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Generalforsamling i Socialdemokratiet torsdag den 14 marts 2013
kl. 19 på Rødovregård
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. 2. Beretning, v/formanden, Helge Møller
3. Hovedkassererens beretning, Lars Otto Lauritzen
4. Kontingentkassererens beretning, Kåre Petersen
5. Aktivitetsformandens beretning, Jan Hylleborg
5. Beretning fra kommunalbestyrelsesgruppen
6. Forslag om prokura til hovedkassereren og kontingentkassereren.
7. Forslag fra medlemmerne. Forslag skal være formanden i hænde fire dage før
generalforsamlingen.
8. Konsekvensrettelser af vedtægter
9. Valg til bestyrelsen:
10. Næstformand Dan Larsen er på valg og genopstiller
11. Kontingentkasserer, Kåre Petersen er på valg og genopstiller
12. Sekretær Lone Albrechtsen er på valg, og genopstiller
13. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer. John Hedegaard, Kurt Faber og Dorte Hildebrandt,
genopstiller Deler Colnador genopstiller ikke
14. Valg af suppleanter: Preben Rølling, Kai-Ole Gustav, Margit Grenaae, Jens A. Schmidt. Per
Biener genopstiller
15. Valg af to revisorer, Erik Hillbrandt og Hanne Kjærulff genopstiller
16. Valg af to revisorsuppleanter Bruno S. Borch
17. Valg af fanebærere, Jan Hylleborg og Dan Larsen genopstilleer
18. Valg af borgmesterkandidat, Erik Nielsen genopstiller
19. Valg af kandidater til kommunalbestyrelsen, Bente Hylleborg, Britt Jensen, Jan Kongebro,
Michel Berg, Ahmed Dhaqane, Annie A. Petersen, Steen Skriver Rasmussen, Lene Due, Flemming
Lunde Østergaard Hansen genopstiller, Grethe Kujack genopstiller ikke
20. Valg af fire kongresdelegerede. Forslag skal være formanden i hænde fire dage før
generalforsamlingen.
21. Valg af seks delegerede til regionsrepræsentantskabet.
22. Valg af otte delegerede til kredsrepræsentantskabet
23. Valg af folketingskandidat. Morten Bødskov er på valg. Bestyrelsen anbefaler genvalg.
24. Godkendelse af valgprogram
25. Eventuelt
Foreningen er vært ved en kop kaffe, the, øl og vand.
På bestyrelsens vegne
Helge Møller
Formand

