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Indkaldelse til generalforsamling i Socialdemokratiet torsdag den 29. marts 2012 kl.
19 på Rødovregård
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, bestyrelsens forslag: Jan Kongebro
2. Beretning, v/formanden, Helge Møller
3. Hovedkassererens beretning, Lars O. Lauritzen
4. Kontingentkassererens beretning, Kåre Petersen
5. Aktivitetsformandens beretning, Dorit Svendsen
5. Beretning fra kommunalbestyrelsesgruppen, v/gruppeformand Britt Jensen
6. Forslag om prokura til hovedkassereren og kontingentkassereren.
7. Forslag fra medlemmerne. Forslag skal være formanden i hænde fire dage før
generalforsamlingen.
8. Valg til bestyrelsen:
9. Formand, Helge Møller, indstilles til genvalg af bestyrelsen
10. Hovedkasserer Lars O. Lauritzen indstilles til genvalg af bestyrelsen
11. Dorit Svendsen, ønsker ikke genvalg.
12. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen anbefaler genvalg af Jan Hylleborg, Finn Jørsby
og Dorte Hildebrandt.Bestyrelsen anbefaler genvalg
13. Valg af suppleanter: Preben Rølling, Kai-Ole Gustav, Margit Grenaae, Jens A. Schmidt, Per
Biener og Pia Larsen anbefales til genvalg.
14. Valg af to revisorer, Erik Hillbrandt. Bestyrelsen anbefaler genvalg. Birthe Larsen ønsker ikke
genvalg.
15. Valg af to revisorsuppleanter Hanne Kjærulff og Bruno S. Borch. Bestyrelsen anbefaler
genvalg.
16. Valg af fanebærere, Jan Hylleborg og Dan Larsen. Bestyrelsen anbefaler genvalg.
17. Valg af fire kongresdelegerede. Forslag skal være formanden i hænde fire dage før
generalforsamlingen.
18. Valg af seks delegerede til regionsrepræsentantskabet.
19. Valg af otte delegerede til kredsrepræsentantskabet
20. Valg af folketingskandidat. Morten Bødskov er på valg. Bestyrelsen anbefaler genvalg.
21. Eventuelt
Foreningen er vært ved en kop kaffe, the, øl og vand.
På bestyrelsens vegne
Helge Møller

Formand
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Trængselsringen som en møllesten
Betalingsringen eller trængselsringen, som den nu hedder,
fordi det åbenbart lyder bedre, er stadig som en møllesten
om halsen på vores parti. Først tabte vi valget på den, fordi
ingen havde forklaret, hvad den egentlig går ud på, hvorfor
vi måtte gætte os til både det ene og det andet, når vi blev
konfronteret med spørgsmål om den i valgkampen. Og nu
kan ikke engang regeringen blive enig om, hvordan den
skal virke.
I regeringsprogrammet står, at trængselsringen skal
indbringe ca. 2 mia. kroner om året, men det fordrer, at det
bliver en fast pris hele døgnet, året igennem. Det kan man
ikke blive enige om. De radikale mener kun, at der skal
betales, når der er trængsel, men så er der ikke penge nok
til at investere i den kollektive trafik. Forudsætningen for
trængselsringen var jo ud over at skulle reducere trafikken i
København, at den skulle give penge til at nedsætte takster
og give mindre trængsel i tog og busser, ligesom der i
omegnen skulle laves såkaldte Park and Ride ved
busterminaler og tog-stationer.
Dertil kommer, at vi gik til valg på, at trængselsringen
skulle ligge ved Ring 2. Nu er forslaget, at den skal ligge
ved Københavns Kommunes grænser.
Vi ved alle, at der ikke er penge i statskassen, og regeringen
har forpligtet sig til ikke at bruge penge, før man har dem.
Det betyder, at regeringen ikke kan gå ud for at låne penge
til at investere i den kollektive trafik. Så begår man
løftebrug. Og det vil man ikke.
Uenigheden i regeringen er så stor, at man ikke har kunnet
komme med et egentlig lovforslag. Det har bl.a. betydet, at
man har måttet aflyse en stor konference. Hvornår
regeringen er færdig med sit lovforslag vides ikke i
skrivende stund.
Her i omegnskommunerne har kravet hele tiden været, at
der skal investeres i den kollektive trafik, før
betalingsringen sættes i værk. Det er vi ikke kommet langt
med, fordi argumentet fra regeringens side har været, at det
er pengene fra trængselsringen, som skal betale for
investeringerne i den kollektive trafik. Det er jo som at bide
sig selv i halen.
Et forslag herfra kunne være, at man overlod til f.eks.
Sund&Bælt at stå for finansieringen af trængselsringen. De
administrerer jo i dag en masse havne, broer og til-og
frakørsler. Sund&Bælt kunne så også få til opgave at låne
penge til investeringer i den kollektive trafik, hvorefter
indtægterne fra trængselsringen kan gå til at afbetale
lånene. Og når lånene er betalt, kunne Sund&Bælt få et
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honorar for at administrere ordningen, mens resten af
indtægterne tilgår statskassen.
Jeg kan heller ikke forstå, at trængselsringen skal sættes i
værk i hu hej vilde dyr, uden at der er lavet grundige
analyser af, hvad den kommer til at betyde for den øvrige
trafik. Det er jo et SF-ønske med denne trængselsring. Og
jeg kan godt se, at SF, ja også S kan blive anklaget for
løftebrud, hvis den ikke bliver til noget. Men prøv at se på
de to partiers meningsmålinger p.t. De ser ikke lovende ud,
og jeg tror ikke, at de bliver bedre, hvis man gennemfører
trængselsringen uden at have investeret i den kollektive
trafik først.
Jeg mener, at hvis man ikke får afklaret spørgsmålet med at
få forbedret den kollektive trafik, før trængselsringen
sættes i værk, så kan man ligeså godt glemme den og vente
på, at der kommer et mere retfærdigt system så som
Roadpricing. Eksperterne siger, at det endnu ikke er et
sikkert system, men de forventer, at det vil være sikkert at
sætte i værk om 5 -10 år.
Et er sikkert. Regeringen får ikke et bredt forlig om
trængselsringen. Venstre står jo i et hjørne og siger, at der
ikke er kommet flere biler i København, så der er ingen
trængsel. Det udtalte den tidligere borgmester i
København, Martin Gertsen i debatten på DR2 i torsdags.
Et andet argument imod var, at det ville koste en pendler
fra Nordsjælland 11.000 kr. om året for at komme 3
minutter hurtigere til København.
Spørgsmålet er også, om det bliver muligt at finde et flertal
sammen med Enhedslisten. Enhedslisten vil jo netop have
nedsat taksterne i den kollektive trafik og vil have
investeringer i flere tog og busser. Og det er der ikke råd til
i den model, som p.t. diskuteres i regeringen.
Spørgsmålet er derfor: Kommer der slet ingen
trængselsring? Eller truer regeringen Enhedslisten med, at
den vil udskrive valg, hvis Enhedslisten ikke vil være med?
På den ene side vil vi tabe et nyvalg. På den anden side vil
Enhedslisten ikke have et valg. De vil ikke have Lars Løkke
tilbage på statsministerposten. Så vi får nok en
trængselsring, hvad enten vi vil eller ej. Og så må vi tabe
det kommunevalg, vi skal i 2013. Men det bliver ikke
omegnskommunernes skyld.
Helge Møller
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Kommunal Nyt v/ gruppeformand Britt Jensen

