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Indkaldelse til generalforsamling i Socialdemokratiet i Rødovre
torsdag den 23. marts 2006 kl. 19 på Rødovregård
Dagsorden:
Pkt. 1: Valg af dirigent.
Pkt. 2: Beretning, v/formanden.
Pkt. 3: Hovedkassererens beretning.
Pkt. 3a: Kontingentkassererens beretning.
Pkt. 4: Aktivitetsformandens beretning.
Pkt. 5: Beretning fra kommunalbestyrelsesgruppen.
Pkt. 6: Forslag om prokura til hovedkassereren og kontingentkassereren.
Pkt. 7: Forslag fra medlemmerne, forslag skal være formanden i hænde senest ﬁre dage før generalforsamlingen.
Pkt. 8: Valg til bestyrelsen:
a. formand Helge Møller er på valg.
b. Kontingentkasserer Hanne Kjærulff er på valg.
c. Sekretær Flemming Østergaard Hansen, afgår.
d. Tre bestyrelsesmedlemmer, Margit Grenaae, Dorthe Hildebrandt og Safdar Sethi er på valg.
e. Valg af et bestyrelsesmedlem for et år, Anni Arnoldsen Petersen afgår.
Pkt. 9: Valg af suppleanter:
Pkt. 10: Valg af to revisorer, Erik Hillbrandt og Bente Hylleborg er på valg.
Pkt. 11: Valg af to revisorsuppleanter.
Pkt. 12: Valg af fanebærer, Jan Hylleborg er på valg.
Pkt. 13: Valg af ﬁre kongresdelegerede, forslag skal være formanden i hænde senest ﬁre dage før generalforsamlingen.
Pkt. 14: Valg af repræsentanter til amtsrepræsentantskabet, otte delegerede.
Pkt. 15: Valg af repræsentanter til regionsrepræsentantskabet, seks delegerede.
Pkt. 16: Valg af repræsentanter til kredsrepræsentantskabet, otte delegerede.
Pkt. 17: Valg af folketingskandidat, Morten Bødskov er på valg.
Pkt. 18. Eventuelt.
Foreningen er vært ved en kop kaffe, øl og vand.
På bestyrelsens vegne
Helge Møller
Formand.
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Vil nedlægge den
almene sektor
Velfærdskommissionens rapport om det danske samfunds
fremtid er blevet kommenteret meget i medierne. Men det
har koncentreret sig om efterløn, tilbagetrækningsalder fra
arbejdsmarkedet og ejendomsskatter. Medierne har helt
forbigået, at velfærdskommissionen faktisk foreslår en afvikling af den almene sektor. Forslaget går reelt på, at der i
fremtiden kun skal eksistere privatejede udlejningsboliger
og ejerboliger.
Kommissionen skriver, at den almene bolig er en offentlig støttet lejebolig, og som sådan har beboerne hverken
direkte eller indirekte ejendomsret. Omvendt må man så
resonere, at så må ejerboliger, der modtager støtte til lån
gennem fradragsret for renter, og landbruget, der får kraftig statsstøtte, eller skibsrederne der får subsidier så heller
ikke ejer deres hus, landbrug eller skibe.
En anden påstand i velfærdskommissionens rapport
handler om den del af de almene beboeres huslejer, som
dækker låneydelsen, og som efter lånene er tilbagebetalt,
indbetales til Landsbyggefonden, der igen bruger disse
penge til at ﬁnansiere store nødvendige renoveringer, påtrængende huslejereguleringer, indsats mod ghettoisering
m.m.. Disse såkaldt udamortiserede lån foreslår velfærdskommissionen skal betales til staten. Begrundelsen
er, at staten i højrenteperioder har støttet låntagningen
med en betydelig del af de årlige ydelser.
Men man kan ikke kortslutte den kendsgerning, at staten i nogle perioder har dækket en del af ydelserne på lånene til en påstand om, at staten så kan lægge beslag på
alle boligers ydelsesevnen også efter lånets afvikling.
Det må kaldes rendyrket ekspropriation.
I de år, hvor velfærdssamfundet blev udviklet, blev der
meget fornuftigt generelt givet støtte til boligudbygningen. Den almene sektor havde en lav lånerente, men der
blev også givet lavt forrentede statslån til mindre private
parcelhuse. Og i hele højrenteperioden i 70’erne kunne
hele renteudgiften trækkes fra, og der var nok nogen, der
ville gøre anskrig, hvis det blev hævdet, at fordi det offentlige gennem fradragsretten for renter har gjort det muligt

