stå til. Oveni har VK-regeringen fjernet succesfulde integrations- og
boligprojekter. De har

nedlagt kvarterløftene
og sat indvandrerfamilier
på starthjælp, og regeringen har sat det kriminalitetsforebyggende arbejde på stand-by.
Vi socialdemokrater
er klar til at gøre op med
ghettodannelsen i Danmark. Vi har viljen til at
rette op på integrationen
og skabe boligområder,
hvor dagligdagen er tryg
og fremtiden lys.
Ghettodannelse er et
komplekst problem, som
ikke kan løses fra den
ene dag til den anden.
Men vi kan dæmme op
for udviklingen, hvis vi
satser bredt på kvarterløft, en målrettet indsats
mod den negative sociale arv, en lokal kriminalpræventiv indsats, uddannelse til de unge og
arbejde til de voksne.
I dag er Danmark et
multietnisk samfund.
Det er på mange måder
en berigelse. Den danske kultur skal være
mangfoldig og bygge på
frisind, tolerance og re-

spekt for det anderledes. Socialdemokraterne ønsker imidlertid
ikke, at Danmark skal
udvikle sig til et samfund, hvor de forskellige
kulturelle grupper lever
isoleret, med egne normer og værdier, og uden
mulighed for at tage et
medansvar for de forpligtelser og det fællesskab, der er grundlaget
for sammenhængskraften i vores samfund.
Demokrati, menneskerettigheder, ytringsfrihed, trosfrihed, ligestilling og frihed er helt
grundlæggende danske
og socialdemokratiske
værdier. Det er vigtigt, at
etniske minoriteter lærer
disse værdier, så de kan
nyde de rettigheder, leve
op til de pligter og dele
disse værdier med
andre i det danske samfund. Derfor skal vi inddrage nye borgere i
vores samfund. Vi skal
møde dem som kolleger
på arbejdspladsen, som
naboer i kvarteret og

som forældre til vores
børns klassekammerater.
Det er baggrunden
for, at Socialdemokraterne vil bekæmpe tendensen til ghettodannelse – social såvel som
etnisk – med en aktiv
boligpolitik, en indsats
mod den negative sociale arv, en styrket forebyggelse og hurtig og
konsekvent afstraffelse
af ungdomskriminalitet
samt nye veje til uddannelse og arbejde for udlændinge.
Socialdemokraterne
har fremlagt en stribe
forskellige initiativer, der
samlet set vil gøre op
med den negative udvikling. Du kan læse
hele vores oplæg mod
ghettodannelse på vores
hjemmeside www.socialdemokraterne.dk
under 'det mener vi',
'politiske udspil'.
●
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50 år

Flemming
Riedel
fylder 50 år
Man kan sige meget om
Flemming Riedel, den
tidligere formand for partiforeningen i Rødovre
Nord.
Det gør man også.
Men ligegyldig, det er
han ikke. Flemming er et
af de mest initiativrige
mennesker, jeg kender.
Han er fyldt med ideer.
Ikke alle kan gennemføres, men hvad gør det.
Han finder bare på
noget nyt, for noget skal
der ske. Og det er ikke
for egen vindings skyld,
men for at hjælpe især
de svage grupper eller
Socialdemokratiet.
Det var ham, der
først i 80’erne tog initiativ til at lave et bedre
medlemsblad. Det var
ham, der fik ideen og fik
stablet Radio 2610, der
nu hedder Rødovre Kanalen på benene, og det
var ham, der fik ideen til
at starte den selvejende
institution »Foreningshuset« for bare at nævne nogle få af de ideer,
han har ført ud i livet.
»Foreningshuset« er
hans hjertebarn, hvor
han i første omgang
kontaktede en række
foreninger, som kommunen ikke kunne skaffe
lokaler, men måtte leje
sig dyrt ind privat. De
var grundstenen. I dag
er der næsten 30 foreninger, som har til huse
på Højnæsvej. Det er
lige fra den somaliske
forening over Dansk
Blindesamfund til Rød-
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ovres Bokseklub.
Hans smittende energi fik medarbejdere på
hans tidligere arbejdsplads i Boligselskabernes Landsforening til at
lægge frivilligt arbejde i
for at omdanne den
gamle fabriksbygning til
det, den er i dag, fordi
de syntes det havde et
godt formål.
I Sverige har han stået for købet af en ødegård i nærheden af hans
egen fritidsbolig med
det formål, at Rødovres
foreninger kan holde
kurser her. Og han arrangerer om sommeren
sommerlejr for både
danske og udenlandske
børn og deres forældre.
Hans energi og kreative evner har andre også haft blik for. Sådan
var han med i Poul Nyrup Rasmussens kampagne for at blive valgt
til Socialdemokratiets
formand, ligesom han
var med i kampagnestaben, da Poul Nyrup første gang blev valgt som
Statsminister. Efter Poul
Nyrups afgang som formand har den nye formand Mogens Lykketoft
også gjort brug af hans
evner for at få sat gang i
det nye partisekretariat.
Alt dette frivillige arbejde startede han allerede i sin ungdom i fritids og ungdomsklubberne. Han blev uddannet som lærer med håndarbejde som hovedfag,
men det var ikke lærer-