Vestbadet skal fortsat udvikles

Vestbads bestyrelsen har
gennem længere tid arbejdet
målrettet med en økonomisk
genopretningsplan.
Det har helt naturligt været
svært at gennemføre planen,
fordi indtægterne er faldet
efter at både Rødovre og
Brøndby kommuner måtte
opsige deres
personaleordninger pga. en
beslutning herom i
Skatterådet sidste år.
Hertil kommer
vanskeligheder med at

benytte de
udendørsbassiner i sommer
pga. vejret, mens de
indendørs bassioner skulle
males. Der har samtidig
været faldende besøgstal i
motions- og
fitnesscenterområdet.
Efter nedsættelse af priserne
fra 1. januar, er Vestbad igen
begyndt at få flere
besøgende.
Rødovre og Brøndby
kommerne har netop
besluttet, at yde Vestbad et

Renoveringen af
Skovly er færdig
Renoveringen af Skovly for knapt 3,6
mio. kr. er netop blevet færdig.
Værelserne på Skovly er blevet
ombygget, så der er direkte adgang til et
renoveret bad- og toilet.
Skovly har også fået handicaptoilet med
badeforhold, og på 1. sal er fire toiletter
blevet renoveret.
I forbindelse med renoveringen er der
lavet malerarbejde og kloak,
vandinstallationen samt ventilationen er
fornyet.
Der er kommet nu asfalt på vejen til
Skovly efter vejskader i forbindelse med
byggepladskørsel.

ekstraordinært drifttilskud
på i alt 3 mio. kr., så
bestyrelsens økonomiske
handlingsplan kan
realiseres.
De to kommuner er enige
om, at Vestbad er vigtig for
området og ønsker at kigge
på Vestbads fremtid i et
større perspektiv – derfor
har de to kommuner nedsat
en administrativ
projektgruppe og en politisk
styregruppe bestående af
formand og næstformand

for Vestbads bestyrelse, samt
de to
kulturudvalgsformænd i de
to kommuner.
Styregruppen og
projektgruppen skal komme
med forslag til en vision for
Vestbads fremtid, en
fremtidige investeringsplan
og en driftøkonomisk plan.
Der afrapporteres senest
maj 2012 med anbefalinger
til handleplan og evt.
yderligere undersøgelser.