for parcelhusejerne at købe deres ejendomme, så skal de
fremover, når lånene er udløbet, fortsætte med at betale
deres nettoydelse som en slags særskat til staten.
Skal man følge velfærdskommissionens forslag, så vil det
betyde et meget vilkårligt indgreb. F.eks. vil en 70 m.2 bolig i en afdeling i Hvidovre, der er ﬁnansieret omkring 1950
med lavt forrentede lån, efter forslaget betale 2500 kr. om
året til staten, mens en tilsvarende bolig af samme størrelse, der er ﬁnansieret omkring 1990 med 35-årige indexlån
skulle betale 25.000 kr. om året. Det må stride mod enhvers retsprincip, at særskatter kan variere indtil det 10
dobbelte på så vilkårlige præmisser.
Velfærdskommissionen påstår desuden at den umiddelbare og indirekte støtte til beboerne i almene familieboliger skønnes at udgøre 5,4 mia. kr. i 2005.
Det må stå som en ganske udokumenteret påstand.
Det er sådan, at staten sikrer, at beboerne ikke skal betale mere end 3,7 pct. af den samlede anskaffelsessum i renter og afdrag på de lån, som ﬁnansierer hovedparten af
byggeriet. Dengang realrenten var 8 pct. var der således
tale om en regulær støtte, idet staten betalte ca. halvdelen
af låneomkostningerne. Men de senere år, hvor realrenten
har været ca. 3 pct. er der ikke tale om statsstøtte, tværtimod. Staten låner pengene til det almene nybyggeri til en
rente under 3 pct., og dermed tjener staten i disse år penge ved at yde ”støtte” til alment boligbyggeri.
En anden påstand fra Velfærdskommissionen er, at der
består en ”huslejefordel” i de almene familieboliger på 5,4
mia. kr.
Hvordan man er nået til disse tal vides ikke, for der ligger
ikke nogen beregning af huslejefordel.

Helge Møller
Formand
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Rødovres
sundhedspolitik
er på vej
Af Britt Jensen, Socialudvalgsformand

Kommunalbestyrelsen vedtog sidste år
at udarbejde en
sundhedspolitik i
Rødovre ud fra visionen om Rødovre den sunde by, som
den er formuleret i
Kommuneplan under temaet ”livsstil”.
I

Rødovre Kommune har vi
gennem længere tid haft
fokus på sundhedsområdet.
Det fokus er blevet intensiveret med de nye opgaver,
der overgår til kommunerne, som følge af kommunalreformen i 2007. Det drejer
sig om ansvar for forebyggelse, genoptræning, misbrugsbehandling, nye målgrupper i tandplejen og
medﬁnansiering af regionens sundhedsudgifter.
Organisering
Ansvaret for at få formuleret
en sundhedspolitik er placeret i en tværgående styregruppe, hvor alle forvaltninger i kommunen er repræsenteret. Til styregruppen
er der tilknyttet en gruppe
med relevant faglig ekspertise. Denne koordinerende
gruppe har udarbejdet de
første oplæg.
Indhold
Kommunalbestyrelsen har
godkendt de emner, der
skal indgå i den kommende
sundhedspolitik. Disse emner er blevet kategoriseret i
følgende temaer:
• Livsstil
• Levevilkår
• Det sociale liv – med fokus på udsatte grupper
• Rehabilitering
• Helhed i sundhedsindsatsen
Hvert tema bliver opdelt i
en række emner eksempelvis ”tobak” og ”grønne områder”. For hvert emne bliver der formuleret en række

målsætninger for Rødovre
Kommune. Disse skal ses i
sammenhæng med de nationale målsætninger på området.
Proces
Processen er den samme
som den vi kender fra vores
ældrepolitik. En række medarbejdere, borgere, pårørende og interessenter inden
for sundhedsområdet, er
blevet inviteret med til at
komme med ideer og input
til indholdet i den kommende sundhedspolitik. Der har
også været afholdt dialogmøder med borgere m.m.
Herefter er der udarbejdet det første udkast til en

sundhedspolitik. Sundhedspolitikken kommer til at bestå af 3 bind. Bind 1 er selve målsætningerne, bind 2
er et idekatalog med forslag til initiativer inden for
sundhedsområdet og bind
3 er en sundhedsproﬁl for
Rødovre.
Det første udkast til bind
1, er netop blevet behandlet i kommunalbestyrelsen
og skal nu igennem den videre bearbejdning med
bl.a. høring. I juni i år skal
kommunalbestyrelsen endelig behandle og vedtage
vores nye sundhedspolitik.
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Børnemishandling