gerningen, der fik fat i
ham. Derimod arbejdet i
f r i t i d s k l u b b e rne i Husum/
Brønshøj, hvor han sammen med sin barndomskæreste og nu hustru
Ulla, var et stort aktiv.
Han blev redaktør af
filmklubbernes blad,
hvilket gav ham smag
for journalistikken. Det
blev først til et job på
Amtsrådsforeningens
blad, senere ni år på
Boligselskabernes
Landsforenings blade
Boligen og Beboerbladet, indtil han blev headhuntet af forsikringsselskabet Skandia, som
ansatte ham for at starte
projekt »Natteravnene«,
så det er Flemming, der
har æren for, at dette
projekt, som i dag er
landsdækkende kom op
at stå.
Nu skal der være højt
til loftet, hvor Flemming
er ansat. Det var der

ikke i et forsikringsselskab. Derfor stoppede
han, men fik kort efter
job som informationsmedarbejder i AOF Danmark, hvor hans hovedbeskæftigelse i dag er at
redigere bladet »Perspektiv«.
Flemming har altid
ment, at folk over 50
burde udskiftes og gøre
plads til de unge. De
gamle er alt for betonagtige, især når de var
over 50. Det tal runder
han den 20. marts. Så
det er spændende, om
han nu bliver en betonmand ligesom alle os
andre.
De, der gerne vil
ønske Flemming til lykke
på den runde dag kan
træffe ham i Foreningshuset på Højnæsvej 63
onsdag den 17.marts fra
kl. 15 – 17.
-møl.

Beretning

Et travlt år
Skriftlig beretning for bestyrelsens
aktiviteter i det forløbne år
For ikke at forlænge generalforsamlingen med
opremsning af, hvad bestyrelsen har arbejdet
med og partiforeningen
har haft af arrangementer i det forløbne år,
kommer her en skriftlig
beretning for året, der er
gået:
På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen sker der
normalt en konstituering, således også her,
hvor vi formerede de
partipolitiske grupper.
Børn & skoleudvalget fik
Annie Petersen som tovholder med KB-medlem
Henning Nielsen som bisidder. Kultur & Fritidsudvaget besattes med
Dan Larsen som tovholder og KB-medlem Alex
Nielsen som bisidder.
Social & Ældreudvalget
med Hanne Kjærulff
som tovholder og KBmedlem Britt Jensen
som bisidder. Teknik &
Miljøudvalget fik Flemming Østergaard Hansen som tovholder og
KB-medlem Dora Arvidsen som bisidder, mens
Sundhedsgruppen i
amtsregi fik Jørgen Dam
som tovholder og amtsrådsmedlem Leif Flemming Jensen som bisidder.
De fem udvalg har i
perioden arbejdet med
flere medlemsarrangementer. Den 7. maj holdt
teknik- og miljøudvalget
medlemsmøde om »Det
offentlige rum« på Islev
skole. Den 14. maj holdt
social- og ældregruppen
i samarbejde med skole

og fritidsudvalget et
medlemsmøde om »Taurus og Skiftesporet og
Anexet« i Foreningshuset.

