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Indkaldelse
til generalforsamling i Socialdemokratiet torsdag den 26. marts kl. 19 på Rødovregård
Dagsorden:
Valg af dirigent.
Beretning, v/formanden
Hovedkassererens beretning
Kontingentkassererens beretning
Aktivitetsformandens beretning,
Beretning fra kommunalbestyrelsesgruppen
Forslag om prokura til hovedkassereren og kontingentkassereren.
Forslag fra medlemmerne. Forslag skal være formanden i hænde fire dage før generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen:
a. Næstformand Per Biener er på valg.
b. Hovedkasserer Birthe Larsen er på valg
c. Aktivitetsformand Dorit Svendsen er på valg.
d. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer. På valg er John Hedegaard, Jean Jensen, Michel Berg og
Birgitte Glifberg. Hun genopstiller ikke.
10. Valg af suppleanter: Preben Rølling, Kai-Ole Gustav, Margit Grenaae og Jens A. Schmidt er på
valg.
11. Valg af to revisorer, Erik Hillbrandt og Lars O. Lauritzen er på valg.
12. Valg af to revisorsuppleanter Hanne Kjærulff og Bruno S. Borch er på valg
13. Valg af fanebærere, Jan Hylleborg og Dan Larsen er på valg.
14. Valg af fire kongresdelegerede. Forslag skal være formanden i hænde fire dage før generalforsamlingen.
15. Valg af seks delegerede til regionsrepræsentantskabet.
16. Valg af otte delegerede til kredsrepræsentantskabet.
17. Valg af borgmesterkandidat: Erik Nielsen genopstiller.
18. Opstilling af kandidater til kommunalbestyrelsen
19. Valg af folketingskandidat. Morten Bødskov er på valg.
20. Eventuelt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Foreningen er vært ved en kop kaffe, the, øl og vand.
På bestyrelsens vegne
Helge Møller, formand
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Leder

Godt gået venner
Herfra skal der lyde en stor tak for et flot stykke arbejde vores
kommunalbestyrelsesmedlemmer har udført i diverse udvalg for
at finde frem til de besparelser, som alle partierne tilsluttede sig
ved budgetforliget for 2009.
Det er selvfølgelig ikke alle besparelser, som har været lette at
gå til. Mange stede er der tale om hjerteblod, vi har været nødt
til at ofre for at den kommunale økonomi kan hænge sammen
også i de kommende år.
Det er jo ikke fordi der ikke er penge i kommunekassen, for det
er der. Det er fordi driftsudgifterne hele tiden vokser og befolkningsgrundlaget svinder ind. Det vil sige, at der bliver færre til at
betale til at betale for den fælles service. Ganske vist stiger børnetallet, men ikke i samme takt som der er afgang.
Alene det, at beboerne fra de to højhuse, der skal nedrives, for
størstedelens vedkommende er genhuset uden for kommunens
grænser, har kostet Rødovre Kommune omkring 20 millioner
kroner i bloktilskud, fordi befolkningsgrundlaget er svundet ind.
Med fremskrivningen af budget 2009 kunne man se, at stigningen i driftsudgifterne ville stige så meget i 2011, at der næsten
ikke ville blive penge til anlægsudgifter.
Derfor var det nødvendigt at stramme op på driftsudgifterne. Det
vil sige det samme som de faste udgifter i en husholdning. Og da
der er skattestop, så kan der ikke hentes flere indtægter ad den
vej, så må man spare.
Og det er så, hvad vores medlemmer af kommunalbestyrelsen
har gjort. De andre partier har med ligeså stor ulyst også sagt ja,
bortset fra Enhedslisten, som dog ikke havde alternative spareforslag at lægge frem.
Det er lidt at køre på frihjul overfor alle de andre partier, da alle
jo var enige om, at besparelserne skulle hentes hjem i forbindelse med budgetforliget. Enhedslisten fik endda det oprindelige
forslag om en 2 pct. besparelse delt over, så det blev 1 pct. i
2009 og 1 pct. i 2010.
Alligevel kunne de ikke holde til at være med, da der skulle blod
på hænderne. Hverken vi eller de andre partier var glade for besparelserne, men alle stemte for besparelserne, altså bortset fra
Enhedslisten.
Det var de enkelte stående udvalg, som selv skulle finde frem til
besparelser på deres respektive områder efter et udmålt tal, alt
efter hvor stort området er.
Det er en helt ny proces. Den blev prøvet i 1990, hvor der skulle
spares mere end 60 mill. kr. på det eksisterende budget. Dengang lykkedes det ikke, når der skulle spares, har det været forvaltningen og borgmesteren, som har måttet finde dem.
Det har derfor været noget af et eksperiment at lade udvalgene
selv finde frem til besparelserne. Selvfølgelig har der været et
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oplæg fra diverse forvaltninger, men udvalgene har været hele
vejen rundt hos brugere m.v. for at få forslag til, hvor der kunne
spares.
Det har bl.a. givet sig udslag i, at der blev lavet konstruktive
løsninger bl.a. på børneområdet, hvor bl.a. skovbørnehaverne
blev reddet. Dertil kommer at udvalgene til sammen fandt endnu
flere besparelser en de 1+1 pct. Dermed er der lidt penge at gøre
godt med, hvis de senere viser sig, at nogle af besparelserne ikke
er hensigtsmæssige.
På baggrund af den store besparelse på over 30 mill. kr. virkede
det lidt mærkeligt at vi holdt medlemsmøde om de kommende
fire års arbejdsprogram, fordi her er ønsker om alt godt fra havet.
Bestyrelsen har jo nedsat stående udvalg, som følger udvalgene i
kommunalbestyrelsen. Disse udvalg har dels til opgave at diskutere politik på de enkelte områder og få arrangeret medlemsmøder om emner, udvalgene finder interessante. Dels at skrive udkast til det kommunale arbejdsprogram.
Det har været en god proces, og vi havde da også en god debat
på mere end to timer på Rødovregård, før arbejdsprogrammet
blev vedtaget. 9 ½ side blev det på. Men det blev også indskærpet, at et arbejdsprogram kun er en guideline, at det der står i
arbejdsprogrammet er noget, vi gerne vil gennemføre, men at
der selvfølgelig skal være økonomi til det, før det kan lade sig
gøre.
Dertil kommer, at der hele tiden, sådan har det i hvert fald været
de senere år, kommer regeringsindgreb, så kommunens handlemuligheder indskrænkes. Man kan jo håbe på, at det bliver mindre udtalt de kommende år, men der skal stadig være økonomi
til at gennemføre, hvad vi gerne vil.
Jeg synes, at vi kom godt omkring alle emnerne i arbejdsprogrammet. Der var mange, som havde ordet, og selvom ikke alle
fik deres forslag igennem, mener jeg, at vi sammen fik strikket
et godt program sammen. Et program som indeholder vores visioner, men ikke nødvendigvis er gennemførligt her og nu. Men
det er godt at have nogle pejlemærker at arbejde frem efter.
Arbejdsprogrammet kan, når det er blevet skrevet igennem, læses på vores hjemmeside socrodovre.dk
Helge Møller
Formand
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Kommunal nyt af gruppeformand Britt Jensen