Nyager skole får
nyt indskolingsafsnit
I forbindelse med budgettet for 2012 afsatte vi penge til at gøre
indskolingen på Nyager Skole færdig med en indskolingsafdeling samt
etablering af skolegård med lege- og opholdsmuligheder.
Projektet sættes i gang i foråret og under projektets gennemførelse
nedsættes en projektgruppe med formanden for Børne- og
Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen, som formand.
Første etape af Nyager Skoles indskolingsafdeling blev startet i 1996 og
blev i 2001 videreført med opførelse af 2. etape.
Når 3. etape med den nye bygning er færdig, kan skolens behov for
plads til eleverne opfyldes til undervisning og SFO. De SFO-børn der i
dag har til huse i en pavillon i skolegården overføres til den nye
indskolingsafdeling. SFO-pavillonen fjernes herefter.
Den nye bygning tages i brug i maj 2013 og udearealerne er færdig i
august 2013

Kommunal Nyt v/gruppeformand Britt Jensen
Strategi 3: Naturskønne
omgivelser – FASTHOLD
OG FORSTÆRK! Strategien
omhandler styrkelsen af
naturen og vandet og deres
forbindelse til de tætte
byområder.
Rødovre samarbejder i
Strategi 4: Det starter med
Ringbysamarbejdet med Region
et budskab – FORTÆL!
Strategien referer til den
Hovedstaden og 9 omegnskommuner
nationale og internationale
om etablering af en letbane i Ring 3.
markedsføring af LOOP
City.
Strategi 5: Fra 1 vision til 5
strategier til en række fælles
projekter med mange
aktører – FORTSÆT I ÅBEN
PROCES! Strategien er den,
De fem strategier er:
der skal arbejdes
Strategi 1: Fra 10 kommuner videre med i 2012 og
til en Ringby i en
beskriver, hvordan der skal
sammenhængende
iværksattes en række
Hovedstadsregion –
tværgående
FORBIND! Strategien
udviklingsprojekter, der
omhandler en letbane i Ring understøtter og arbejdes
3 og
videre med de
andre grønne
øvrige strategier.
transportformer.
I den kommende tid skal det
Gruppeformand Britt Jensen
Strategi
2:
Et
stort
politiske charter endelig
sektorer, geografiske
vækstpotentiale
–
FORTÆT!
vedtages, der skal holdes et
grænser og
Ringbysamarbejdet har
Strategien omtaler en
politisk seminar og til sidst
myndighedsområder.
sammen med Realdania
langsigtet
byvækstrategi
og
et topmøde, der skal
Visionen om LOOP City er
udarbejdet rapporten
at
kommunerne
skal
skabe
formulere et
LOOP City, der beskriver en lige nu til høring i
rammer
for
en
innovativ
og
handliihandlingsprogram til
kommunerne og i Regionen.
byvision for det nye
bæredygtig udvikling af de
politisk beslutning i
Der er opbakning til
område, der skal skabe
stationsnære
områder.
slutningen af 2012.
visionen og derfor har
helhed på tværs af både

LOOP City – en vision
for ringbysamarbejdet

Ringbysamarbejdet
udarbejdet et forslag til et
politisk charter med 3 mål:
Grøn mobilitet, bæredygtig
bydudvikling og økonomisk
vækst.
Det politiske charter peger
på, hvilke strategier
Ringbysamarbejdet vil
forpligte sig til at forfølge i
det videre arbejde med
byvisionen.
I tilknytning til det politiske
charter er der opstillet 5
strategier for det videre
politiske arbejde med
byvisionen.

Kommunen og
boligorganisationerne
holder årlige
styringsdialogmøder.
Rødovre skal holde et
årligt
styringsdialogmøde
I Rødovre har vi en lang og god
med
de
boligorganisationer,
som er
tradition for et fantastisk godt
hjemhørende
i
kommunen.
Møderne
samarbejde mellem kommunen og den
for 2011 er netop afviklet med gode
almene boligsektor.
drøftelser og initiativer. I 2012 vil
Samarbejdet er præget af gensidig
Rødovre også tilbyde at holde
respekt og stor lyst til samarbejde.

Godt samarbejde med
den almene sektor

Tilfredshedsundersøgelse
Rødovre sætter en forældretilfredshedsundersøgelse af
daginstitutioner og dagpleje i gang i den kommende tid.
Undersøgelsen skal medvirke til at videreudvikle Rødovre
Kommunes daginstitutioner og dagpleje, så de bliver
endnu bedre og attraktive.
Resultatet skal sætte fokus på de ting, der allerede fungerer

styringsdialogmøde med de fire
boligorganisationer, som ikke er
hjemhørende i kommunen.
Der er udarbejdet en redegørelse for
hver af de afholdte
styringsdialogmøder, hvor man kan se
de enkelte boligorganisationers
virksomhed og resultater samt evt.
fremtidige behov for koordination og
indgåelse af aftaler.

godt og, hvordan service og kvalitet opleves og hvor der
kan videreudvikles.
Resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen forventes færdig
i april 2012. I den kommende tid skal der udarbejdes
spørgsskema. Materialet skal til høring i bl.a. instititutioner og
blandt forældrebestyrelserne.