Få EU interesserede
Et lille udvalg blev nedsat til at gennemgå ændringsforslag til partiets
EU-program, som blev
godkendt af bestyrelsen,
og senere fremlagt på et
medlemsmøde den 21.
maj. Der kom desværre
ikke mere end et par
håndfulde, men det var
til gengæld glædeligt på
kongressen i september
at se, at mere end halvdelen af de ændringsforslag, vi havde fremsendt,
blev vedtaget.
Grundlovsdag havde
vi Mogens Lykketoft
som hovedtaler på det
nu traditionelle og velbesøgte arrangement på
Rødovregård. Desværre
ser det ikke ud til, at vi
kan få Mogens Lykketoft
igen i år, men vi forsøger
at skaffe en anden hovedkraft.
På bestyrelsesmødet

den 30. juni fik vi ny
kontingentkasserer, idet
Aksel Mikkelsen på
grund af stigende arbejdspres ikke havde
mere tid. I stedet konstitueredes Hanne Kjærulff
som ny kontingentkasserer, mens Aksel Mikkelsen i stedet overtog
Hannes plads i bestyrelsen.
På samme møde besluttedes det, at vi gik
med i Demokrati-radioen
med Flemming Østergaard Hansen som tovholder.
Den 12. juni holdt vi
det første budgetmøde
om kommunens kommende budget. Vi var
ikke mange, men de, der
var der, fik givet deres
bud på, hvordan de
mente, budgettet burde
hænge sammen, og da
de var så godt som
enige med borgmester
Erik Nielsen, var der ikke
store problemer i det. Vi
var enige om, at kassebeholdningen skulle op,
og at det selvfølgelig
måtte medføre nogle
besparelser, uden at det
gjorde alt for ondt.
Det andet budgetmøde, der blev holdt på
Rødovregård den 19.
august, som giver de
endelige anbefalinger til
KB-gruppen, havde lidt
flere deltagere. Der var
enighed om, at vi igen
skulle søge efter et
bredt forlig, og sådan
blev det også for alle
partier i kommunalbestyrelsen stemte for
budgettet for 2004.

Stod tidligt op
Den 27. august stod
Morten Bødskov, Dora
Arvidsen, Per Biener,
Hanne Kjærulff og Dan
Larsen tidligt op for ved
Rødovre Station at uddele kampagnemateriale
om den stigende arbejdsløshed
Det ikke muligt at få
tilslutning nok til et medlemsmøde om partiets
nye principprogram,
hvor partiet havde udarbejdet et spil, hvorefter
man skulle diskutere
holdninger. Vi var fire,
der mødtes i partilokalerne den 2. september,
som fik en god politisk
snak, men fik ikke spillet
noget.
Den 17. september
holdt vi årsmøde. Bestyrelsen havde besluttet at
gøre det på en ny måde
for at få mere livlig debat om beretningerne.
Formanden, borgmesteren, amtsrådsmedlemmet og folketingsmedlemmet fik hver 10 minutter til deres beretninger, hvorefter de fungerede som panel til den
efterfølgende diskussion. Det er bestyrelsens
indtryk, at denne mødeform faldt i god jord, så
den vil vi fortsætte med.
Den 21. oktober holdt
vi et møde om den nye
kommunale struktur på
Rødovre skole med Leif
Flemming Jensen og
Erik Nielsen som indledere. Den lille snes
medlemmer, der mødte
op, fik en dejlig fordomsfri diskussion om de problemer en strukturreform ➔
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Beretning

kan foranledige i både
kommune og amt.
Sundhedsgruppen
deltog den 27. oktober i
et velbesøgt møde på
KAS Glostrup om neurologien.
På kredsbasis er der
på initiativ af Hanne
Kjærulff startet en retspolitisk gruppe, som
holdt sit første møde
den 28. oktober. Det
blev i november fulgt op
at et møde med Morten
Bødskov, retspolitisk
ordfører, på Christiansborg.

Samarbejde med AOF
Den 30. oktober havde
vi i samarbejde med
AOF arrangeret møde
på Rødovregård om privatiseringer. Vi havde inviteret den socialdemokratiske gruppeformand
Sabine K. Andersen fra
Farum til at fortælle om
sine erfaringer, og borgmester Erik Nielsen gav
sit bud på, hvor langt
man vil gå i Rødovre. Vi
var over 60, der mødte
op og fik en spændende
og meget oplysende
debat. Især om, hvordan tingene er foregået i
Farum. UHA, UHA,
UHA.
Tre tirsdage i november den 4., 11. og 18.
havde vi arrangeret kursus for nye medlemmer
med Dan Larsen som
kursusleder. Det første
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møde var med oplæg af
Flemming Østergaard
Hansen om partiets
vedtægter og program,
det næste med formand
Helge Møller, der fortalte om arbejdet i partiforeningen i Rødovre.
Og der blev sluttet af
med et besøg i Folketinget hos Morten Bødskov. Der deltog en halv
snes af de nye medlemmer, og bestyrelsen har
besluttet at gentage succesen til sommer. De
nye medlemmer var også inviteret til et møde
på rådhuset den 3. februar for at se borgmesterens arbejdsplads og få
en indføring i, hvordan
kommunen drives. Desuden var der orientering
om amtet af Leif Flemming Jensen, Folketinget af Morten Bødskov og foreningen i
Rødovre af Helge Møller. Der var 14 tilmeldte.
Den 3. november
havde børn- & skoleudvalget et vellykket arrangement på Musikskolen
med lederen Just Linvald. Og den 26.11.
holdt social- & ældregruppen et møde med
Leif Flemming Jensen
og Britt Jensen fra socialforvaltningen om genoptræning.
Den 19. november
havde vi i samarbejde
med de almene boligorganisationer i Rødovre