Beskyt børn
mod sexmisbrug
Af Morten Bødskov MF (S), Rødovrekredsen

Seksuelle overgreb mod
børn er en af de mest modbydelige forbrydelser, man
kan forestille sig.
Ofrene må kæmpe med
konsekvenser af overgrebene hele deres liv, og overgrebene skærer i hjertet på
os alle. Derfor skal vi politisk gøre alt, hvad der står i
vores magt for at beskytte
vores børn og sikre, at de
ikke udsættes for overgreb.
Er ulykken ude og overgrebet sket, skal straffen
være hård og kontant og
afspejle den alvor, som vi
som samfund betragter pædoﬁliforbrydelser med. Og
samtidig skal vi sikre al den
nødvendige hjælp til ofrene.
Jeg mener, at indsatsen
over for seksualforbrydere
skal skærpes og støtten til
ofrene og deres familier skal
styrkes.
Folk, der misbruger børn
seksuelt, skal straffes hårdere, end de bliver i dag. På
initiativ fra Socialdemokraterne blev straffe skærpet i
2002, så straframmen nu er
12 år. Men meget tyder på,
at ønsket fra et meget bredt
folketingsﬂertal om skærpelse af straffene ikke helt
er slået igennem i en række
afsagte domme. Ved selv
meget grove seksualforbrydelser mod børn afsiges der
domme på under 1,5 års
fængsel.
Socialdemokraterne ønsker, at vi i fremtiden straf4

fer overgreb mod børn hårdere end praksis er i dag. Vi
ønsker samtidigt, at domstolene i højere grad skal
kunne varetægtsfængsle
personer i sager om seksuel
misbrug af børn. Det er
krænkende for alles retsfølelse, men ikke mindst for
ofrene og deres familier,
pludselig at se gerningsmanden cykle rundt i hjembyen eller fremture med
forklaringer på sine overgreb i TV-Nyhederne og i
stort opsatte dagbladsinterviews.
Samtidig skal vi undgå, at
vores børn udsættes for
seksuelle overgreb. Vi kan
ikke alene straffe os ud af
problemerne. Det er helt
afgørende, at vi også styrker forebyggelsen, så færre børn i fremtiden bliver
udsat for overgreb. Desværre går udviklingen den
forkerte vej i øjeblikket.
Det har været beskæmmende at opleve, at regeringen har slækket på behandlingen af de personer, som er dømt for mindre grove seksualforbrydelser, som f.eks. blufærdigheds-krænkelser eller
besiddelse af børneporno.
Begrundelsen er en lang
og voksende venteliste til
behandlingen i Kriminalforsorgen. Men det er
simpelthen ikke godt nok.
Alt starter i det små. Og
måske i særlig grad når
det gælder seksualforbry-

delser mod børn. Derfor
skal der sættes ind første
gang – uanset forbrydelses
størrelse. Personer som ser
på børneporno eller blufærdighedskrænker børn er
syge mennesker med vanvittige tanker om, hvad
man kan gøre ved børn og
hvordan man skal omgås
børn. Derfor skal behandlingen styrkes, så vi bedre
kan forebygge overgreb
mod børn. I første omgang
skal regeringens beskæmmende besparelser på behandlingen i Kriminalforsorgen ændres.
I den grovere ende af for-

brydelserne skal indsatsen
også forstærkes. Efter en årrække med mulighed for, at
dømte frivilligt kan blive behandlet med medicinsk kasteration viser resultaterne
sig meget positive. De dømte frigøres for deres tvangstanker om børn, og tilbagefaldet til kriminalitet er meget lavt. Derfor foreslår Socialdemokraterne nu, at
medicinsk kasteration inddrages som et fast element
i afsagte domme og efterfølgende behandling af sexdømte. Det skal selvfølgelig
være læger som vurderer
den enkelte sag. Men erfaringerne skal bruges, så vi
kan beskytte vores børn
bedre.
Endelig skal ofrene for
seksualforbrydelser sikres
bedre støtte. Der skal være
både økonomi og tid til den
nødvendige psykologbehandling. Erstatningerne
skal i vejret, og sagsbehandlingstiderne for erstatning
skal ned.
Regeringen nøler, når det
drejer sig om indsatsen
mod seksuelt misbrug af
børn. Hvis regeringen ville
kunne der gøres meget
mere. Socialdemokraterne
er klar med en bred vifte at
tiltag, hvis må er at beskytte vores børn mod overgreb
og krænkelser fra seksualforbrydere.