Mødeaktiviteter

Møde med Morten på Palermo
Et halvt hundrede
medlemmer var mødt op på
Cafe Palermo den 27. januar
for at høre Justitsminister
Morten Bødskov give en
aktuel politisk orientering.
Mødet var arrangeret af
kredsbestyrelsen, som i
december havde arrangeret
et lignende møde i Herlev.
Men da der åbenbart kun
møder Herlev-folk op, når
møderne holdes her og
omvendt, når der holdes
møder i Rødovre.
Baggrunden for disse møder
er, at Danmark i dette halvår
har formandskabet i EU,
hvilket kræver stor
rejseaktivitet og masser af
møder. Det betyder, at
Morten ikke har tid til at
pleje sin kreds så tæt, som
han plejer. Han har nogle
huller i sin kalender i
weekenden, så derfor at
kredsbestyrelsen besluttet
sig til at lave sådanne

medlemsarrangementer
med Morten på lørdage,
indtil EU-formandskabet er
slut.
På mødet gav Morten et
godt indblik i, hvad det har

Mandagscafé
Vi har allerede holdt det
første møde her I februar
med tidligere
eneregiminister og EUkommissær Poul Nielson,

Poul Nielson skænker sig en
kop kaffe.
der dels fortalte om sin nye
erindringsbog samt de
mange oplevelser han har
haft med politikere og

erhvervsledere.
Til møderne omdanner vi
vores mødelokale Rødovre
Gunnekær 70 til et
cafémiljø, hvor der fra 13.00
til 15.00 serveres kaffe/te og
hjemmebagt kage for en tier.
Aktiviteten er for
medlemmer, men det er i
orden at tage en gæst med.
Der er ingen tilmelding –
bare mød op.
Næste møde er:
Mandag d. 5. marts 2012 kl.
13.00 til 15.00:
Velkommen på Borgen!
Mette Reissmann fra
Valbykredsen fortæller om
skiftet fra politisk ordfører i

betydet at have
formandskabet i EU. Det
kan man læse mere om
andet steds i bladet.
Det var dog ikke kun EU,
der blev diskuteret. Der var

specielt en livlig debat om
trængselsringen og kravet
om, at alle nu skal
kommunikere med
kommunen via IT.

Københavns
Borgerrepræsentation til
nyvalgt
folketingsmedlem.

Hovedstadens underudvalg

Og så følger:
Mandag d. 2. april 2012
kl. 13.00 til 15.00:
Hvordan arbejder de i
Region Hovedstaden?
Hanne Andersen
fortæller om sine
arbejdsopgaver som
regionsrådsmedlem.
Hanne er medlem af Region

for psykiatri- og
handicapområdet.
--Og så gi’r hun nok en lille
sang.
Arbejdsgruppen bag
initiativet er Karen Nilsson,
Preben Rølling, Kirsten Ærø,
og vi glæder os rigtig meget
til at komme i gang.

EU-politik

I arbejdstøjet for et sikrere Europa
Af Morten Bødskov,
justitsminister

narkotikasmugling og
menneskesmugling.

som Danmark pga.
forbeholdet ikke kan være
med til.
Solid opbakning

I slutningen af januar havde
jeg fornøjelsen af at være
vært ved det uformelle
rådsmøde med EU’s justitsog indenrigsministre i Bella
Center. Mere end 50 ministre
og et hav af embedsfolk var
samlet for at drøfte en række
emner af stor betydning for
vores fælles sikkerhed i EU.
Tilfreds med resultaterne
Jeg er meget tilfreds med
resultaterne af mødet, hvor
vi tog vigtige skridt i retning
af at skærpe EU’s indsats
mod organiseret kriminalitet
og terrorisme samt forbedre
vores indsats over for det
stigende asyl- og
indvandrerpres. Desværre
var mødet også endnu en
påmindelse om, at
Danmarks retsforbehold er
en alvorlig hæmsko for os.
Vi kan simpelthen hen ikke
være med i det styrkede
samarbejde. Det betyder, at
Danmark i realiteten kører i
slæbesporet i kampen mod
terrorisme,

Retsforbeholdet gavner ikke
Danmark, men er reelt en
håndsrækning til de
kriminelle.
Kriminelle grupper
Forbeholdet er resultatet af
folkeafstemningen for 20 år
siden. Kriminalitetsbilledet
har imidlertid ændret sig
markant siden dengang. De
kriminelle grupper er blevet
mere og mere mobile og
arbejder i stigende grad på
tværs af landegrænserne. Et
politisamarbejde på tværs af
grænserne er derfor meget
afgørende for at kunne sætte
ind overfor kriminaliteten.
Men pga. forbeholdet kan vi
ikke i tilstrækkelig grad
være med til at sikre et
effektivt samarbejde med
andre europæiske lande.
Derfor har regeringen meldt
helt klart ud, at vi ønsker et
opgør med forbeholdet. Lad
mig nævne to konkrete
forslag, der er på
dagsordenen under det
danske formandskab, men

Det første eksempel drejer
sig om udveksling af
oplysninger om
flypassagerer. Oplysninger
om rejseruter og
rejsemønstre spiller en
væsentlig rolle i forbindelse
med efterforskning af
narkotikakriminalitet,
menneskesmugling og
terrorisme. Et nyt system vil
give myndighederne adgang
til de oplysninger, som er
nødvendige for at sikre en
sammenhængende indsats
mod terrorisme og anden
alvorlig kriminalitet.
Danmark kan ikke gøre brug
af disse oplysninger, fordi vi
har et forbehold. Dette
forslag blev drøftet på det
uformelle rådsmøde, og der
var solid opbakning til
ideen. Der blev udtalt støtte
til, at EU skal bidrage med
økonomisk støtte, så
systemet kan udvikles og
indføres hurtigt og effektivt.
Men altså uden Danmarks
deltagelse.
Betydelig effektivisering
Det andet forslag handler
om en europæisk
efterforskningskendelse,
som ikke var på dagsordnen
ved det uformelle
rådsmøde, men som drøftes
lige nu med bl.a.
Europaparlamentet.
Forslaget vil medføre en
betydelig effektivisering i
samarbejdet om
efterforskning af
kriminalitet i Europa. I dag
gælder der f.eks. ingen
tidsfrister for, hvornår
politiet i andre EU-lande