arrangeret et debatmøde om salg af almene
boliger på Christiansborg, hvor direktør i Boligselskabernes Landsforening Gert Nielsen
var indleder. Der var et
halvt hundrede deltagere, som fik en god
middag og en mindst
ligeså god debat. Arrangementet blev fortsat
ugen efter med almene
boligfolk fra Herlev, hvor
Helge Møller, der er presse- og informationschef
i Boligselskabernes
Landsforening var indleder for de over 60 boligfolk, som var mødt op.
Den 3. december havde teknik- & miljøgruppen et møde i teknisk
forvaltning om de fremtidige trafikinvesteringer.

God nytårskur
Som noget nyt arrangerede vi i år nytårskur en
fredag. Så var det muligt at få borgmesteren
med. Denne gang var
musikken bestilt og de
små halvt hundrede deltagere fik serveret god
mad, som var tilberedt
af Karen Nielsson og
Hanne Kjærulff. Fra alle
sider har vi fået tilbagemelding om, at det var
en rigtig god aften. Til
næste år har vi reserveret borgmesteren i god
tid, men går tilbage til
lørdag. Det bliver den 8.
januar. Det kan man

godt skrive op i kalenderen.
Den 28. januar blev
der igen holdt møde i
samarbejde med AOF.
Det gjaldt byudvalgsarbejdet i kærene. Mødet
var godt, men der kunne
godt være kommet
nogle flere deltagere.
Derudover har bestyrelsens medlemmer deltaget i diverse kredsbestyrelsesmøder og
kredskonferencen den
27. og 28. februar på
Skovly. Ligesom vi har
været til amtets repræsentantskabsmøde, hvor
der efter tre afstemninger blev valgt en ny EUkandidat, Ejnar Lüduch.
Han stod i to afstemninger lige med det tidligere folketingsmedlem
Lise Hækkerup.
Vi har desuden været
på gaden til torvemøder
så godt som hver lørdag
rundt i kommunen, men
har besluttet, at vi i de
kolde måneder, december, januar og februar
holder en pause, men
kommer stærkt igen til
marts.
Sildemøderne har vi
nedskåret med et enkelt
møde på grund af økonomien, og vi skal i den
nærmeste fremtid have
diskuteret, hvordan vi
skal fortsætte med sildemøderne, når sektion
LO Rødovre bliver nedlagt ved udgangen af
dette år. LO har hidtil finansieret de film, vi
viser på sildemøderne.
Den 3. marts holder
vi medlemsmøde om
det udkast til principprogram, vi har fået tilsendt fra partikontoret.
Det falder efter redaktionens deadline, men det
bliver spændende at se,
hvor mange, der møder
op.
Helge Møller
Formand

Socialt

Godt år for
den sociale
sektor i Rødovre
Af Britt Jensen Socialudvalgsformand

Når et år er gået er det
både på sin plads at
gøre status, men også
at se fremad. Vi har nået
mange resultater inden
for det sociale område i
2003. Vi har lagt en solid
bund for at styrke og
konsolidere det sociale
arbejde i Rødovre Kommune, både den professionelle og den frivillige
indsats.
Inden for socialområdet har vi allerede
igangsat mange spændende aktiviteter i det
forgangne år, jeg vil blot
nævne et par ting.