Leder

Høringer og høringsfrister
For øjeblikket har modstanderne af det nye byggeri
Damhushave en kampagne i gang mod projektet via
læserindlæg og annoncer i Rødovre LokalNyt, hvor de bl.a.
klager over, at der ikke er foretaget høringer før
lokalplanforslaget blev sendt ud til høring. De hævder, at
kommunen har kendt til forslaget i to år. Det har
kommunen ikke. Der har været forskellige forslag på bordet
gennem det seneste halvandet år, som er blevet drøftet med
ejerne af Damhustivoli, som ønsker at bygge boliger på
området.
Det kræver forhandlinger med kommunen, for det har
indflydelse på trafikken på Roskildevej og ved
Damhustorvet, hvor der længe har været planer for en
ombygning. Og først når forhandlingerne er afsluttet og
sagen er vedtaget af kommunalbestyrelsen, så sendes
forslaget til høring
Den samme procedure har været anvendt ved mange andre
nybyggerier bl.a. Rødovre Centrum, der nu bygger ud. Her
var der også problemer i forbindelse med trafikken til og fra
centret. Her krævede kommunen, at RC skulle være med til
at betale for trafikomlægningen, ligesom Damhushave skal
være med til at betale for trafikomlægning m.v.
Det har modstanderne af byggeriet fået til, at der er betalt
bestikkelse på 2,8 milll. Kr. Det er helt ude i skoven. Det
samme er deres planer om at købe Damhustivoli for at
bevare det, de hævder, at der er fonde, som er parat til at gå
ind og finansiere, men der står intet om, hvem der skulle
drive tivoliet eller renovere det.
De klager over, at der er fejl i projektmaterialet, som er
udarbejdet af tegnestuen Vandkunsten, bl.a. af
skyggevirkninger fra punkthuset på 13 etager. Tegnestuen
erkender, at der er fejl i materialet, men at det ikke vil have
nogen virkninger i forhold til det færdige projekt.
Skyggevirkningerne fra punkthuset er vildt overdrevne af
tilhængerne om at bevare Damhustivoli. De fleste haver i
det eksisterende boligbyggeri ligger mod vest og syd. Solen
står op i øst, hvor der kunne være nogle skyggevirkninger,
men det vil være om morgenen og først på formiddagen, så
går solen mod syd, og så vil skyggevirkningerne ligge i
Damhus søen og senere i vest, hvor skyggerne stadig vil
ligge i Damhus søen, hvor de ikke generer nogen, bortset fra
fuglene.
I kommunalbestyrelsen stemte ingen imod
lokalplanforslaget, men de konservatives enlige medlem
Kim Drejer undlod at stemme. Det får aktionsgruppen for
Damhustivoli til at fremhæve ham som modstander af
forslaget, og han har fået et temmelig nyt medlem hos os til
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at melde sig ud og stå som underskriver på protestindlæg
som konservativ samt en person fra Frederiksbergs
Lokalliste.
Nu er lokalplanforslaget sendt i høring i otte uger. Kommer
der nogle guldkorn, så er det klart, at de vil blive kørt ind i
det endelige forslag til lokalplan. Men høringsfristen på 8
uger for lokalplanforslag er overholdt.
Det har Folketinget desværre svært ved at overholde, når
der sendes lovforslag til høring. Det viser sig, at da
lovforslaget om halvering af dagpengeperioden i 2010 skulle
sendes i høring, så var fristen på syv dage. Og det blev kun
sendt til høring hos Arbejdsgivernes A-kasse,
Beskæftigelsesrådets ydelseskasse, Kristelig
Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagbevægelse. Man
undlod simpelthen at høre den etablerede fagbevægelse,
ligesom lønmodtagernes a-kasser blev forbigået. Fra
lovforslaget blev sendt til høring, til det blev endeligt blev
vedtaget gik der kun 21 dage.
Desuden er det bemærkelsesværdigt, at daværende
beskæftigelsesminister Inger Støjberg fik tilsendt 124
spørgsmål fra Arbejdsmarkedsudvalget. Hun blev bl.a.
spurgt om hvor mange, der ville miste dagpengeretten som
følge af forslaget. Svaret var, at antallet kun ville påvirkes
minimalt, ministeren mente med stor usikkerhed at kunne
sige ca. 2000 maksimalt 4000. I et andet spørgsmål svarede
hun, at antallet ville øges med mindre end 1000, og at
hovedeffekten af lovforslaget snarere ville være, at
beskæftigelsen ville blive styrket med 13.000. Vi kender det
endelige resultat. 31.000 eller flere ryger ud af
dagpengesystemet.
At der ikke er nogen fagforbund eller S og SF-politikere, der
greb fat om det, eller har brugt det siden, skyldes vel, at De
Radikale var medforslagsstillere.
For når en stærk organisation som Landbrug og Fødevarer
går i krig mod høringsfrister. Så sker der noget.
Organisationen gik til retten med to sager om de såkaldte
vandplaner. Natur-og Miljøklagenævnet underkendte den
ene som ugyldig, og statens advokat opgav at kæmpe for
staten i retten. Natur og Miljøklagenævnet underkendte
vandplanerne, fordi der er et juridisk krav om, at
høringsfrister skal overholdes. Det betyder at
høringsfristerne er minimum seks måneder.
Det håber jeg embedsmænd og politikere på Slotsholmen
har skrevet sig bag øret.
Helge Møller
Formand
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Planen for Damhusområdet
er visionær og godt tænkt
Meget er sagt om
ændringerne ved
Damhustivoliet – og i
Socialdemokratiet støtter
vi den helhedsplan, der
lige nu er sendt til høring
som lokalplanforslag.
Damhustivoliet er et
privat foretagende, som
ikke kan løbe rundt, og
derfor skal der
selvfølgelig ændres på
området. For vi kan
desværre ikke leve af de
mange minder, som vi alle
har fra Damhustivoliet.
Men vi har en forpligtelse
til at sikre, at Rødovre
fortsat udvikler og