Det kommer besparelserne til at betyde
uges sommerferielukning i
kommunens daginstitutioner.
Kommunalbestyrelsen har
besluttet at vente med at genneføre besparelsen til 2010,
så forældre og personale får
længere planlægningstid.
undgås. Børne- og skoleudvalget skal
drøfte placeringen af lukkeOg naturligvis tidspuntet i den kommende
tid.
går de
helt store drifts- Betaling af kørsel til trænområder ingscentre
i Rødov- Socialområdet har også stået
for skud, med en række omre ikke
lægninger og effektiviserinfri for
ger på ældreområdet. Mange
besparelses- og effektiviseringsfor- af effektiviseringerne er interne omlægninger, som ikke
slag.
umiddelbart berører borgerOmvendt har udvalgene arbejdet med forskellige kreati- ne.
Kommunalbestyrelsen har
ve forslag til effektiviserinbesluttet at indføre brugerbeger.
taling på kørsel til dagcentre,
Det umuligt at nævne alle
men vi har samtidig besluttet
besparelser her, men et par
enkelte af dem, som har væ- at give de dårligst stillede
pensionister tilskud til transret fremme i pressen vil jeg
porten som et personligt tilomtale.
læg. Dvs. borgere med en
formue under 60.000 kr.
Omlægning af skovtilbud
I stedet for at nedlægge pasningstilbudet skovgruppen,
Ny organisering i
Koglerne - etableres et sam- hjemmeplejen
arbejde mellem skovgruppen, Vi har også lagt en række
Koglerne og skovgruppen på effektiviseringer ind i hjemmeplejen med det formål at
Søtorp børneinstitution – så
begge institutioner fortsat har udnytte de økonomiske ressourcer optimalt – bl.a. ønet skovtilbud.
sker vi at nedbringe forbruget
Hertil kommer etableringen
af de meget dyre vikarordninaf et naturprojekt, hvor alle
kommunens børneinstitutio- ger.
Social- og Sundhedsforvaltner involveres i et skov- og
naturtilbud på bl.a. Vestvol- ningen har netop påbegyndt
den. Forslaget viser, at trods en omorganisering af Hjemmeplejen.
omlægningerne på institutiFormålet med omorganiserinonsområdet, er det alligevel
lykkedes at skaffe en bespa- gen er, at skabe en entydig
ledelse af hjemmeplejen ved
relse på budgettet.
at etablere én samlet enhed,
Én uges sommeferielukning så behovet for en koordinering på tværs lettes.
flyttes til 2010
Formålet er også, at styrke de
Mange kommuner har 3
administrative funktioner i
ugers sommerferielukning i
daginstitutionerne. Børne- og hjemmeplejen for at sikre
skoleudvalget har foreslået én fokus på økonomistyringen.

Det umuligt at nævne alle besparelser
her, men et par enkelte af dem, som har
været fremme i pressen vil jeg omtale,
skriver gruppeformand, Britt Jensen
I forbindelse med udmøntningen af budget 2009 valgte
kommunalbestyrelsen at lægge en 1 % besparelse på
driftsbudgettet i både 2009
og 2010 - 16 mio. kr. i hvert
af årene.
Det var de forskellige udvalg
i kommunen, som skulle
komme med besparelsesforslag , og vi er nu nået til vejs
ende. På seneste møde i januar har kommunalbestyrelsen
vedtaget en lang række besparelser og effektiviseringer.
Udvalgene har arbejdet intenst med at finde besparelser
og effektiviseringer på de
enkelte udvalgs budgetter.
Og de har gjort en fremragende indsats og gjort deres
yderste for at finde relevante
effektiviseringer, der berører
færrest mulige og samtidig er
social balanceret, så de dårligst stillede berøres mindst
muligt.
Under voldsomt
konomisk tryk
Regeringens jerngreb om
kommunernes økonomi gør
ikke hverdagen lettere for
kommunerne. Der kommer
flere lovbundne opgaver, som
skal finansieres og ofte uden
tildeling af de nødvendige
økonomiske ressourcer.
Rødovre er - på linie med alle
landets andre kommune under et voldsomt økonomisk
pres, der gør, at vi er nødt til
at finde besparelser på kommunens drift.
Selv om alle har haft et klart
fokus på ikke at ramme hverken urimeligt eller socialt
skævt med besparelserne, så
kan det desværre ikke helt

Sidst men ikke mindst er det
formålet at skabe større fleksibilitet i hjemmehjælpsgrupperne og styrke gruppelederfunktionen.
Område Nord og Syd
lægges sammen
På denne baggrund slås
hjemmepleje Nord og Syd
sammen til én enhed med én
overordnet leder.
Hjemmeplejens leder bistås
af to faglige ledere, der varetager den daglige ledelse i
forhold til hjemmesygeplejen
og hjemmehjælpsområdet.
De nuværende 19 grupper
omorganiseres til 12 grupper,
med ca. 25 medarbejdere i
hver – så der bliver færre,
men større grupper, der ikke
er helt så sårbare ved sygdom
og fravær. Hver hjemmeplejegruppe ledes fortsat af en
gruppeleder.
Organiseringen
Hjemmeplejen kommer til at
se sådan ud:
o 9 lokalgrupper der udfører
pleje og praktisk hjælp
o 1 rengøringsgruppe
(betjener borgere, der kun får
praktisk hjælp)
o 2 aftengrupper
o 1 natgruppe
o 1 daggruppe til borgere
med særligt behov samt
Hjemmeplejens flyvere
Den nye organisering skal
understøtte ressourcestyringen i hjemmeplejen. Det betyder, at vi får bedre mulighed for at udnytte hjemmeplejens ressourcer fleksibelt.
Erfaringer fra bl.a. planlægningen under strejken sidste
år viste, at vi med strammere
planlægning kan udføre
hjemmeplejen overfor borgerne - mere effektivt og fortsat inden for de samme kvalitetsstandarder.
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Kommunal Nyt af Britt Jensen

Madordning i
daginstitutionerne
Folketinget har besluttet, at
alle børn i daginstitutioner
skal tilbydes et sundt frokostmåltid, der skal omfatte
både mad og drikke fra næste år.
Kommunen afgør selv, om
maden skal være varm eller
kold, om maden skal tilberedes i institutionen eller leveres fra kommunalt storkøkken eller fra privat leverandør.

Rødovres vuggestuer (børn i
alderen 0-3 år) producerer
selv mad til disse børn i dag,
så dem nye lovgivning omhandler de resterende børnehaver (børn i alderen 3-6 år).
For at finansiere maden i
alle børneinstitutioner må
kommunerne hæve forældrebetalingen til 30 % for såvel
vuggestue- som børnehavepladser. I Rødovre vil det
give en samlet merindtægt

Ting taler – børn,
klima og skraldekunst

Heerup Museum har sammen
med Vestforbrænding, Ballerup Kommune og CCPA –
Open
Fun Footballschool udarbejdet et formidlingsprojekt for
børn i alderen 8-12 år med
titlen
”Ting taler – børn, klima og
skraldekunst”.
Målet er at skabe en global
platform for børn, hvor de
kan komme til orde med deres idéer,
bekymringer og fremtidsdrømme i forhold til, hvordan klima/miljøforureningen
globalt og
lokalt påvirker den verden,

de lever i og skal leve i fremover.
Det indirekte formål med
projektet er at skabe bred
interesse i det globale
’civilsamfund’ for
klima- og miljøspørgsmål og
sætte fokus på børnene som
fremtidens borgere via
kunsten og dialogen omkring
den kunstneriske skabelse.
Projektet omfatter et undervisningsforløb for skoleklasser (tænkt internationalt), en
webportal,
en udstilling af børnenes
skraldemodeller, en børneklimakonference m.m.

på næsten 8 mio. kr. Det
svarer til et dagligt rådighedsbeløb til drift pr. børnehavebarn på ca. 29 kr.
I Rødovre forventer vi samtidig bygningsmæssige ændringer i institutionerne for
ca. 5 mio. kr.
Børne- og skoleudvalget
drøfter i øjeblikket forskellige forslag til madordninger i
daginstitutionerne. Udvalget
har netop iværksat et pilotprojekt af en måneds varighed for at samle erfaringer
med forskellige ordninger,
inden udvalget træffer beslutning om endelig udmøntning af madordning i alle
daginstitutioner i Rødovre.