Ældreområdet
Ældreområdet står
øverst på den politiske
dagsorden og har derfor
fået de største ressourcetilførsler i Rødovre
kommune i de senere år.
Det er primært hjemmeplejen og plejehjemmene, som har fået ekstra ressourcer.
Rødovre Kommune
er fx én af de eneste
kommuner i landet, som
fremskriver demografisk
og vægtet på de enkelte
alderstrin inden for

hjemmeplejen – det vil
sige, at vi tager hensyn
til, at over 80 årige er
»tungere« at pleje i
hjemmeplejen, end de
yngre pensionister. Dette
er en meget væsentlig
grund til, at vi i Rødovre
Kommune ikke oplever
en hetz på hjemmeplejen, som vi har set
det andre steder. Den
demografiske fremskrivning betyder, at vi udover løn- og pristalsfremskrivningen tildeler
hjemmeplejen 5,1 stilling
ekstra i 2004.
Vi har i dag en toptrimmet hjemmepleje i
Rødovre, som vi ønsker
at fastholde på et højt
niveau.
I 2003 er den såkaldte fritvalgsmodel
gennemført i hjemmeplejen. Det betyder, at
private firmaer kan blive
godkendt til at udføre
hjemmehjælp på lige vilkår som kommunen.
I Rødovre var vi blandt
de første som var klar
med kvalitetskrav og
priser for hjemmepleje i
relation til de nye lov.
Ikke ret mange har valgt

et privat firme til hjemmehjælp i Rødovre. På
nuværende tidspunkt er
det under 1 % af hjemmehjælpsbrugerne, som
har valgt et privat firma i
stedet for kommunens
hjemmepleje.
Ventelisterne til plejehjem er fortsat for høje
derfor udbygger og moderniserer vi plejehjemmet, Broparken. Broparken forøges med 22 boliger til 78 boliger efter
renoveringen. Hertil kommer yderligere ca. 13
pladser via bygning på
Skøjtehalsgrunden.
Også en udvidelse af
Dorthe Mariehjemmet er
i gang. Her forventer vi
30 pladser i forbindelse
med ombygning og modernisering.
Der er ingen tvivl om,
at vi vil den sidste venteliste til livs – ventelisten til plejehjem. Og vi
vil gøre alt for at nå
vores mål.
Vi vil også fortsætte
med at gå forrest og
tage ansvaret for en visionær ældrepolitik. Derfor er der også i 2003
iværksat en nyformule-

ring af ældrepolitikken
med inddragelse af seniorråd og borgere i kommunen en proces som
løber i hele 2004.

Sindslidende
I sundhedsundersøgelser foretaget af Embedslægeinstitutionen står
der at læse, at Rødovre
kommunes sundhedsprofil/hyppigt forekommende sygedomme er
kendetegnet ved, at
Rødovre kommune har
mange borgere med alkoholbetingede sygedomme og et relativt
stort antal borgere med
psykiske lidelser.
Socialpsykiatrien i
Rødovre kommune har i
de senere år oplevet et
kvalitetsløft, bl.a. fordi vi
har ændret organiseringen af området, men
også fordi Kommunalbestyrelsen i 1998 besluttede at ansætte en psykiatrikoordinator på fuld
tid og dermed sikre en
samlet koordinering af
socialpsykiatriområdet.
I dag har vi solistboliger i kærene, to væresteder og et støttekon-
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Socialt
Det rummelige arbejdsmarked

2004 119 borgere i fleksjob og 34 personer i
skånejob.

taktkorps. Derudover
planlægger vi at etablere
forskellige bofællesskaber for psykisk syge.

Det rummelige arbejdsmarked
I juli 1998 trådte en helt
ny sociallovgivning i
kraft. Bistandsloven blev
afløst af et nyt regelsæt
bestående af en administrationslov, en aktivlov og en servicelov.
Samtidig fik vi 1. januar
2003 en ny pensionsreform. Lovgivningernes
hovedbudskab er et helt
nyt menneskesyn. Kommunerne skal i højere
grad gå fra at give borgerne passiv forsørgelse
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i traditionel forstand til
en aktiv hjælp, hvor
svage borgere bliver integreret på arbejdsmarkedet. Mange borgere
har brug for en aktiv
håndsrækning så de bliver fastholdt på arbejdsmarkedet frem for en
passiv forsørgelse af det
offentlige. Det nye lovkompleks er også kommet til Rødovre, hvilket
ses af de tiltag kommunen har taget omkring
det rummelige arbejdsmarked i de seneste år.
Vi har vedtaget en aktiv
arbejdsmarkedspolitik
og moderniseret arbejdsmarkedsafdelingen. Vi forventer bl.a. i