forandrer sig i takt med
den tid vi lever i.
Og helhedsplanen lever til
fulde op til de tilbud en
moderne kommune som
Rødovre skal byde på.
Helhedsplanen er en
rigtig fornuftig plan for
omdannelse af området til
et flot og gennemtænkt
boligområde, som både
sikre et flot byggeri, gode
boliger og offentlig
adgang til en skøn park
lige op til Damhussøen herunder en forskønnelse
af hele området og
torveaktivitet på
Damhustorvet.

Flotte
kvalitetsstandarder
Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget et
sæt kvalitetsstandarder for voksen
handicapområdet.
Og det er en meget
historisk beslutning. Det
er første gang vi har et
sådan værktøj i Rødovre
på handicapområdet.
Kvalitetsstandarderne er
udviklet i samarbejde med
handiocaprådet og er en
naturlig del af vores
visionære
handicappolitik. Formål
med vores
handicappolitik er at sikre
lige vilkår for borgere
med handicap og et
værdigrundlag, der sikre

gensidig respekt og
ligeværdighed.
Kvalitetsstandarderne
indeholder information
om lovgivningen samt de
enkelte ydelsers indhold
og omfang,
sagsbehandlingsfrister,
bevillingskompetence,
leverandør af ydelsen
m.m.
Større gennemsigtighed
De skal bidrage til at
skabe større

Fordækte motiver
Det er desværre en
kedelig tendens, at nogle
politikere altid ønsker sig
borgermøder, når der skal
laves en ny lokalplan, som
man er uenig i.
Lokalplanforslaget er
sendt til høring og her har
alle kommunens borgere
mulighed for at give sin
mening til kende. Er man
uenig, eller har andre
ideer – så har man netop
mulighed for at indsende
sit høringssvar. Det er
demokratiets spilleregler.
Men tonen er voldsom og
meget ulig det, vi er vant
til i Rødovre –

kommunalbestyrelsen
behandler selvfølgelig alle
høringssvar og
diskusioner med respekt –
og vi vurderer naturligvis
reelt, hvad der er det
rigtige at gøre i en sag
som denne – der selvsagt
trækker fronterne op i
Rødovre.
Jeg vil samtidig appellere
til, at alle behandler
hinanden med respekt –
det er simpelthen ikke
rimeligt, at beskylde os
alle sammen for fordækte
motiver, fordi man ikke
lige får sin vilje – det er
politik fra sin værste side.

gennemsigtighed og
bedre overblik over
Rødovres service på det
specialiserede
voksenområde.
Kvalitetsstandarderne

tydeligt får både borgere
og medarbejdere i
kommunen.
Kvalitetsstandarderne er
udarbejdet efter
inspiration fra

viser klart, hvilken
service vi yder i Rødovre
på voksen
handicapområdet.
Kvalitetsstandarderne
sikre gennemsigtighed
med ydelserne på
voksenområdet – det er
nu helt tydeligt, hvilket
serviceneveau Rødovre
har – på den måde er det
et værktøj for især vores
borger – og naturligvis
også for vores
medarbejdere i
kommunen.
Målet er, at servicen i
Rødovre bliver mere

Rødovre.

ældreområdet og har
været i høring i

forskellige råd og
udvalg bl.a.
handicaprådet og
seniorrådet.
Alle høringssvarene er
bearbejdet og har
medvirket til, at vi nu
politisk har taget denne
historiske beslutning og
fået et flot værktøj på
handicapområdet.