Generalforsamling

Generalforsamling
Torsdag den 23. marts kl.
19 holder Socialdemokratiet
sin årlige generalforsamling
i Loen på Rødovregård.
Der er ﬂere valg på dagsordenen, fordi to af bestyrelsens medlemmer udtræder. Det gælder Annie Arnoldsen Petersen og Flemming Østergaard Hansen.
De er netop blevet valgt til
den nye kommunalbestyrelse. Dertil kommer, at vi
har opbrugt suppleanterne,
så der skal også vælges nye
suppleanter, som jo delta-

ger i bestyrelsesmøderne.
Som noget nyt skal vi efter kongressens vedtagelse
af nye vedtægter og ændring af valgene til kongressen vælge hele ﬁre kongresdelegerede.
Det er sådan, vi tidligere
ﬁk en kongresdelegeret pr.
hver 500 delegerede. Det
er nu ændret til, at hver
kommune er sikret 1 kongresdelegeret, dertil kommer så en delegeret pr. hver
200 medlemmer, og da vi
har over 400 medlemmer,

betyder det, at vi skal vælge
ﬁre kongresdelegerede på
generalforsamlingen. Forslag til kongresdelegerede
skal være formanden i hænde senest ﬁre dage før generalforsamlingen.
Endelig skal vi på grund
af strukturreformen også
vælge medlemmer til regionsrepræsentantskabet, og
det er sidste gang, vi skal
vælge delegerede til amtsrepræsentantskabet.
Ud over disse valg er formanden, kontingentkasse-

reren og sekretæren på
valg. Helge Møller genopstiller som formand, og
Hanne Kjærulff genopstiller
som kontingentkasserer,
mens der skal vælges en ny
sekretær i stedet for Flemming Østergaard Hansen.
Som sædvanlig er foreningen vært ved en kop
kaffe, vand og øl.

Så er der igen DUI i Rødovre
I mange år har der ikke været rigtigt gang i DUI-afdelingen i Rødovre. Af mange
forskellige årsager. Men nu
sker der noget igen.
Afdelingen havde fået et
lokale på Rødovre skole,
men det var for småt, alle
materialer måtte tagets
med hjem efter hvert
møde, og børnene skulle
ned i gården, når de skulle
på toilettet. Derfor ledte lederne af DUI med lys og
lygte efter nogle bedre lokaler.
De henvendte sig til Vivi
Skriver, som på et FU-møde
bragte problemet på bane
og spurgte, om DUI kunne
få lov til at låne partiets lokaler i Gunnekær 28. Det
mente FU godt, de kunne,
og denne beslutning konﬁrmerede bestyrelsen.
Selvfølgelig skal man ikke
tage imod noget ubeset, så
efter aftale med partiformanden mødtes lederne af
DUI og formanden i lokalerne i Gunnekær for at vurdere, om de kunne bruges.
DUI’erne vil mangle plads

til en del af deres materialerne.
Men har fået et skab, så
der dog er plads til noget,
og med det, tog DUI’erne
imod tilbudet, og de har lokalerne hver torsdag.
I øvrigt var mødet med
DUI-lederne et gensyn med
Max Møller, der i 60’erne
sad i bestyrelsen for Syd i
en årrække.
Her i bladet vil vi på linie
med DSU og andre beslægtede organisationer have
navne og telefonnumre på
kontaktpersonerne i DUI
med i adresselisten bag i
bladet. Det er formanden
for DUI Leif Olsen, Lørenskogvej 6, tlf. 3670 0670 og
Lis Olesen, Jyllingevej 177,
tlf. 3670 0603.
Har man håbefulde poser,
der gerne vil være med i
DUI, så kan man tilmelde
sig hos Lis og Leif.
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100 års jubilæum

Vi bliver 100 år i år
Den 19. august 1906 mødtes socialdemokrater fra Rødovre
og Vanløse på Damhuskroen for at stifte et Socialdemokrati i Rødovre.
Det betyder, at partiet i år fylder 100 år. Og det skal fejres.