Retsag mod
MOVIA

Da amternes blev nedlagt
overtog kommunerne busdriften og i den forbindelse
har der verseret en tvist - i
over 2 år - om kommunernes
finansiering af busruterne på
Sjælland.
Rødovre kommune er ikke
tilfreds med de beslutninger,
der er truffet om betalingen
af busdriften i trafikselskabet.
Vores anke over finansieringsmodellen handler om, at
Rødovre fik ca. 11 mio. kr.
til finansiering af busdriften,
men busdriften kostede Rødovre meget mere.
Trafikselskab Sjælland valgte
at fordele udgifterne til busdriften ud fra en ny model –
Sjællandsmodellen, hvilket
betød at Rødovre Kommunes
Beskæftigelsesankenævnet finansieringsandel steg til
har lavet en undersøgelse af 18,1 mio. kr.
kommunernes praksis i sager om stop eller afslag på Har gjort indsigelse
udbetaling af sygedagpen- Dette har Rødovre Kommune
ge, når bl.a. borgeren ikke gjort indsigelser mod siden
2006. Rødovre Kommune
er fuldt eller delvist uarhar fået medhold i, at det var
bejdsdygtig.
I undersøgelsen er indgået en ulovlig beslutning at anvende den såkaldte Sjæl89 sager fra i alt 14 kommuner, her i blandt Rødov- landsmodel.
re, der har deltaget i under- Rødovre kommune mener, at
prisen for busdriften skal
søgelsen med 9 sager.
Undersøgelsen konkluderer, svare til de midler kommunen får tildelt til driften.
at kommunernes sagsbehandling er tilfredsstillende I en lang periode har Movia
og at langt hovedparten - 79 arbejdet med forskellige besager - er i overensstemmel- talingsmodeller og har nu
lavet en ny modificeret betase med regler og praksis.
Alle sager fra Rødovre er i lingsmodel, som fortsat bliver meget dyrere end de midoverensstemmelse med
ler Rødovre har modtaget til
reglerne.
betaling.
I 10 af sager er der ikke i
Advokaten giver Rødovre
overensstemmelse med
medhold i sagen og på bagregler og praksis.
Rødovre Jobcenter har gen- grund af notatet fra advokanemgået undersøgelsen og ten, har Rødovre meddelt
vil følge op på de anvisnin- Movia, at kommunen anlægger, som undersøgelsen har ger en retssag mod Movia.
Rødovre stiller krav om tilbagivet.
gebetaling af 11 mio. kr. i
begge årene 2007 og 2008.

Kommunens
administration
tilfredsstillende
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Fastelavnsfest

Fastelavn 2009
Rødovregaard åbner igen dørene for en stor fastelavnsfest
DUI-LEG og VIRKE arrangerer i samarbejde med
Rødovregaard og Socialdemokratiet

Fastelavn på Rødovregaard
Søndag den 22. februar kl. 10.00 til kl. 13.00
’
Deltagerne deles i seks aldersgrupper
-

Der slås til seks tønder
De små indendørs og de store udendørs
Gratis fastelavnsbolle + kakaomælk til børnene
De voksne kan købe forfriskninger til rimelige priser
Underholdning ved Cirkus Dippedut
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Kultur
mangel.
I Rødovre har vi da heldigvis stadig en hel del arrangementer for børn på biblioteket ligesom der er udstillinger som f.eks. "åben uddanske radio mere og mere stilling", hvor lokale amaforlader det danske sprog og tørmalere kan udstille.
kultur i stedet for at støtte
op om det. Der bruges man- Kummerlige vilkår
ge engelske ord i stedet for Mange musikskoler har
kummerlige vilkår med
danske, der spilles mange
amerikanske sange og vises meget dårlige øvelokaler,
billige 3. rangs amerikanske ligesom det er blevet dyrere
a leje instrumenter.
film og serier med det ene
De mangler også steder
mord efter det andet og
hvor der kan holdes koncerutrolig megen vold og
ter. Unge talenter lades i
slagsmål.
stikken, og alligevel formår
musikskolerne både at udAmerikanske sange
danne talenter og spille god
Danmarks radio har i hele
musik.
julemåneden fyldt os med
amerikanske sange i stedet Kommunerne presses af den
for at spille danske sange og borgerlige regering, og skal
salmer med danske kunstne- have budgettet til at hænge
sammen..
re, der også har brug for
både at blive hørt, men også Derfor er de nødt til at spaat tjenepenge, der nu går til re, og det kan så gå ud over
amerikanske kunstnere. Og det kulturelle liv.
vi har mange gode julesange.
Brug for rigtig
Hvis formålet var at vise os mange penge
Der er mange steder brugt
andre landes kultur, så er
rigtig mange penge på sporverden meget stor, så man
kunne sende franske, tyske ten, og det er selvfølgelig
svenske, russiske og indiske også nødvendigt for at få de
unge til at lave noget forfilm og udsendelser mm
I stedet for udelukkende
nuftigt, i stedet for at hænge
amerikanske.
på gaden.
Så i de kommende år må det
være kulturen, der sættes
Kulturen er trængt
focus på.
i kommunerne
Men kulturen er også trængt Vi har dejlige parker, hvor
ude i kommunerne. Der
der kunne spilles koncerter
lukkes flere og biblioteker
om sommeog spillesteder. Der lånes
ren. Stenhuggere, malere og
også færre bøger.
træskærere kunne vise os,
hvad de formår. I det hele
En af forklaringerne kan
være, at der er mindre bevil- taget kan vi bruge byens
linger til at købe nye bøger rum noget mere.
for. Det samme gælder fore- Jeg håber, der vil være fodrag m.m., hvor der er læn- cus på den danske kultur i
gere mellem arrangementer- de kommende år nedskærinne, fordi foredragsholderne ger eller ej.
Og at politikerne i tide forer blevet for dyre.
står, at skal der produceres
flere danskproducerede udLades i stikken
Også her lades kulturen i
sendelser på tv og radio, så
stikken på grund af penge- skal der flere penge til.