skal besvare dansk politis
ønsker om aflytning eller
beslaglæggelse af
bevismateriale i udlandet.
Derfor kan det tage mange
måneder - og nogle gange år
- at få tilvejebragt
oplysningerne. Opklaringen
af sagerne trækker derfor
ud. Det nye forslag betyder
bl.a., at myndigheder i EU
inden for få uger skal
besvare ønsker fra andre
EU-lande. Dog ikke fra
Danmark, fordi vi har et
forbehold.
Tilvalgsordning
I en fremtidig sag svarende
til den om bombemanden på
Hotel Jørgensen i
København kunne man
eksempelvis forestille sig, at
politiet med en
efterforskningskendelse i
hånden hurtigt og effektivt
kunne tilvejebringe
oplysninger fra andre EUlande. Med det retlige
forbehold er der en risiko
for, at en dansk anmodning
ville ryge nederst i bunken
til skade for sagens
efterforskning og
muligheden for at få den
skyldige identificeret og
dømt. Retsforbeholdet er
måske godt for de
kriminelle, men det gavner
ikke
kriminalitetsbekæmpelsen,
og det gavner ikke
almindelige danskere. Som
justitsminister ærgrer det
mig. Jeg håber derfor, at vi i
indeværende
regeringsperiode kan få
opbakning til at erstatte
forbeholdet med en såkaldt
tilvalgsordning, hvor vi i det
enkelte tilfælde kan beslutte,
om vi vil være med i EUlovgivningen inden for dette
område.

Problemer for folkepensionister
budgettet til at hænge
sammen mere. Der er
huslejestigninger, store
varmeregninger, stigning på
egentlig blot kan smile af,
tv-nettet bl.a. til tv 2, og
hvis ikke det var så
herudover er der store
tragikomisk.
prisstigninger på maden.
Uden at folkepensionen er
Ingen tilskud til
steget tilsvarende.
pensonisterne
Den næste stigning i
Den sociale Pensionsfond,
udgifterne for en del
der skulle give et tilskud til
pensionister er, at der nu
pensionerne, har måttet
lægges moms på maden på
holde for til mange
plejehjemmens kantinemad,
uvedkommende ting i de
hvis man ikke bor på
seneste år. Hvis man havde plejehjemmet. Men blot
holdt sig fra at bruge dens
spiser der.
penge til uvedkommende
Det vil havde den virkning,
ting, ville hver pensionist
at en del pensionister, der
havde fået omkring 6.000 kr. plejer at spise den varme
mere om året. Og det ville
mad her, nu ikke alene må
have lette lidt på
give afkald både på den
økonomien.
varme mad, men også på
Nu er snablen igen stukket
det samvær man har haft
langt ned i den sociale
her.
pensionsfond.
Det kan have effekt på både
Jeg har da personligt stor
sundheden og på
sympati for, at forældre til et mentalhygiejnen og det
meget sygt barn, som vælger gode ældreliv.
at blive hjemme og passe det
syge barn, skal have en
Ikke fedt at
ordentlig kompensation i
blive gammel
form af tabt
Fra den 1.juni 2012 vil
arbejdsfortjeneste. Og de får kommunerne ikke længere
nu op til 27.000 kroner om
tage mod breve fra
måneden.
borgerne, man skal i stedet
Men jeg har absolut ingen
benytte internettet Og fra
sympati for, at det skal tages 2014 fjernes
fra den sociale pensionsfond nærhedsprincippet, idet
Det må da være en
udbetaling m.m. af
statsopgave.
pensionerne flyttes til
Hillerød, og herfra skal
Robotstøvsuger
kommunikationen ligeledes
Når de gamle i fremtiden
overgå til edb.
skal have gjort rent, skal de
Ikke alene skal pensionister
anskaffe sig en
anskaffe sig en pc-er, de skal
robotstøvsuger, og dermed
også lære og bruge den og
finde fra 3.500 kr. – 5.000 kr. også betale for en
det kan ikke være rimeligt.
internetforbindelse, igen en
Vi har intet imod fremskridt stor udgift.
og ny teknologi, men det
Pensionisterne Samvirke har
må da være kommunen, der i øjeblikket en konkurrence
medbringer
der hedder, Det er fedt at
robotstøvsugerne i de
være gammel. Spørgsmålet
gamles hjem. Ellers må der
er, hvordan det bliver både
gives et tilskud til
for de nuværende, men også
folkepensionen.
for de kommende
For en del af de svageste
pensionister. Jeg tror ikke
gamle, kan slet ikke få
det bliver fedt.