Bestyrelsen har i længere
tid haft nedsat et jubilæumsudvalg, der skulle ﬁnde ud
af, hvordan jubilæet skal fejres.
Det har udvalget nu fundet ud af, og partiets bestyrelse har besluttet, at der
skal udgives en jubilæumsbog, som gode partifæller,
med Annie Arnoldsen Petersen som tovholder for, allerede er godt i gang med at
skrive.
Men det store jubilæum
skal også markeres på anden vis. Derfor har bestyrelsen nedsat et festudvalg.
Meningen er, at vi på selve
dagen skal holde en reception, hvor alle medlemmer
er velkomne og kan få et
eksemplar af jubilæumsbogen. Dette arrangement vil
der komme mere om.

Det samme gælder den
jubilæumsfest, vi planlægger at holde kl. 19 på jubilæumsdagen.
Vi har skrevet til partiformand Helle Thorning

Arrangement
for nye
medlemmer
I mange år har partiforeningen hvert år indbudt det
seneste års nye medlemmer til et arrangement på
rådhuset. Det gør vi også i år den 14. marts kl. 19,
hvor alle nye medlemmer fra det forgangne år bliver
inviteret en tur på rådhuset. Borgmester Erik Nielsen
vil tage imod og fortælle lidt om, hvad kommunalbestyrelsen beskæftiger sig med, og hvordan den
arbejder.
Partiformanden, Helge Møller, vil fortælle lidt om
partiets organisation, og hvordan den arbejder, mens
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Schmidt og bedt hende
være hovedtaler. Ligeså ligger der forslag til forskellig
underholdning, som vil
have noget med selve jubilæet at gøre. Og så skal vi

selvfølgelig have noget at
spise og drikke og noget
musik at danse til.
Men vi mangler ledige
hænder til at hjælpe med
det rent praktiske. Derfor
skal der her være en opfordring til, at I – kære medlemmer – vil give en hånd
med. Det kan være til borddækning, pyntning af lokaler, oprydning eller andet.
De, der gerne vil være
med skal henvende sig til
vores aktivitetsformand Dorit Svendsen på telelfon
3670 2868 eller på e-mail
dssm@pc.dk
Jeg håber, at mange vil
være med til at festliggøre
vores 100 års jubilæum.
Helge Møller
formand

sygehusudvalgsformand Leif
Flemming Jensen vil give en orientering om, hvad man arbejder
med i amtet og i regionen, hvor
han er nyvalgt regionsudvalgsmedlem.
Normalt ville Morten Bødskov
også være til stede. Desværre
skal han være i Folketinget, så
han kommer ikke. Til gengæld
er der en stående invitation til at
komme ind i Folketinget. De, der
er interesserede kan melde sig til
partiformanden, der vil sørge for
dette videre fornødne.
Der bliver udsendt en særlig
indbydelse til alle de nye medlemmer.

Valg

Ruder isættes
Thermoruder
Spejle
Ventilatorer
Blyruder
Råglas
Indramning

Også det næste valg
skal vindes
Selv om vi havde et
ﬂot kommunevalg, og
folketingsvalget var pænt
på Vestegnen og specielt
for Morten Bødskov, så skal
vi have et bedre valg næste
gang. Derfor har kredsbestyrelsen været initiativtager til en kredskonference,
om netop hvordan vi gør
det den 14. januar på partikontoret på Danasvej.
Der var en pæn deltagelse med 11 partimedlemmer
fra Herlev og 18 fra Rødovre. Efter en velkomst af
kredsformand Bjarne Kaspersen Hansen gik Morten
Bødskovs sekretær og talknuser Simon Bauer i gang
med at vise analyser af,
hvordan det i de senere år
er gået i Rødovre og Herlev
ved folketings-, regions- og
kommunevalgene samt udviklingen i stemmeafgivningen på de enkelte stemmesteder.
Det viste for Rødovres