Frivillighedspolitikken
Vi har igennem adskillige år opbygget en meget flot frivillighedssektor i samarbejde med de
frivillige sociale foreninger. Vi har formuleret et
værdigrundlag for samarbejde mellem kommune og frivillige sociale
foreninger – et værdigrundlag som helt lever
op til regeringens sociale charter.
Vi har over 70 frivillige sociale foreninger
inden for områderne:
Ældre, handicappede,
sindslidende, misbrug,
flygtninge, vanskeligt
stillede børn/unge og
patientforeninger. Puljen
til frivilligt socialt arbejde
på 745.000 kr. fortsætter
i 2004.
Vi etablerede også
det åbne værested
»Vandværket« i 2002. Et
værested fortrinsvis for
pensionister, som er blevet utroligt populært i
løbet af meget kort tid.
Boligsocial indsats
Igennem de seneste 10
år har vi med meget stor
succes udviklet det boligsociale arbejde i Kærene. Arbejdet er gennemført i et meget flot
samarbejde mellem de
frivillige, boligselskaberne, politi, skole, sociale myndigheder og beboerrådgiveren.
Et meget væsentligt
resultat af arbejdet i

Kærene kan aflæses på
anbringelseskontoen.
Generelt er udgifterne til
anbringelser af børn og
unge steget i perioden
1998-2001 med 25 %.
Denne udvikling er også
kendetegnende for Rødovre, blot ikke i Kærene,
hvor anbringelserne er
faldet med 22 % i
samme periode.
De meget flotte resultater står i skærene kontrast til, at den borgerlige regering med støtte
fra Dansk Folkeparti
kastede en bombe ind
under dette arbejde.
Med et enkelt slag forsøgte de at ødelægge
flere års solidt arbejde
blandt frivillige og lokale
beboer ved at fjerne det
økonomiske grundlag
for hele aktiviteten. Det
skete ved at fjerne Byudvalget og de midler,
som var afsat til beboerrådgiveren.
Ved fælles lokal hjælp
lykkedes det os i fællesskab at sikre boligrådgiveren og det boligsociale arbejde i en ny 4 årig
periode med midler fra
Landbyggefonden, kommunen og boligselskaberne.
Mange ting er sket i
2003 – som også var
året hvor Rødovre fik et
handicapråd, som allerede er godt i gang med
at komme med indput til
en handicappolitik.
Med dette tilbageblik
og et kig ind i 2004 ønsker jeg alle et godt og
lykkebringende nytår. ●

Arrangementer

Hvordan skal
Danmarks forsvarspolitik
se ud i fremtiden?
Det kan du få et fingerpeg om på et debatmøde
mellem Det konservative Folkepartis ordfører
Helge Adam Møller og den socialdemokratiske
ordfører Per Kaalund.
Mødet finder sted i Islev Filialbibliotek »Trekanten«,
tirsdag den 16. marts kl. 19.30

Medlemsmøde
Den 3. marts kl. 19 i Gunnekær 28
indbydes alle partimedlemmer til møde om ændringsforslag til Socialdemokratiets principprogram, der skal
vedtages på kongressen til september.
Bestyrelsen
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Navne og adresser

Socialdemokratiet i Rødovre
Formand
Helge Møller, Skodborgvej 3

3670 9480

Næstformand
Jørgen Dam, Knudsbølvej 37

3670 3007

Hovedkasserer
Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1.th.

3672 2002

Kontingentkasserer
Hanne Kjærulff, Knud Anchers Vej 93 B 3670 6850
S e k re t æ r
Per Biener, Schweizerdalstien 41

36703117

Uddannelsessekretær
Ruth Mørch, Ulkær 6, st.th.

3647 0461

Bestyrelsesmedlemmer
Dan Larsen, Birkmosevej 39, 2. tv.
3672 2270
Jens A. Schmidt, Padborgvej 25
3670 8235
Flemming Østergaard Hansen,
Auroravej 21 C
3324 1846
Annie Petersen, Fortvej 6 B
3641 6685
Safdar Sethi, Nørrekær 18, 10. tv.
3648 5248
Poul Alexandersen, Rødovrevej 222 C 1. tv. 3672 1858
Aksel Mikkelsen,
2045 3488
Bestyrelsessuppleanter:
Vivian Olesen, Skanderupvej 14, 1. mf.
Margit Grenaae, Espely 20
Pia Larsen, Rødovrevej 317 st. mf.
Revisorer
Bente Hylleborg, Juelsmindevej 11
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B