Hvad med folkepensionisterne ?
Pensionisterne Samvirke har i
øjeblikket en konkurrence der hedder,
Det er fedt at være gammel. Spørgsmålet
er, hvordan det bliver både for de
nuværende, men også for de kommende

Af
kommunalbestyrelsesmedl
em Grethe Kujack
Jeg og mange andre
folkepensionister havde
store forhåbninger til den
nye socialistiske regering, da
den vandt valget.
Vi ved selvfølgelig godt, at
træerne ikke vokser ind i
himlen, og at der er et stort
hul i statskassen, men vi
havde alligevel håbet på lidt
bedre vilkår i den
kommende tid.
Derfor var der ingen af os,
der havde troet, at det var
folkepensionisterne, der
skulle betale prisen for den
tidligere regerings fejlslagne
politik, og for banker og
spekulanters grådighed.
Men vi har måske taget fejl.

folketinget bag lyset, og som
derudover var kendt for, at
have et ekstremt højt
privatforbrug af fadbamser,
film og dyre hotelophold på
skattydernes regning, har
absolut intet gjort for at
lette folkepensionisternes
forhold i sin regeringstid,.
Så derfor havde vi trods alt
forventet en lille smule fra
den nye socialistiske
regering.
Selv om vi godt ved, at det
ville blive svært at give
meget, når der dels er et
stort hul i statskassen, og
når man ved valget, ikke fik
de fornødne 90 mandater.
Men vi er en del, der føler, at
pensionisterne er blevet
glemt i de forløbne 100 dage
– og dog.
Vi har hørt politikere stille
”Lille Lars” har ikke
forslag om, at de gamle på
gjort noget for os
plejehjemmene ikke må ryge
Den tidligere statsminister
i deres eget værelse.
og tidligere borgmester fra
Endvidere at de ikke må
Græsted, - ”Lille Lars”, - der drikke saftevand til maden,
dels har svindlet med
for det er usundt. To
regnskabet, dels ført
udmeldinger, som man

Socialdemokratiet frem mod 2032
Hvordan bidrager de nye
danskere til vækst og
beskæftigelse?
I oplægget
velfærdsområdet,
Socialdemokratiet har lavet tre oplæg
”Prioriteringer på
Danmark
i
Europa
og
velfærdsområdet”
med masser af spørgsmål, om hvordan
vækst og beskæftigelse. spørges der bl.a.:
vi vil have samfundet til at se ud i 2032.
Oplæggene indeholder Har vi råd til universelle
Alle medlemmer inviteres til at deltage i en mængde fakta,
velfærdsydelser?
debatten frem til kongressen i
hvorfra man kan
Har vi fundet den rette
diskutere de mange
september. Der bliver arrangeret flere
balance mellem ret og
spørgsmål,
som
også
pligt?
medlemsmøder i løbet af foråret
stilles.
Hvordan
Af formand Helge
imødegår vi
Møller
udfordringen
Da jeg som
om, at flere
foreningsformand
mennesker har
forleden modtog et
behov for pleje,
brev fra vores
behandling og
partisekretær Lars
omsorg uden
Midtiby og vores
at gå på
formand og
kompromis
statsminister Hellemed princippet
Thorning Schmidt med
om, at alle har
tre oplæg til diskussion
ret til hjælp,
i partiet frem til
hvis de har
kongressen med
Når man så
brug for det?
overskriften ”Danmark tænker på, hvad
Hvordan sikrer vi et solidt
herfra til 2032, så
jeg i mine 71 år
velfærdssamfund med
tænkte jeg: Til den tid
har oplevet af
plads til frivillighed og
vil jeg, hvis jeg lever så nye opfindelser
samfundsansvar?
længe, være 92 år, og
og store
I pjecen ”Danmark i
vores folketingsmedlem begivenheder,
Under ”Vækst og
Europa”, spørges der
Morten 62 år. Og hvem krige, som man ikke
beskæftigelse” lyder
bl.a.:
kan spå så mange år
kunne drømme om, før spørgsmålene bl.a.:
Hvordan styrker vi EU’s
frem?
de skete. Hvordan
Hvordan sikrer vi
demokrati og den folkelige
Burde man ikke
skulle
økonomisk holdbarhed,
deltagelse?
koncentrere sig om
socialdemokraterne
når der bliver flere ældre Hvordan sikrer vi
Socialdemokratiets
inden kongressen i år
og færre på
ordentlige
politik de nærmeste år. kunne spå om, hvordan arbejdsmarkedet?
arbejdsbetingelser på et
Det ser jo ud som om,
verden vil se ud i 2032? Hvad skal vi leve af i
fælleseuropæisk
at partiets politik er
2032?
arbejdsmarked?
regeringens politik. Og De tre oplæg
Hvordan skaber vi vækst, Er EU på vej mod et
det kan der ikke ændres Men så gav jeg mig i
der ikke går ud over
bæredygtigt samfund i
på, for der er et
gang med at læse de tre klimaet og miljøet?
2032?
regeringsgrundlag, og
oplæg, som handler om
Skal EU fører Danmarks
det skal vi holde os til. prioriteringer på
udenrigspolitik?