vedkommende, at vi bør
være mere opmærksomme
på valgstederne i Tinderhøj-området, Islev og Nyager, samtidig med, at vi
dog skal bevare focus på
vore ”stærke” områder.
Politisk konsulent ved partikontoret Kenneth Thue
Nielsen lavede en gennemgang af den økonomiske og
demograﬁske udvikling i
kredsen. Et spændende indlæg om, hvordan vælgerne
i kredsen ser ud nu og i
fremtiden, hvilke politiske
prioriteter, de har, og hvis
de skulle stemme efter deres prioriteter, hvem de så
ville stemme på. Han kunne
også pege på, hvilke geograﬁske områder vi skal
være opmærksomme på.
Tidligere DSU-formand
Kristian Madsen, som var
frivillig hjælper i John Kerrys
præsidentkampagne og
Morten Bødskovs folketingskampagner fortalte om de

amerikanske politiske kampagner, hvilke strategier
partierne derovre brugte til
at mobilisere deres vælgere
og gav gode råd om, hvordan vi kan bruge noget af
det i Rødovre og Herlev.
Lørdagen afsluttedes med
gruppearbejder, hvor Herlevfolkene og Rødovre-folkene
satte sig hver for sig.
Gruppearbejderne udmundede i en række konkrete forslag, som vi skal arbejde videre med i de to
partiforeninger.
Rødovre-folkenes forslag
har allerede været behandlet i bestyrelsen, hvor en
lang række af forslagene
blev vedtaget, og dem arbejdes der nu videre med.
Så den næste valgkamp er
allerede skudt i gang.

Skifterammer
Fotorammer
Forsatsruder
Altanglas i aluminium
Glaskunst
Broderier
Rensning af
gamle malerier

Glarmester
Allan
Olsen
ROSKILDEVEJ 299 B

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

Folkeskolen i vælten
– igen
Af Flemming Østergaard Hansen, formand for Børne- og skoleudvalget
I den seneste tid har der igen været fokus på folkeskolen.
I begyndelsen af januar måned blev der på Christiansborg
indgået et nyt forlig på området. Et forlig, der var endnu
et skridt i retning af en skole præget af test og central
statslig styring
Folkeskolen har traditionelt
været et område præget af
stor lokalpolitisk forankring.
Det har blandt andet bundet i, at de enkelte kommuner har haft gode muligheder for at præge folkeskolen
ud fra de lokale ønsker
og behov. De store lokale
frihedsgrader risikerer inden
for få år at være en saga
blot. Aﬂøseren står klar i
form af stadig ﬂere centrale
krav om prøver, timetal i de
enkelte fag og nye statslige
evalueringsinstitutter, som
skal se kommunerne over
skulderen. Alt sammen til
skade for det lokale engagement og beslutningsrum.
For at imødegå folketingspolitikernes og Undervisningsministeriets ønsker
om stadig større indﬂydelse
på den kommunale folkeskole, er der behov for at vi
lokalt synliggør det ﬂotte
arbejde, der foregår på de
enkelte skoler. Samtidig skal
vi som lokalpolitikere have
et bedre overblik over resultaterne på de enkelte skoler,
og vi skal være villige til at
gribe til handling, hvis skoler ikke lever op til rimelige
forventninger.
Som støtte til vores lokale
indsats har KL udgivet publikationen ”Folkeskolen – et
kommunalpolitisk ansvar”.
Publikationen giver et bud
på kommunalbestyrelsens
ansvar for tilsyn, faglighed,
ledelse og ﬂeksibilitet.
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KL anbefaler i publikationen alle kommunalbestyrelser:
• at føre tilsyn med folkeskolen ved at behandle
og følge op på udvalgte
resultater af elevernes udbytte i dansk, matematik,
engelsk og naturfag
• at beslutte, hvordan der
skal følges op fx på den
fjerdedel af skolerne i
kommunen, hvor eleverne har det ringeste udbytte af undervisningen
• at kende udvalgte rammer omkring undervisningen, fx i forhold til anvendelse af linjefagsuddannede lærere, indsatsen over for tosprogede
og elever med særlige behov og undervisningens
organisering

• at sikre, at skolelederne
forholder sig til hver enkelt lærers undervisning
• at give skolerne råderum
til at skabe og synliggøre
deres egen proﬁl.
Efter min mening er det fornuftige anbefalinger, som vi
med fordel også kan følge i
Rødovre Kommune. Anbefalinger er da også blevet
drøftet på Børne- og skoleudvalgets møde d. 14. februar. I den kommende tid
er der behov for at diskutere, hvordan vi i Rødovre kan
udmønte de overordnede
anbefalinger til konkret
handling. Det er også en
debat, som vi skal have i
Børne- og skolegruppen i
partiforeningens regi.