Hvad med kulturen
Danmarks radio har i hele julemåneden fyldt os med amerikanske sange i
stedet for at spille danske sange og salmer med danske kunstnere, der også
har brug for både at blive hørt, men
også at tjenepenge, der nu går til amerikanske kunstnere. Og vi har selvmange gode julesange.
mangler penge til at lave
flere danskproducerede udsendelser. Selv om alle er
enige om, at vi bør dyrke og
styrke den danske kultur
med dens særkende.
Men hvad er kultur, og
hvorfor er den vigtig for os.
Kultur er og har altid været
menneskeskabt i et hvert
samfund. Det er det fælles
talesporg og skriftsprog.
Det er det nationale teater,
det er sange, musik, det er
tro, moral og etik. Og det er
også det, der gør os til en
nation.

Af Grethe Kujack,
KB-medlem

Under pres
Men den danske kultur og
dermed også det lille danske
sprog er under pres. Det har
ellers haft kræfter til, at
overleve århundreders tyske
indflydelse under de oldenburgske konger.
Og det danske sprog er både
anvendeligt, håndterligt,
følsomt og bevægeligt, selv
om det i tidens løb har taget
mange udenlandske ord til
sig, så er det stadig det danske sprog.
Hvad er kultur
Der er skat på skønlitteratur Der kan på dansk findes
og skolebøger, der efterhån- træffende udtryk for alting.
den er forældede. I geogra- Det kan bruges til at udtrykfibøgerne er der stadig lan- ke poesi, til sange, til klar
de der ikke eksisterer mere. tale, men også til fordækte
Der spares på forskning og antydninger og til ironi.
på kunst. Teatre får mindre Men det ser efterhånden ud
til, at det danske tv og den
tilskud og det statslige tv
Det siges, igen og igen at
vores land er et rigt land.
Og i samme åndedræt fortæller den borgerlige regering os, at nu skal der spares
og spares og spares. Mens
der stadig ikke spares på
krudt og kanoner til militæret og heller ikke på skattelettelser til de rigeste i vort
samfund. Men der spares på
kulturen.
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Trafik

Milliarder til trafik i Hovedstaden
Inden de afsluttende forhandlinger om de kommende års infrastruktur gik i gang spidsede Socialdemokraterne kravene til en aftale til; det samlede beløb i
aftalen skulle hæves, den kollektive trafik skulle
forbedres, cyklismen skulle styrkes og der skulle
etableres letbaner i Århus og i Ring 3-korridoren
omkring København.
korridoren omkring København.
Fik forbedret aftalen
På alle tre punkter fik Socialdemokraterne forbedret
aftalen. I stedet for 90 endte
regningen på 94 mia. kr. Og
der er sikret markante forbedringer i forhold til kollektiv trafik langs Ring 3,
flere penge til busser og cyklister samt støjbekæmpelse.
Som valgt i Rødovre og Herlev er jeg selvfølge særlig
glad for reservationen af 10
mia. kr. til en ny jernbane fra
Af folketingsmedlem Ambitiøst forslag
København til Ringsted, som
Inden forhandlinger for alvor skal gå over Køge – og ikke
Morten Bødskov
Igennem tre uger har vi for- gik i gang præsenterede So- gennem Rødovre.
handlet om fremtidens infra- cialdemokraterne et ambitiøst trafik-udspil, der ville
Tilfreds med at letbanen
struktur for Danmark
kom med
Forhandlingerne kulminere- mindske trafikkens belastning af klima og miljø, fore- Ligeledes er jeg ekstrem
de i en stor trafikaftale, der
strækker sig til 2020 og be- tage massive investeringer i tilfreds med at kampen for
løber sig til 94 mia. kr.Som veje, busser og bane og inve- en letbane i Ring 3 nu er
stere i langt bedre forhold
rykket mange skridt nærmevalgt i Hovedstaden er det
for
vores
mange
tusinde
dagre. 1,5 mia. kr. er der reserklart, at tilfredsheden med
lige
cyklister.
veret til at sikre bedre muligresultatet er stor.
heder for kollektiv trafik i
Socialdemokratrne
Ring 3-kooridor en.
Stærkt tiltrængt
Min opfordring er, at komHver dag venter tusindvis af spidsede kravene
munerne nu finder hurtigt
os på busser, der ikke kom- Inden de afsluttende forhandlinger gik i gang spidse- sammen og udnytter denne
mer eller tog, der er forsinmulighed til gavn for de
ket. Og på vejene spildes der de Socialdemokraterne k
ravene
til
en
aftale
til;
det
mange tusinde, der hver dag
morgen, middag og aften
samlede
beløb
i
aftalen
skulholder i kø på Ring 3.
tusindvis af timer.
le
hæves,
den
kollektive
Det er med andre ord stærkt
tiltrængt, at Hovedstaden nu trafik skulle forbedres, cyk- Milliarder til busserne
lismen skulle styrkes og der Samtidig afsættes der et milfår et trafikalt løft.
skulle etableres letbaner i
liard-beløb til busser, 400
Århus og i Ring 3mio. kr. til indsats mod tra-

fikstøj og millioner til bedre
trafiksikkerhed. Alle emner
som præger vores debat i
Rødovre og Herlev om trafikale forhold.
I punktform sikrer trafikaftalen følgende konkrete forbedringer for hovedstaden;
1,5 mia. kr. til kollektiv
transport langs Ring 3.
1 mia. kr. til bedre fremkommelighed for busser, busbaner mv. i hele landet.
1 mia. kr. til cykelbyer, som
med kommunal medfinansiering vil give 2 mia. kr. til
cykelstier i perioden 20092014.
400 mio. kr. til støjbekæmpelse 2009-2014 i hele landet.
Frederikssundsmotorvejen
(2. etape + fordyrelse af 1.
etape).
10 mia. til jernbanenettet
Reservation af 10 mia. kr. til
udbygning af jer nbanekapaciteten på strækningen København – Ringsted.
Forbindelsesrampe mellem
Helsingørmotorvejen og
Motorring 3.
10 mio. kr. til styrket indsats
mod højresvingsulykker i
hele landet.
200 mio. kr. til stationsmodernisering af bl.a. Enghave
Station og Nordhavn Station.
210 mio. kr. til modernisering af Nørreport Station.
Overhalingsspor på Stogslinien til Hillerød.
Undersøgelse af den langsigtede indretning af bane- og
vejkapacitet i hovedstadsområdet, herunder havnetunnelen.
Udbygning af Holbækmotorvejen (Fløng-Roskilde), hvor
fordyrelse er finansieret.
Alt i alt en trafikløsning, vi
kan være godt tilfredse med,
og med et godt socialdemokratisk fingeraftryk.
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EU-politik

Analyse af prisstigninger
efter indførelse af Euro
Krav om analyse af prisstigninger i euro-landene og
priskontrol skal være en forudsætning ved dansk folkeafstemning om euroen. Claus Larsen-Jensen fik god
idé på sildemøde i Rødovre
Af Claus LarsenJensen, EU-kandidat
Når Statsminister Anders Fog
Rasmussen skal aftale grundlaget for en dansk folkeafstemning om tilslutning til
euroen, så skal det indgå, at
der gennemføres en analyse
af prisstigninger i eurolandene, og det skal indføres
en tæt priskontrol. Det foreslår Claus Larsen-Jensen, S
Spidskandidat i Region Hovedstaden til EuropaParlamentet, tidl. MF og Formand for Folketingets Europaudvalg i en henvendelse til
Statsministeren og partilederne Helle Thorning-Schmidt
(S), Villy Søvndal (SF), Margrethe Vestager (RV) og Lene
Espersen (KF).
I henvendelsen til Statsministeren og partilederne skriver
Claus Larsen-Jensen følgende:

ge, hvor jeg deltager i debatten. Folk henviser til, at priserne er steget voldsomt i
specielt Italien, Spanien og
Tyskland. Folk er selvfølgelig
bekymret for om indførelsen
af euroen medfører prisstigninger, der kan udhule deres
økonomi.
Jeg er overbevist om, at dette
spørgsmål vil komme til at
spille en stor rolle i den kommende debat om euroens indførelse i Danmark.