3670 1984
3670 1128
3672 0980

Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Borgmester Erik Nielsen, Kirkesvinget 6
Britt Jensen, Knud Anchers Vej 57
Alex Nielsen, Schweizerdalstien 67
Kaj-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
Monika Schmidt,
Brandholms Allé 9 C 2. tv.
Henning Nielsen, Vinkelvænget 31
Carl-Johan Hirsbæk, Lucernevej 157
Dora Arvidsen, Horsevænget 282
Vivi Skriver, Rødovre Parkvej 572
Jens Jørgen Jensen, Brandstrupvej 27

3670
3672
3670
3670

4111
0436
3817
4836

3641
5136
3670
3641

8741
5048
2266
1831

4484 6085

Amtsrådsmedlemmer i kre d s e n
Sygehusudvalgsformand Leif
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G 4491 7789
Asger Løvskjold,
Kastagervej 32, 2730 Herlev
4499 8200
Formand for Rødovre/Herlev-kredsen
Bjarne Kaspersen Hansen,
Tværskiftet 27 A
4484 2172
Folketingsmedlem
Morten Bødskov,
Egilsgade 21, 2.th, 2300 Kbh.S.
e-mail: smorb@ft.dk – mobil

3257 2276
2022 0832

DSU-Rødovre
Henriette Berg Henriksen
Marathonvej 20, 1. 0003, 2300 S.

3259 2445

L O - R ø d o v re
Poul Alexandersen, Rødovrevej 222C.tv. 3672 1858
3672 2984
3670 7641

Fanebærer
John Busk, Lucernevej 539

3670 7983

Socialdemokratiets mødelokale
Gunnekær 28, Hjemmeside:
socrodovre@socrodovre.dk

3672 5610

AOF-Rødovre
Per Biener, Schweizerdalstien 41

3670 3117

Rødovre-kanalen
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10G 44917789
Bladet Socialdemokraterne
Helge Møller, Skodborgvej 3
3670 9480
e-mail: helgemoeller@mail.tele.dk & hm@bl.dk

Udgivelsesplan for Socialdemokraterne i Rødovre
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
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2
3
4
5
6

Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline

d. 16.4.
d. 28.5.
d. 20.8.
d. 15.10.
d. 26.11.

Tryk
Tryk
Tryk
Tryk
Tryk

d. 20.4.
d. 1.6.
d. 24.8.
d. 19.10
d. 30.11

Udkommer
Udkommer
Udkommer
Udkommer
Udkommer

d. 23.4.
d. 4.6.
d. 27.8.
d. 22.10.
d. 3.12.

Aktiviteter

Reception
Flemming Riedel fylder 50 år
I den forbindelse indbydes venner,
familie og forretningsforbindelser
til reception i Foreningshuset
Højnæsvej 63

Onsdag den 17. marts fra kl. 15 - 17
Aktivitetskalender for alle medlemmer
3.3.

Kl. 19

Møde om ændringsforslag til princppprogrammet, Gunnekær 28.

24.3.

Kl. 19:

Generalforsamling i Loen på Rødovregård

29.3.

Kl. 19.

Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28

31.3.

Kl. 19

Kredsrepræsentantskabsmøde i SID’s lokaler Fagotvej i Herlev.

13.3.

Kl. 11.

Sildemøde i Viften

20.3.

Kl. 10-12:

Torvemøde ved Rådhuset

27.3.

Kl. 10-12:

Torvemøde på Islev Torv

3.4.

Kl. 10-12:

Torvemøde ved Netto i Kærene
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AOF
Rødovre
Foredrag og debat
Mose Allé 6

Tlf: 36 70 20 29

Mød Benny Andersen
Han går bag facaden
og afdækker den danske folkeånd – på godt
og ondt.
Rødovregaard
onsdag den 28. april
2004
kl. 19
pris 65 kr.

"Bag sløret"
v/ Rushy Rasid og
Jens Højbjerg
Ægteparret, som begge
er journalister, kommer
i deres foredrag/oplæg
ind på, Hvordan to
mennesker og to kulturer møder hinanden og de slag der
skal kæmpes for at få
det til at fungere.
Rødovregaard
mandag den 10. maj
2004 kl. 19
pris kr. 65

Tilmelding og
flere oplysninger:
tlf. 36 48 15 99 og
www.aof-rodovre.dk

12