Kommunal Nyt ved gruppeformand Britt Jensen
beskæftigelsesudvalget
meget fokus på, at målene
nås i Rødovre.
Især arbejder
beskæftigelsesudvalget
med at udviklingen af
Beskæftigelsessamarbejdet med
ministeren har for 2013
uddannelsesinstitutioner,
udmeldt følgende mål
sikre et godt samarbejde
for indsatsen:
med det kliniske
Flere unge skal have en
sundhedsvæsen i
uddannelse.
Regionen. Fortsættelse og
Jobcentrene skal sikre, at
udbygning af det
flere unge uden
tværfaglige samarbejde
uddannelse starter på en
Beskæftigelsesudvalget
omkring borgere med
erhvervskompetencegiven har yderligere som mål i behov for indsats i flere
de uddannelse.
Rødovre, at:
forvaltninger og
Bedre og mere
Antallet af sygemeldte
afdelinger i Rødovre.
helhedsorienteret hjælp til med varighed over 52
Særlig indsats for at
ledige på kanten af
uger skal begrænses mest bekæmpe
arbejdsmarkedet – færre
muligt
langtidsledighed for alle
personer på
Resultaterne af indsatsen i målgrupper. Samt
førtidspension.
2011 og 2012 skal
udbygning af samarbejdet
Jobcentrene skal
fastholdes og udbygges.
med private
forebygge, at så mange
Der er meget at se til på
virksomheder.
personer
dette område og derfor
førtidspensioneres.
har

Vigtige mål for
beskæftigelsesindsatsen
Beskæftigelsesudvalget
har arbejdet med
beskæftigelsesplan 2013
for Rødovre. Planen
bygger både på centrale
mål fra
beskæftigelsesministeren
og for
beskæftigelsesudvalgets
mål for Rødovre.
Desværre må regeringen
løbende opjustere
forventningerne til
beskæftigelsesområdet –
og de mange mennesker,
der mister deres
dagpenge. Der er ingen
tvivl om, at målet for
indsatsen er at bekæmpe
ledigheden og få gang i
beskæftigelses.

Langtidsledigheden skal
bekæmpes
Jobcentrene skal sikre, at
antallet af langtidsledige
personer begrænses mest
muligt.
Tættere kontakt og styrket
dialog med de lokale
virksomheder
Jobcentrene skal styrke
samarbejdet med
virksomhederne om
beskæftigelsesindsatsen.

Nu plantes der et træ
for hver nyfødt
I Rødovre har vi mange
visioner og som led i
budgetaftalen har vi
besluttet, at plante et træ
for hver nyfødt
Rødovreborger. Planerne
realiseret nu i et
samarbejde mellem
sundhedscenteret og
Teknisk forvaltning.
Sundhedscentret får
besked om alle nyfødte
Rødovreborgere – og så
snart det sker, så sender
centeret besked til de
nybagte forældre, med
tilbud om et træ plantet til
deres nyfødte.
Hvis forældrene er
interesseret i at få plantet
et træ – skal de tilmelde

sig træ-ordningen via
kommunens
hjemmeseide.
Alle træer
får et nummer
Alle træer får det
nyfødte barns
fødselsår, samt et
nummer. Oplysninger
gemmes i Borger-GIS,
hvorefter forældrene
kan finde træets
placering og kan
lokalisere træet på
stedet.
Alle tilmeldinger til
ordningen samles i løbet
af efteråret og kommer på
kommunens planteliste.

I Rødovre fødes der årligt
omkring 450 børn. Hvis
der skal plantes ét træ pr.
nyfødt barn, betyder det,
at ca. 350 træer pr. år skal
plantes udover normalen

på 60-120 træer,
der årligt plantes
og udskiftes i
Rødovre.
Plant et træ ligger
i forlængelse af
Rødovres vision
om at være en
grøn kommune.
De nye træer
plantes bl.a. som
erstatning for
fældede træer,
ved omlægninger
af friarealer og
ved nye anlæg.
Træerne mærkes
med et lille
præget
aluminiumsskilt,
der ikke skader
træet.