Frygt for store
prisstigninger
”Frygten for store prisstigninger ved indførelse af euroen i 10 år med Euroen
Danmark, er det, jeg oftest
Da jeg var formand for Folkemøder i alle de sammenhæn- tingets Europaudvalg var det

også et spørgsmål, vi mødte
rundt i landet, få år efter euroens indførelse. Den gang
spurgte vi derfor til, hvordan
det var gået med prisudviklingen i euro-landene. Sammenfattet fik vi den besked, at der
ikke på den generelle økonomi kunne aflæses synlige
prisstigninger. Dog var priserne steget ved Café- og Restaurantbesøg og på visse
serviceydelser.
½0 år med Euroen
Nu er der gået 10 med euroen,
og der er betydelig erfaring
og viden om den faktiske

udvikling i de lande, der gik
med i første omgang og de
lande, der efterfølgende er
blevet en del af euro-zonen.
Jeg skal derfor foreslå, at Regeringen i samarbejde med de
partier i Folketinget, der skal
aftale grundlaget for en folkeafstemning om dansk tilslutning til euroen, allerede nu
aftaler at gennemføre en undersøgelse af den faktiske
udvikling i priserne i eurolandene, herunder også en
vurdering af om eventuelle
prisstigninger skyldes euroen,
eller andre forhold i landenes
økonomi.
Tæt priskontrol
En rapport med en sådan analyse baseret på tilgængelig
viden i ECB, Kommissionen
og i Eurostat vil kunne opkvalificere den danske debat
om euroen, så diskussionen
kan baseres på fakta, og vi i
Danmark i øvrigt kan tage
højde for de andres erfaring.
Samtidig skal jeg foreslå, at
det også mellem partierne
aftales, at der ved en indførelse af euroen i Danmark – udover dobbelt prissætning i
kroner og euro i en periode –
også indføres en tæt priskontrol, så befolkningen ved, at
prisstigninger som følge af
euroens indførelse ikke vil
ske”.
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Miljø

Miljø og økonomi
hænger sammen
Svært, at benægte, at Danmark er en
af de værste CO2 syndere i Europa
Af Michel Berg, bestyrelsesmedlem
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi på alle plan i vores
samfund har behov for at begrænse vores udledning af
drivhusgasser og specielt CO2.
Selvom vi løben bryster os af
at være en miljørigtig nation,
er det svært, at benægte, at
Danmark er en af de værste
CO2 syndere i Europa.
Det positive i denne forbindelse er, at vi har alle mulighederne for at gøre noget ved
det. Når selv statsministeren er
begyndt at indse, at miljøet har
behov for mere fokus, ser det
ud som om, at miljøet måske
ser en venligere fremtid i møde. Når selv de mest miljøfjendske personer kommer til
den erkendelse, at miljøkursen
fra 90’erne var den rigtige vej,
så kan det være, at vi kan
komme et stykke af vejen.

skes. Lykkes det at nedbringe
varmesvind fra vores bygninger, resulterer dette i en mindre varmeregning og fokuserer
vi på vores transportbehov og
forsøger at flytter det til miljørigtige køretøjer og offentlig
trafik, vil der også her være en
gevinst at hente.

Vigtigt at
holde focus
Derfor er det vigtigt, at vi i
Rødovre løbende holder fokus
på, hvordan vi indretter driften
af vores offentlige institutioner
og virksomheder. De handlinger som vi gør i dag, skal gerne komme fremtidige generationer til gode. Derfor er det
også ironisk, at en begrænsning af vores CO2 ikke altid er
ensbetydende med en større
udgift, men nærmere ensbetydende med lavere udgifter.
Hvis det lykkes at nedbringe
forbruget af strøm, falder vores CO2 udledning samtidig
med at vores elregning mind-

Skal være den
grønne dynamo
Derfor skal vi forpligte os til
at sænke vores strøm- og energiforbrug over de næste 4 år,
så når vi står ved kommunalvalget i 2013, kan bryste os af
at være Storkøbenhavns mest
miljøvenlige kommune. Rødovre skal ganske enkelt være
den grønne dynamo i Storkøbenhavn, og stedet hvor andre
kommuner henter inspiration
til forbedringer og fornyelser.
Ønsker vi forandringer, skal vi
selv være forandringen. Dette
betyder, at alle sten skal vendes for at finde de steder, hvor
der skal sættes ind først. En af

ideerne kunne være, at vi tog
forskud på fremtiden, og bandlyste glødepære i kommunale
bygninger. For at skabe noget
stort, skal vi starte i det
små. Derfor skal det
være slut med indkøb
af benzinslugende køretøjer, alle pc’er skal
være udstyret med en
elspareskinne og alle
hårdhvidevare skal
udskiftes, hvis deres
strømforbrug er for
stort.
Skal tage ansvar
Ligeledes skal vi undersøge, hvor det vil
være fordelagtigt at
installere rumfølere, og
hvilke muligheder der
er for at kommunens biler
løbende bliver udskiftet med
el-biler, som kan lades op om
natten, når der er overkapacitet
på strømnettet. Endvidere kunne kommunen indgå en
”kurveknæk” aftale med
Elsparefonden, som sikre vejledning og ekspertise til hele
processen.
Der kunne udarbejdes en energiplan, der sikre, at kommunens bygninger blev godt isoleret, og at alle varmeinstallationer var tidssvarende og
selvregulerende, samt at kommunens vandforbrug løbende
blev sænket.
Hvis vi har ønsket og motivationen til at sænke vores uslip
af CO2, er der også en mulighed for det, og den gode nyhed
er, at denne øvelse ikke behøver at slå hul i kommunekassen. Det kæver bare, at vi tager ansvar og kigger godt efter, hvor vi kan sænke vores
forbrug.
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Manglende solidaritet

Tanker om samfundssind
I forbindelse med de nylige ændringer af skoledistrikterne i
kommunen stak egoismen sit grimme fjæs frem. Formålet
med ændringerne har jo været at sikre en fornuftig fordeling
af eleverne på kommunens skoler.
Af Flemming Østergaard Hansen, formand for Børne- og
Skoleudvalget