Så skal vi i arbejde

Socialdemokratiet frem mod 2032
Alle kan være med
Der er masser af andre
spørgsmål i de tre
pjecer, som vi skal tage
stilling til, og det vil
alle medlemmer i
partiet få lejlighed til at
beskæftige sig med på
møder partiforeningen
vil holde i løbet af
foråret. Tid og sted har
vi endnu ikke fundet .
Jeg har lige fået
pjecerne i hånden, men
det bliver i april og
maj, måske juni også,

for det er et omfattende
materiale.
Så alle
partimedlemmer, der
gerne vil have
indflydelse på den
langsigtede
socialdemokratiets mål,
skal have mulighed for
at give sit besyv med.
Jeg glæder mig til at
deltage i diskussionen.
Vi skal sende vores
forslag til partikontoret
senest den 4. Juni.
Hvor alle forslag, som
kommer ind, skal

bearbejdes i et
kongresudvalg, som så
bearbejder dem og
sender dem ud til
partiforeningerne i
august, hvor der så kan
udarbejdes
ændringsforslag, som
skal indsendes inden
10. September. Den 17.
September udsendes
udvalgets indstillinger
til ændringsforslag, og
den 21. September er
der frist for
indsendelse af
ændringsforslag.

Meld jer til vores
politiske grupper
Som bekendt har vi nu
i flere år arbejdet med
politiske
arbejdsgrupper, som
følger de politiske
grupper i
kommunalbestyrelsen.
I grupperne diskuteres
politik,på de enkelte
områder og kommer
med forslag om
medlemsmøder.
Grupperne står også
for at udarbejde emner
til vores kommunale
arbejdsprogram.
Er man interesseret i at
stille op til
kommunalbestyrelsen
er den en god idé at
melde sig til, idet vi
ofte finder kandidater i
de politiske grupper.
Hver gruppe har en

tovholder udpeget af
bestyrelsen og
tilknyttet til hver
gruppe er et
kommunalbestyrelses
medlem, så grupperne
har direkte kontakt til
det kommunalpolitiske
system. Alle grupperne
har tilknyttet
formanden eller en
næstformand for de
enkelte kommunale
udvalg.
Er man interesseret i at
være med i en af de
politiske
arbejdsgrupper så kan i
tilmelde jer hos de
enkelte tovholdere:
Børne-og
skolegruppen: Finn
Jørsby, telefon 22911720
e-mail:

joersby@webspeed..dk
Miljø-og
teknikgruppen: Dorte
Hildebrandt telefon
36724993 e-mail:
dortehildebrandt@hot
mail.com
Kultur-og
Fritidgruppen: Jan
Hylleborg telefon
36722984 e-mail:
jan_hylleborg@hotmail.
com
Social-og
Sundhedsgruppen:
Kirsten Ærø telefon
36411860 e-mail:
kirsten-finnaeroe@kabelmail.dk
Beskæftigelsesgruppen: Dan Larsen
telefon 36418301 email:
danlarsen51@gmail.dk

Aktivitetskalender
Den 19. februar kl. 10: Fastelavnsfest på Rødovregård
Den 27. februar Kl. 19: Bestyrelsesmøde i Gunnekær 70
Den 29. februar. kl. 19-21 Social-og sundhedsgruppen: Møde
om ungdomsskolen på ungdomsskolen.
Den 3. marts. kl. 11–13 Torvemøde ved rådhuspladsen
Den 5. marts kl. 13-15 Mandagscafe med Mette Reissmand,
MF i Gunnekær 70
Den 6.3. kl. 19: Beskæftigelsesgruppen: Planlægningsmøde i
Gunnekær 70
Den 7. marts. Kl. 19-21 Social-og sundhedsgruppen: Møde
med ældrechef Allan Petersen om ældreplejen, vågeordning
m.v. (Ring til Kirsten Ærø om sted)
Den 13. Marts kl. 19 Kredsrepræssentantskabsmøde på
Rødovregård
Den 17. Marts kl. 11-13 Torvemøde på Islev Torv.
Den 19. Marts kl. 18 Gruppe-og FUmøde på rådhuset.
Den 24. Marts kl. 11-14: Torvemøde – kampagnedag – ved
rådhuspladsen.
Den 26. Marts kl. 19 Bestyrelsesmøde i Gunnekær 70.
Den 29. Marts kl. 19 Generalforsamling på Rødovregård.
Den 2. april kl. 13-15 kl. 13-15 Mandagscafe med
regionsmedlem Hanne Andersen i Gunnekær 70
Den 14. April kl. 11-13 Torvemøde ved Fakta i Bybjerget.
Den 16. April kl. 18 Gruppe-og FUmøde på rådhuset.
Den 19. April kl. 19: regionsrepræsentantskabsmøde i
Kildeskovhallen i Gentofte.
Den 21. April kl. 13-15 Torvemøde ved Netto i Kærene.
Den 23. April kl. 19 Bestyrelsesmøde i Gunnekær 70
Den 28. April kl. 13-15 Torvemøde på Islev Torv
Den 1. Maj kl. 7: 1. Majfest
Den 12. Maj kl. 11-13 Torvemøde ved Netto i Kærene
Den 2. Juni kl. 11-13 Torvemøde ved rådhuspladsen
Den 5. juni kl. 12 - 15 Grundlovsfest på Rødovregård
Den 9. Juni kl. 11-13 Torvemøde ved Fakta i Bybjerget
Den 16. Maj kl. 11-13 Torvemøde på Islev Torv
Den 23. Juni kl. 11-13 Torvemøde ved rådhuspladsen.