Kommunal Nyt ved gruppeformand Britt Jenssen

Nu realiseres
IT-handleplanen i
Rødovres skoler
Vi har afsat knapt 13,5
mio. kr. til "Skolen altid
online", så vi kan udvide
det eksisterende netværk,
SmartBoards i
faglokalerne og sikre, at
eleverne i 6. - 10. klasse
får PC’ere samt
pilotprojekt med tablets
på Tinderhøj Skole 0. til
og med 5. klasse.
Udviklingen går stærkt og
Børne- og skoleudvalget
har kigget yderligere på
behovet for, hvilken type
pc’er der bør vælges til
skoleeleverne. Og i den

seneste tid er der nu
udviklet enheder, der
kombinerer egenskaberne
fra den kendte PC-verden
med den nye tabletverden.
Børne- og skoleudvalget
anbefaler, at der ses på
indkøb af denne nye form
for hybridenheder til
overbygningen frem for
de mere traditionelle
PC’ere. Denne løsning vil
give en endnu bedre
mulighed for fleksibilitet i
undervisningen, samtidig
med at de velkendte

funktioner fra pc'en i stor
udstrækning kan
fastholdes.
I Rødovre kan vi give
vores børne og unge
nogle fantastiske
uddannelsesmuligheder
med top moderne ITfaciliteter. Det er

fantastiske
socialdemokratiske
visioner vi realiserer i
vores folkeskoler i
Rødovre.

udvikling og
byfortætning af vores lille Langsigtede
kommune.
muligheder
Men også udviklingen i
Af Michel Berg KBnye borgere, blot for
Udvikling af
Islev byder på gode
medlem og medlem af
borgernes skyld. Formålet Rødovre Syd
langsigtede
teknik og miljøudvalget
skal være at udnytte den
Her tænker jeg f.eks. på
udviklingsmuligheder. Vi
udvikling og synergi som udviklings i Rødovre Syd. arbejder på at få en
de mange nye
Efter at de to højhuse er
letbanestation til bydelen,
borgere skaber.
væk, har vi en gylden
ligesom budet fra
chance for at skabe en
arkitekten Sleth, Islev ID,
Sikre en jævn
endnu mere attraktiv
giver nogle gode bud på
tilstrømning
bydel med blandede
hvordan vi kommer
Ved at sikre en
boligformer. Der er ikke
videre med Islev torv og
jævn
nogen tvivl om at
livet omkring torvet. Dette
tilstrømning af
placeringen af en Skombineret med det nye
nye borgere sikre togsstation så tæt på, vil
byggeri på Brunevang og
vi en dynamisk
giver nogle unikke
ideerne omkring
udvikling i vores muligheder for at
bymidten og
En kommunens vigtigste
kommune til gavn for alle tiltrække en masse nye
korsdalskvarteret (Irma
værdi er borgerne. Uden
indbyggere. Grundlaget
borgere, der kan se en ide grunden) gør at jeg har et
borgere ingen kommune. for enhver aktiv
i Rødovres fredelige og
stærkt håb om at Rødovre
Derfor er det også vigtigt kommune er et stærkt
imødekommende
vil runde et skarpt
at vi tør være visionære og fokus på tiltrækning og
omgivelser, kombineret
”indbyggerhjørne” inden
målrettede i vores arbejde fastholdelse af borgere
med adgangen til et meget alt for længe.
med at tiltrække og
igennem byudvikling.
stort udbud af
fastholde borgere i
Derfor er det også vigtigt arbejdspladser i
Rødovre. Men vi skal
at vi fortsat arbejder med Storkøbenhavn.
selvfølgelig ikke tiltrække

40.000 borgere i Rødovre

Debat

Affald kan bestemt
ikke blive til guld!

parcelhuse, eller er det
blot en skjult behagelig
udjævning af
forhøjelserne i 2013?
Lejlighederne har sorteret
i mange år, det er
utroværdigt at udgiften
kan stige 50 % i 2013, så
lejlighederne må betale
meget til at billiggøre
andres sortering..
Den udmeldte
bidragsfordeling virker
ulovlig, renovation er ikke
en social ting.