For os socialdemokrater spiller solidaritet og samfundssind en vigtig rolle. Både
fordi det er til stor gavn for
den enkelte, men også fordi
det er en forudsætning for et
godt og trygt samfund. Desværre er den fælles solidaritet
under alvorligt pres i disse år.
Og VKO- flertallet har naturligvis en vigtig aktie i denne
udvikling. Private sundheds-

ordninger, favorable vilkår
for privathospitaler, privatskoler og privatinstitutioner
er konkrete udtryk for miseren. Det samme er en offentlig sektor i økonomisk spændetrøje. Vores skoler, daginstitutioner og plejehjem
har sværere og
sværere ved at
leve op til befolkningens helt berettigede forventninger. Ikke
mindst fordi den
stigende velstand,
som mange har
oplevet de senere
år, står i skrigende kontrast til de
få ekstra midler
som vores fælles
goder er blevet
tildelt.
Samfundssind
har trange kår
Også på lokalt plan her i
Rødovre oplever jeg fra tid til
anden, at samfundssind har
trænge kår. I forbindelse med
de nylige ændringer af skoledistrikterne i kommunen stak
egoismen sit grimme fjæs
frem. Formålet med ændringerne har jo været at sikre en

fornuftig fordeling af eleverne på kommunens skoler.
Ikke mindst for at undgå, at
Valhøj Skole skulle udvikle
sig til en ghettoskole i fremtiden. Stort set alle har været
enige om, at det er aldeles
fornuftigt at tage problemerne i opløbet, så vi også fremover har seks gode folkeskoler, hvor forældrene trygt kan
sende deres børn hen.
Gennemgående træk
Det var dog et gennemgående
træk, at hvis ændringerne på
nogen måde ramte den enkelte, så var forslaget straks en
dårlig idé. Og idérigdommen
har været stor for at skubbe
eventuelle ulemper over på
andre skoler eller familier.
Trusler om flytning fra kommunen, fravalg af folkeskolen til fordel for privatskole
og naturligvis ændret stemmeafgivning har også været
fremherskende.
Men vi har som socialdemokrater ikke vaklet i geledderne. Hensynet til fællesskabet
må stå over mere eller mindre
reelle ulemper for den enkelte. Dermed ikke sagt, at jeg
ikke har fuld forståelse for, at
ændringer kan medføre forringelser, som vi naturligvis
skal gøre alt, hvad vi kan for

at undgå eller minimere. Men
det kan desværre ikke lykkes
i alle tilfælde.
Alle har særlige behov
Som formand for Børne- og
Skoleudvalget har jeg kompetencen til at give dispensation fra ventelistereglerne til
plads i daginstitution og dagpleje. Og jeg skal hilse at
sige, at forståelsen for, at hvis
et barn kommer foran i køen,
så er der et andet barn der må
vente længere tid på en plads,
er meget lidt udbredt. Især
oplever jeg, at forældre med
gode velbetalte jobs er meget
ivrige efter at fortælle, at
netop de har helt særlige behov, som kommunen naturligvis skal dække, uanset
konsekvenserne for andre
familier.
Et særkende for denne forældretype er, at de gør meget ud
af at fortælle, hvor fint og
vigtigt job de bestrider. Jeg
behøver vel ikke at skrive, at
denne type argumenter preller af mig som vand på en
gås.
Det skal naturligvis understreges, at der blandt borgerne i Rødovre også er rigtigt
mange, som har solidariteten
og samfundssindet i behold,
og som formår at kikke ud
over deres egen næse tip. Det
ændrer dog ikke ved, at tingene er i skred. Og det bør vi
gøre, alt hvad vi kan for at
rette op på. Og det haster
desværre.
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Nyt fra Christiansborg

Obama inspireret af Helle?
Debatten om bankdirektørernes lønninger er nu nået over på den anden side af
.Af Morten Bødskov, MF
Vi har foreslået at der indføres
et lønloft på 2,5 millioner for
bankdirektører, hvis banker
modtager statsindskud for at
klare den finansielle krise. Vi
vil ikke være med til, at bankdirektører kan tjene kassen
med bonusordninger, aktieoptioner og så videre mens staten må redde deres sønderskudte banker.
Som bekendt fik vi ikke dette
krav igennem under forhandlingerne om bankpakke II,
selvom vi fik indført markante
stramninger af hvad bankledelser kan tjene hvis de modtager statslige indskud. Men
vi kan glæde os over, at den
samme politik med et lønloft
som Sociald emokraterne lagde frem i Danmark nu bliver
anvendt af den nyvalgte amerikanske præsident Barack
Obama.
I onsdags annoncerede Obama
et lønloft for bankernes ledelser på en halv million dollar,

York Times’ hjemmeside:
http://
ww.nytimes.com/2009/02/05/
us/politics/05pay.html?
altså godt og vel 2,5 millioner _r=1&ref=business
kroner som Socialdemokrater- Jeg er 100 % enig med Obane har foreslået. Dette loft
ma i hans betragtninger. Når
indsnævres dog hvis bankerne synspunktet ikke kunne samle
flertal i kredsen bag bankpakmodtager exceptionel hjælp
fra staten, og øges for banker ken er der jo altid dejligt at
som klarer sig godt trods kri- det tages op andre steder.
sen.
Lønloftet er rimeligt, fordi
Slut med at bondefange forbankledelser ikke skal forgyl- brugere med sms-lån
des mens deres banker er på
Mange firmaer udbyder smsvej ned og skal reddes af sta- lån, hvor man med et par tryk
ten. Desuden er det med til at på mobiltelefonen uden videre
forandre en uheldig virksom- kan låne penge. Desværre er
hedskultur i banksektoren,
dette alt for ofte det rene bondef angeri, fordi folk ikke
hvor der udbetales kolossale
opdager hvor høj renten fakbonusser og aktieoptioner,
uden at det står mål med den tisk er.
forskel de kan gøre for deres For eksempel skrev Børsen
virksomhed – i USA har man- for nyligt, at det hos firmaet
Cash 1970 koster ikke mindre
ge direktører for eksempel
fået udbetalt enorme bonusser end 2334 % i årlige omkostselvom deres firmaer er kom- ninger at optage sms-lån,
mens det hos Mobillån Danmet i store vanskeligheder.
mark kommer op i 2969 %. Så
Det samme kunne man sige
låner man fx 100 kroner hos
om talrige danske virksomhedslederes bonusordninger. Cash 1970 kommer man efter
et år til at have betalt 2334
Du kan læse mere om Obakroner. Det er helt grotesk,
mas lønloft på avisen New

som Socialdemokraterne
gang på gang har påpeget.
Firmaerne bag disse sms-lån
lever dybest set af, at folk
ikke gennemskuer hvor utrolig dårlig en forretning det er,
og af folk som er desperate.
Det er usmageligt.
Det er klart, at sms-lån nødvendigvis må være meget
dyrere end bankl& aring;n,
fordi firmaer ikke først undersøger låntagernes kreditværdighed, og derfor udlåner til
personer banker ikke nødvendigvis ville være villige til at
give lån. Men de renter der
kræves er alligevel astronomiske og helt og aldeles urimelige.
Forbrugerombudsmanden og
brancheorganisationerne har
for nyligt udarbejdet nye retningslinjer for markedsføringen af sms-lån. Det er en positiv udvikling, for mange er
blevet narret af den smarte
måde sms-lånene er blevet
markedsført på. Men det ændrer ikke ved det grundlæggende problem, at sms-lånene i
sig selv er absurd dyre. Socialdemokraterne vil følge området nøje og kræver fortsat
bed re lovgivning, så smslånehajerne ikke får lov at
bondefange folk.