Generalforsamling
den 29. Marts
Så er det igen tid til den årlige generalforsamling, som
holdes på Rødovregård kl. 19 den 29. Marts.
I år skal vi vælge en ny aktivitetsformand, idet Dorit
Svendsen har meddelt, at hun ikke vil genvælges. Det er
vi kede af i bestyrelsen, fordi Dorit har udført sit arbejde
perfekt.
Hun har heldigvis lovet, at hun stadig vil lægge
arbejdskraft i partiarbejdet.
Vi skal også finde en ny revisor, idet vores tidligere
hovedkasserer, Birthe Larsen har meddelt, at hun stopper
som revisor.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, er
formanden, Helge Møller, kontingentkasserer Lars Otto
Lauritzen, bestyrelsesmedlemmerne Jan Hylleborg, Finn
Jørsby og Dorte Hildebrandt. Bestyrelsen indstiller til
genvalg.
Erik Nielsen har desværre måttet melde afbud, så vores
dygtige gruppeformand, Britt Jensen vil aflægge den
kommunale beretning.

TIDSPLAN FOR DET POLITISKE ARBEJDE
FREM MOD KONGRESSEN
Hovedbestyrelsen har besluttet følgende
tidsplan for processen frem mod kongressen:
Debatter i organisationen Februar–4. juni:
Der udarbejdes tre vedtagelser Juni–6. august:
De tre vedtagelser sendes ud til organisationen den
17. august: " "
Frist for indsendelse af ændringsforslag den 10.
september
Udsendelse af indstillinger til ændringsforslag den
17. september
Frist for indsendelse af ændringsforslag til
ændringsforslag Den 21. september:
De tre vedtagelser behandles på kongressen den
21.-23. september

Redaktionsplan for
Socialdemokraterne i
Rødovre 2012:
Den 2. Februar kl. 19:
redaktionsmøde
Den 9. Februar: Deadline.
Den 13. Februar til trykning
Den 28. Marts kl. 19:

Redaktionsmøde
Den 12. April: Deadline
Den 16. April til trykning
Den 10. Maj kl. 19:
Redaktionsmøde
Den 17. Maj: Deadline
Den 21. Maj til trykning
Den 16. August:

Redaktionsmøde
Den 16. August: Deadline
Den 27. August til trykning
Den 20. September kl. 19:
Redaktionsmøde
Den 27. September:
Deadline
DenDen 1. Oktober til

trykning
15. November kl. 19:
Redaktionsmøde
Den 22. November:
Deadline
Den 26. November til
trykning

Adresseliste
Formand:
*Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre,
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
Næstformand: Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th .
3641 8301 / danlarsen51@.gmail.com
Hovedkasserer:
*Lars O. Lauritzen, Maglekær 10, 1. tv., 3648 0677 /
lotto7@milestedet-net.dk
Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
Kåre Petersen, Grønlunds Alle 12
51180288 / corepetersen@hotmail.com
Sekretær:Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
20783028 / lone.albrechtsen@gmail.com
*Aktivitetsformand: Dorit Svendsen, Vandværksvej 3
20581168/ doritsvendsen@gmail.com
Bestyrelsesmedlemmer:
*Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
John Hedegaard, Lucernevej 112, 3641 2928 /
johnhedegaard@mail.dk
Dler Colnadar. Maglekær 10, 1.
36471530 /colnadar@hotmail.com
Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurt@kurtfaber.dk
*Finn Jørsby, Niels Frederiksens Alle 20
22911720 / joersby@webspeed.dk
*Dorte Hildebrandt, Nyskiftevej 19 3672 4993 /
dortehildebrandt@hotmail.com
*På valg i 2012
Bestyrelsessuppleanter:
Pia Larsen, Engdiget 9, 2. tv., 22452979,
pia.larsen8@skolekom.dk
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
per.biener@gmail.com
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, 60663826 /
margit.grenaae@gmail.com
Kirsten Ærø, Espely 7, 36411860 / kirsten-finnaeroe@kabelmail.dk
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Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B, 3670 7641 / erihill@mail.tele.
dk
Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1 th., 3672 2002 /
44bla@webspeed.dk
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Socialdemokratiets mødelokale:
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Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2010:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6, 3637 7001 / erik.nielsen@eposthus.dk
Britt Jensen, Rødovre Parkvej 150, 3672 0436 /
britt.jensen@e-posthus.dk
Flemming Østergaard Hansen, Auroravej 21 C,
3324 1846 / foh@e-posthus.dk
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv., .
3670 2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
Grethe Kujack, Valhøjs Alle 133 A, 3670 7448 /
grethe.kujack@e-posthus.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6, 23661599 / jko@eposthus.dk
Annie Petersen, Fortvej 6 B, 3641 6685 / annie.petersen@eposthus.dk
Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11, 3672 2984
bh@e-posthus.dk
Michel Berg, Rødovre Parkvej 150, 2063 6360 / mb@epossthus.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5, 36411181/
steen@e-posthus.dk
Lene Due, Rådmand Billesvej 19, 44922654/ lenedue@eposthus.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
72268400 / mbs@jm.dk
DUI Rødovre: Gunnekær 70, Lis Olesen, Jyllingevej 177,
3670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre: Per Biener, Schweizerdalstien 41, 36703117/
per.biener@gmail.com