Der er ingen tvivl om, at
folkeskolen er en fælles national opgave, som kommunerne har ansvaret for.
Men skal vi i kommunerne
opnå endnu bedre resultater, kræver det de rigtige
rammer. Den konstante
mistillid til folkeskolen, som
ikke mindst praktiseres i
Folketinget, slider på systemet.
Folketinget må holde
inde med at kræve bureaukratiske oplysninger og fastsætte detaljerede regler på
skoleområdet. Dels må ressourcerne prioriteres til undervisning frem for formelle, administrative procedurer. Dels må kommuner og
skoler have råderum og ro
til at skabe de nødvendige
resultater.

Reform?

Hvad betyder
reform
egentlig?

AOF RØDOVRE TILBYDER

Et liv - manges liv sociale erindringer

Af Ove Fich, fhv. MF og MEP
Medlem af regionsrådet for Region Sjælland
Når man taler skattereform, betyder det, at samfundet skal have færre midler til at løse sine opgaver
med.
Du kan uden tvivl selv
fortsætte listen.
Ved at benytte ordet ”reform” søger man at skabe
en positiv stemning om
det, der reelt er nedskæringer. Desværre hopper alt
for mange på den.
Pas derfor på næste gang
du hører ordet ”reform”
brugt om en politisk ændring. Det er ofte synonym
med nedskæringer.

R
R
EF EF EF
O O O
RM RM RM RM

Der er megen misforståelse
om ordet ”reform”. Denne
misforståelse påvirker den
politiske meningsdannelse i
Danmark.
Oprindeligt havde ordet
en betydning i retning af
forandring til det bedre. Og
hvem synes ikke, at de store
reformer i 1900-tallet var et
gode. Der kom uddannelsesreform, socialreform og
mange andre væsentlige reformer. De havde umiddelbart den brede befolkning
støtte.
I vor tid betyder reform
noget andet, nemlig nedskæringer.
Når man taler om arbejdsmarkedsreform, betyder det, at det skal være
sværere at få dagpenge og
det skal vare kortere tid.
Når man taler SU-reform,
betyder det, at de studerende skal have færre legater i kortere tid.
Når man taler velfærdsreform, betyder det, at der
skal skæres ned på velfærden.

V/ Hanne Reintoft
Et liv – manges liv er historien om dansk socialpolitik og socialt arbejde fra 1950´erne til i dag.
Beretningen om et fagligt og personligt arrangement, der både har ført til store glæder og dybe
skuffelser.
Gennem ﬁre årtier har socialrådgiveren Hanne
Reintoft arbejdet for og med de mennesker, der
ofte kaldes de svage i samfundet. Kom og hør om
erindringer og oplevelser, der rummer tankevækkende og sørgmuntre beskrivelser om en tid lige nu
og for slet ikke så længe siden.
Ons.5.4. 2006 kl. 13 Rødovre gård

Pris 40 kr.

Konkurrerende
medier og umulige myter
v/ Georg Metz
Vi har alle en mening om medierne. Kom og hør
Georg Metz: udover de skarpe pointer spiller humoren for ham en central rolle. Han får sagt hvad
han har på hjerte – og det er ikke småting.
Hvorfor man kun dårligt kan stole på pressen, og
hvorfor der ikke er så meget at gøre ved det. Vejen
til nedbrydningen af den fjerde, den kontrollerende
statsmagt, varsler en krise af dimensioner i folkestyret, den alvorligste formentlig siden den frie
forfatning i 1849.
Ons. 27.4. 2006 kl. 19 Rødovre gård pris 65 kr.

Tilmelding 3648 1599 se mere www.aof-rodovre.dk
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Navne og adresser
Formand:
Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk

Fanebærere:
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com

Næstformand:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk

Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekær 28, 1.
3672 5610 / socrodovre@socrodovre.dk

Hovedkasserer:
Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1. th.
3672 2002 / 44bla@webspeed.dk

Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2006:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6
3637 7001 / en@rk.dk
Britt Jensen, Knud Anchers Vej 57
3672 0436 / britt.jensen@rk.dk
Flemming Østergaard Hansen, Auroravej 21 C
3324 1846 / fha@kl.dk
Vivi Skriver
2064 9025 / vivi.skriver@rk.dk
Alex Nielsen, Schweizerdalstien 67
3670 3817 / alex.nielsen@aak.dk
Ahmed Dhaqane, Brandholms Allé 5 B 3. tv.
3670 2061 / ahmed@foreningshuset.dk
Dora Arvidsen, Horsevænget 282
3641 1831 / dora.arvidsen@rk.dk
Grethe Kujack, Brandholms Allé 5 B 1. th.
3670 7448
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6
3670 0608 / jko@tl.dk
Annie Petersen, Fortvej 6 B
3641 6685 / anniepetersen@pc.dk
Jens Jørgen Jensen, Brandstrupvej 27
4484 6085 / jens.joergen.jensen@rk.dk

Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
Hanne Kjærulff, Engdiget 10 B st. tv.
3670 6850 / hanne_kjaerulff@net.dialog.dk
Sekretær:
Flemming Østergaard Hansen, Auroravej 21 C
3324 1846 / fha@kl.dk
Aktivitetsformand:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3
3670 2868 / dssm@pc.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
3641 8301 / danlarsen@oﬁr.dk
Jens A. Schmidt, Horsbred 143, 2625 Vallensbæk
4364 9042
Jean Jensen, Plovstrupvej 4
3641 4374 / jlj@kts.dk
Annie Petersen, Fortvej 6 B
3641 6685 / anniepetersen@pc.dk
Dorte Hildebrandt, Låsbyvej 26
3670 2891 / aagaard@aagaard-el.dk
Margit Grenaae, Espely 2
3670 1128 / margitgrenaae@webspeed.dk
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

Amtsrådsmedlem/Regionsrådsmedlem:
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G
4491 7789 / leifﬂemming@ar-kbhamt.dk
Kredsformand:
Bjarne Kaspersen Hansen,Tværskiftet 27 A, 2730 Herlev
4484 2172 / bkh@songhome.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
Gunnekær 28
Leif Olsen, Lørenskogvej 26 Telefon 36700670
e-mail leif.olsen@lic.mail.dk
Lis Olesen, Jyllingevej 177, telefon 36700603
e-mail 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 / leifﬂemming@ar-kbhamt.dk
Bladet Socialdemokraterne:
Helge Møller, Skodborgvej 3
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
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Aktiviteter

Aktivitetskalender
Den 20. februar kl. 18

Gruppe-og FU-møde på rådhuset

Den 27. februar kl. 19

Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28

Den 11. marts

kl. 11

Sildemøde i Viften

Den 14. marts

kl. 19

Møde for nye medlemmer på rådhuset.

Den 14. marts

kl. 19

Møde i teknik-og miljøgruppen hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282.

Den 20. marts

kl. 18

Gruppe-FUmøde på rådhuset.

Den 23. marts

kl. 19

Generalforsamling på Rødovregård.

Den 27. marts

kl. 19

Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28.

Den 5. april

kl. 19

Møde i teknik og miljøgruppen hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282.

Den 8. april

kl. 11

Sildemøde i Viften

Den 10. april

kl. 18

Gruppe-og FUmøde på Rådhuset

Den 24. april

kl. 19

Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28.

Den 1. maj

kl. 7

1. maj møde på Rødovregård

Den 16. maj

kl. 19

Møde i teknik-og miljøgruppen hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282.

Den 22. maj

kl. 18

Gruppe-og FU-møde på rådhuset

Den 29. maj

kl. 19

Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28

Den 5. juni

kl. 12

Grundlovsfest på Rødovregård

Den 7. juni

kl. 19

Møde i teknik-og miljøgruppen hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282.

Den 12. juni

kl. 18

Gruppe-og FU-møde på rådhuset

Den 26. juni

kl. 19

Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28.

Udgivelsesplan for Socialdemokraterne i Rødovre 2006

Nr. 2. Deadline den 30. marts

Aﬂeveres til postvæsnet d. 6. april

Nr. 3 Deadline den 8. juni

Aﬂeveres til postvæsnet den 15. juni.

Nr. 4. Deadline den 10. august

Aﬂeveres til postvæsnet den 17. august.

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

FORRETNING · VÆRKSTED · LAGER ·RØDOVREVEJ 288

Socialdemokraterne i Rødovre
v/Hanne Kjærulff
Knud Anchers Vej 93 B
2610 Rødovre

ABCELL SERVICE

Returneres ved varig adresseændring

Vinduespolering