være fuldt finansieret.
- Hvis vi laver
en skattereform,
dyrere at forurene. Det flugter
der ikke er fihelt de principper, som vi og
nansieret krone
til krone, vil det
SF fremlagde i sidste uge,
betyde, at vi får
siger hun.
Helle Thorning-Schmidt siger,
mindre til den
fælles velfærd,
at der er ting i rapporten, som
påpeger hun.
ikke er groet
i Socialdemokraternes have,
•
men at partiet ikke forud for
med at tage enkelte elementer Afventer regeringens udspil
forhandlingerne stiller ultima- uden at se tingene i en samVi afventer nu regeringens
tive krav.
menhæng, siger hun.
udspil til en skattereform. Vi
Socialdemokraterne lægger
vil gå konstruktivt ind i de
vægt på, at en skattereform
Skal være
kommende forhandlinger,
skal være socialt ansvarlig socialt ansvarlig
ikke mindst for at sikre den
- Det væsentligste for os er det blandt andet med 1000 kroner sociale profil, siger Helle
samlede resultat for borgerne. ekstra til pensionister om må- Thorning-Schmidt.
Derfor skal vi være varsomme neden - og at reformen skal

Omfattende skatterapport
Det er en omfattende rapport,
som Skattekommissionen har
fremlagt. Vi mener, det er
rigtigt, at Skattekommissionen
går efter en ambitiøs skattereform. Det gør Socialdemokraterne også.
Det siger partiets formand
Helle Thorning-Schmidt i en
kommentar til Skattekommissionens rapport.
Enige i det
overordnede formål
Vi er helt enige i det overordnede formål: nemlig at sænke
skatten på arbejde og gøre det
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Kredskonference

Barak Obama brugte
masser af frivillige
årlige kredskonference i
partilokalerne på Dansasvej.
Dan Holt Jensen fortalte, at
Obama før valgkampen gik i
gang inviterede 700, der
lovede at være til rådighed i
et halvt år mod at få et halvt
års uddannelse, så de kunne
styre valgkampen. De blev
så udstationeret i forskellige
byer, hvor de igen skulle få
fat i andre frivillige. Disse
frivillige skulle så forsøge at
Skal man tro DSU’s tidlige- få fat i sympatisører, som
re valgkampkoordinator og var villige til at gie en hånd
senere ansat hos Helle Thor- med en gang imellem i en
times tid. Det blev gjort med
ning Schmidt, Dan Holt
Jensen ,så var det bl.a. mas- det motiv, at det er nemmere
at på fat i sympatisører end
ser af frivillige, som vandt
den ny amerikanske præsi- det er at få fat i vælgere, og
når familie eller venner så,
dent Barak Obamas valgkamp. Han deltog selv som at sympatisørerne stod og
frivillig i tre måneder i Phil- uddelte materialer for Obama var det mere sandsynligt,
lidelphia.
at de så også ville stemme
Derfor var han også en af
på
ham.. Alene i Phillioplægsholderne på vores

Den årlige kredskonference handlede om,
hvordan vi kan finde
på nye metoder at føre valgkamp på. Det
gav en frivillig fra
Obama-kampangen
og folketingsmedlem
Morten Bødskov gode
bud på.

Dan Holt Jensen fortøller om Barak
Obamas valgkamp, so, han fulgte på
nørmeste hold.

delphia var der der den sidste dag før valget 250.000
sympatisører, som hjalp i
valgkampen.
Nemmere at tro
På en frivillig
-Og det viser, at det er nemmere at få folk til at tro på
en frivillig end på en decideret partisoldat,.
Man brugte også telefonen
for at få fat i sympatisører.
Når man ringede rundt og
spurgte, hvem de ville stemme på, og de sagde Obama,
så var det normalt også nemt
at få dem med som frivillige, sagde Dan Holt Jensen.
Han slog også fast, at når
man fik fat i frivillige, så
skulle man være sikker på,
at der også var opgaver til
dem. Derfor blev der hele
tiden lavet lister over, hvad
de kunne være med til. Lige-

så havde man en database
over de frivillige, så man
vidste hvem de var,, og hvad
de havde haft af opgaver.
I alt havde hele Obamakampagnen deltagelse af 1,4
mill. frivillige, hvor man
kun havde regnet med
200.000- 300.000.
Dan Holt Jensen mente, at
en del af denne strategi også
kunne bruges af Socialdemokratiet herhjemme. Han
opfordrede til at få fat i frivillige, der ikke nødvendigvis er medlemmer af partiet,
og få dem til at deltage i
valgkampen med at uddele
materialer m.v.. Han opfordrede også til,at vi oprettede
en database, så vi kan samle
oplysninger om de frivillige
og lægge opgaver ind, som
de kan udføre, og følge med
i, hvilke opgaver, der bliver
løst. –møl.
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Kredskonference

Islev på
dagsordenen
Sølle 35 stemmer skilte Socialdemokraterne fra at få en plads mere i kommunalbestyrelsen ved det
sidste kommunalvalg.
Pladsen gik i stedet til de radikales Ole Parbst, nuværende viceborgmester der selv er bosiddende i Islev, og formodentlig i kraft
af sin bopæl i Rødovres nordlige
del lige præcis fik hentet de sidste nødvendige stemmer til at
beholde sin plads i byrådet som
den længst siddende af de i alt 19
medlemmer.
Nu har han imidlertid bebudet sin
afgang ved efterårets kommunevalg og den mulighed skal Socialdemokraterne forstå at udnytte
til at erobre den plads, partiet var
så tæt på at få i 2005.
Det slog partiets lokale folketingsmedlem og finanspolitisk
ordfører på Christiansborg Morten Bødskov fast på kredskonferencen i januar.
”Vi har haft fine resultater med at
være til stede i gadebilledet ved
vores torvemøder. Ikke mindst i
Kærene, hvor vi tydeligt kan aflæse betydningen af at møde folk,
hvor de er”, sagde han blandt
andet.
De positive erfaringer skal bruges
til at sætte ind med en forstærket
indsats i Islev.
”Alle idéer til at udvikle vores
organisation skal frem og vi skal
have planlagt en systematiseret
og målrettet indsats blandt vores
medlemmer, der ikke mindst ved
en opsøgende indsats over for
Islev-borgerne kan sikre os et
ekstra mandat,” lød det fra Morten Bødskov, som ikke mindst i
kraft af sin egen aktive indsats i
kredsen har været med til at skaffe Socialdemokraterne stor vælgertilslutning på Vestegnen ved
de sidste kommunal- og folketingsvalg. -md

Morten Bødskov orienterer forsamlingen om, at der til nøste valg skal gøres
en ekstra indsats i Islev. Nederst fortælller storkredsens spidskandidat til EUvalget Claus Larsen-Jensen om sin valgstrategi.
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Aktivitetskalender

Aktivitetskalender
Den 14.2. Kl. 11 – 13 Sildemøde i Viften
Den 16.2. Kl. 18. Gruppe-og FU-møde på rådhuset
Den 21.2 Kl. 11 – 14 Kampagnedag, Fastelavnsfest på Rødovregaard
Den 23.2. Kl. 19 Bestyrelsesmøde i partilokalerne Gunnekær 28
Den 25. 2. Kl. 18 Møde for nye medlemmer på rådhuset
Den 3. 3. Kl. 19-21 Møde i Børne og skolegruppen i Gunnekær 28
Den 4. 3. Kl. 19 Social-og ældregruppen: Besøg på Rødovre Ungdomspension
Den 14.3. Kl. 11-13: Sildemøde i Viften
Den 17. 3. Kl. 19: Teknik-og miljøgruppen møde hos Dora Arvidsen Rødovrevej 434 1. th.
Den 19.3. kl. 19 Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28
Den 23.3. k. 18: Gruppe-og FU-møde på rådhuset
Den 26.3. Kl. 19 Generalforsamling på Rødovregård
Den 14. 4. Kl. 19 Teknik-og miljøgruppen hos Dora Arvidsn, Rødovrevej 434 1. th.
Den 18.4. kl. 11-13 Sildemøde i Viften
Den 20.4. kl. 18 Gruppe-og FU-møde på rådhuset
Den 23.4. Kl. 19 Opstillingsmøde i Broparkens festsal
Den 27.4. kl. 19 Bestyrelsesmøde Gunnekær 28
Den 1. 5 Kl. 7: 1. maj-fest på Rødovregård
Den 5.5. Kl. 19-21 Møde i Børne-og skolegruppen i Gunnekær 28
Den 14. 5. kl. 19-21 Social-og ældregruppen Møde på DorteMariahjemmet
Den 5.6. kl. 12 Grundlovsfest på Rødovregård
Den 11.8 Kl. 19-21 Møde i Børne-og skolegruppen i Gunnekær 28
Den 5.10 Kl. 19-21 Møde i Børne-og skolegruppen i Gunnekær 28
Den tidligere formand for
AOF Rødovre er død
Den tidligere formand for AOF i Rødovre, Gunnar Andreasen er, død, i en alder af 80 år.
Gunner Andreasen var formand for AOF i 20 år. Han var
i det hele taget kulturens mand og var således også medstifter af Kulturelt Samråd og mangeårigt medlem af Socialdemokratiet, hvor han ved enhver given lejlighed søgte at fremme kulturlivet i Rødovre.
Han startede som telefonsælger og hulkortoperatør, blev
handelsskolelærer med fagene kontorteknik og EDB.
Gunnar sluttede på arbejdsmarkedet som arbejdsmiljøkonsulent i HK.
Han og hustruen Birgit boede i mange år på Krogsbækvej
i Rødovre Boligselskabs rækkehuse, men da det blev
svært med bentøjet, flyttede parret til Rødovre Boligselskabs afdeling ved Søparken på hjørnet af Rødovrevej og
Slotsherrensvej, hvor der er elevator. Her sad han ofte på
altanen på 2. sal og nød udsigten over hans elskede Rød-

Send en e-mail
Vi har ganske vist en aktivitetskalender Men ikke alle har
partibladet ved hånden altid, så derfor vil vi opfordre medlemmerne, som gerne vil vide noget om kommende arrangementer, til at sende deres e-mail til næstformand Per
Biener, som så vil sende information om kommende arrangementer. Per Bieners e-mail er per.biener@mail.tele.dk

Udgivelsesplan for Socialdemokraterne i Rødovre
Nr. 2
Den 31.3.: Redaktionsmøde
Den 2.4.: Deadline
Den 7.4..: Trykning.
Den 8.4.: Til distribution.
Nr. 3
Den 28.4. Redaktionsmøde
Den 11.6.: Deadline
Den 16.4.: Trykning
Den 17. 4.: Til distribution.
Nr. 4
Den 5.8.: Redaktionsmøde
Den 13.8.: Deadline
Den 18.8: Til trykning
Den 19.8.: Til distribution
Nr. 5
Den 24.9.: Redaktionsmøde
Den 8. 10.: Deadline
Den 13.10: Til trykning
Den 14.10.: Til distribution

Nr. 6
Den 26.11.: Redaktionsmøde
Den 10.12.: Deadline
Den 15.12.: Til trykning
Den 16.12..: Til distribution

Husk
Opstillingsmødet den 23.
april kl. 19 i Broparkens
festsal.
Her skal medlemmerne
afgøre den rækkefølge
kandidaterne til kommunalbestyrelsen skal stå på
den stemmeseddel, der
senere udsendes til urafstemning blandt alle medlemmerne.
Du får også et kort indlæg
fra samtlige kandidater,,
som opstiller
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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.tele.dk
Hovedkasserer:
* Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1 th
3672 2002 / 44bla@webspeed.dk
Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
Dorte Hildebrandt, Tårnvej 227, 5
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
Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / bente_hylleborg@hotmail.com
*John Hedegaard, Lucernevej 112
3641 2928 / johnhedegaard@db.dk
*Jean Jensen, Valhøjs Alle. 90.3. tlf. 30616217
/ jlj@kts.dk
*Michel Berg, Valhøjs Allé 102 B 1 tv
2063 6360 / onnik78@gmail.com
*Birgitte Glifberg, Tårnvej 497
3641 3515 / birgitte.glifberg@mail.tele.dk
Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurtfaber@get2net.dk
* På valg i 2008
Bestyrelsessuppleanter:
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625 Vallensbæk
4364 9042 / mihjas@webspeed.dk
Kai-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
3670 4836 / kogust@mail.tele.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv
40949534 / elprepsig@yahoo.dk
Margit Grenaae, Espely 20
* 3670 1128 / margitgrenaae@webspeed.dk
Social- & Ældregruppen:
Kirsten Ærø, Espely 7
3641 1860 / kirsten-finn-aeroe@kabelnet.dk
Revisorer:
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B
3670 7641 / eri.hill@mail tele dk
Lars O. Lauritzen, Maglekær 10, 1 tv
3648 0677 / lotto7@milestedet-net.dk
Revisorsuppleanter:
Hanne Kjærulff, Rødovrevej 220 A st.tv
3670 6850 / hanne.kj@privat.dk
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 2006:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6
3637 7001 / erik.nielsen@e-posthus.dk
Britt Jensen, Knud Anchers Vej 57
3672 0436 / britt.jensen@e-posthus.dk
Flemming.Østergaard.Hansen, Auroravej 21 C
3324 1846 / foh@e-posthus.dk
Vivi Skriver,
2064 9025 / vivi.skriver@e-posthus.dk
Alex Nielsen, Schweizerdalstien 67
3670 3817 / alex.nielsen@e-posthus.dk
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv.
3670 2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
Dora Arvidsen, Rødovrevej 424 1.th.
23323840 / dora.arvidsen@e-posthus.dk
Grethe Kujack, Valhøjs Alle 133 A.
3670 7448 / grethe.kujack@e-posthus.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6
3670 0608 / jko@e-posthus.dk
Annie Petersen, Fortvej 6 B
3641 6685 / annie.petersen@e-posthus.dk
Jens Jørgen Jensen, Brandstrupvej 27
4484 6085 / j-j-j@e-posthus.dk
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
DSU-Rødovre:
Rune Thingcvad Olsen, Slotherrensvænge 15, 2. th.,
23961287
DUI Rødovre
Gunnekær 28, 1
Leif Olsen, Lørenskogvej 26
3670 0670 / leif.olsen@lic.maildk
Lis Olesen, Jyllingevej 177
4670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Bladet Socialdemokraterne:
Michael Dahm, Espely 22

28565608 / mirada@post.tele.dk
www.socrodovre.dk
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Returneres ved varig
Adresseændring til:
Socialdemokratiet i
Rødovre
v/ Dorte Hildebrandt
Tårnvej 227, 5.
2610, Rødovre

16