Vores skaktcontainere
stiger fra 61.000 kr. til
66.000 kr.
Vi stiger i alt fra 197.000
kr. i 12 med 98.000 kr. til
295.000 kr. i 13. I ALT 50
% STIGNING.
Den eneste forskel i 13 er,
at vi yderligere frasorterer
bioaffald og plast, som
Er systemet effektivt?
bliver dyre varer.
Nej
Sorteringscontainerne er
Er det nye system
gratis og kommunen
økonomisk
Af Leif Harring
ønsker dem nær
retfærdigt fordelt? Nej
Jørgensen
lejlighederne i de tre
Vore lejligheder skal efter
Formand for
blokke. Gerne ved hver
forslaget have tømt 0,6
andelsboligforeningen
blokgavl. Det ville koste
containere/lejlighed/uge,
AB Ved Engen
os meget over 50.000 kr. i
og en lejlighed betaler
Medlem af Seniorrådet,
anlægsudgifter, hvis vi
2.570 kr./år. Der er jo flere
medlem af Rødovre
skulle opfylde
til at dele en container
kirkes menighedsråd
forvaltningens ønsker om
Et parcelhus skal have
belagte pladser til
tømt 6 beholdere, nogle
containere.
tømmes sjældnere, så det
Kommunens endelige
svarer til 3-4 beholdere i
meddelelse til os med 4
snit pr. uge mod
pladser betyder, at en lille
lejlighedens 0,6. Men
lejlighed med under to
parcelhuset betaler kun
personer hver dag skal
3.494 kr..
producere: 9 liter
En STIGNING PÅ KUN
restaffald, 3 liter bioaffald,
37 % og det er kun 1,4
4 liter plast, 3 liter papir, 3
gange lejlighedernes
liter pap, 2 liter metal og 2
betaling, selvom
liter glas eller i alt 26 liter
parcelhuset har 6 gange så
affald samt stort
mange tømninger.
brændbart og haveaffald.
Parcelhuse har ikke
Det er voldsomt
sorteret før 2013.
overdrevne mængder.
Lejligheder har mindre
Vores andelsboligforening
Men kommunens lidt
affald end parcelhuse har,
med 114 lejligheder og
anderledes skrevne
og hos os tømmes der 63
omkring 200 beboere
argument var,
beholdere i et hug mens
betalte i 2012 et
sorteringscontainere er jo
der i parcelhuset kun
grundgebyr for
”gratis for jer”.
tømmes 4 – 7 i et hug.
lejlighederne på 136.000
Mon dog. Selvom alle
Lejlighederne burde være
kr. Det stiger i 2013 til
betaler over grundgebyret
markant billigere end
229.000 kr. svarende til en
er det ikke gratis! Så vidt
parcelhuse. Er
STIGNING PÅ 70 %
jeg kan beregne koster
grundbidraget konkrete
containerne mindst
udgifter for lejligheder og
halvdelen af

I sidste udgave af
medlemsbladet var
der et indlæg om
guldet i
forvaltningens nye
affaldssystem som
indføres i april
2013. Det vil jeg
gerne uddybe.

grundbidraget for
lejlighederne.
Det koster endvidere det
samme at tømme en kvart
fyldt container og en fyldt
container.
Det er bestemt ikke et
effektivt system. Den
under økonomi nævnte
ekstra frasorterede
bioaffald og plastaffald
kan ikke forklare vores
merbetaling på 98.000 kr./
år.
Er systemet en
miljømæssig forbedring?
Nej
Det er dårligt
miljømæssigt at tømme
kvartfyldte containere.
Bioaffaldet samles (oplyst)
i Frederikssund og
transporteres til Holbæk.
Kommunen betaler
transporten og et bidrag
til behandlingsanlægget,
som udover bioaffald
modtager anden slam. Det
kan ikke opgøres, hvor
meget bioaffald bidrager
til gasproduktionen, som
producerer varme og el.
Men bidraget betaler jo
helt tydeligt ikke vores
udgifter.
Landmændene får den
komposterede bioslam.
Der skal bruges en
bestemt mængde og type
gødning på et bestemt
tidspunkt, hvis det skal
hjælpe plantevæksten.
Anden gødning
forsvinder i jorden, så
mon ikke landmanden
skal have penge for at
modtage slammet?
Bioaffaldet klarer ikke en
beregning af økonomiske
og miljømæssige fordele
og ulemper.
Der køres indsamlet
papiraffald til en fabrik i
Sverige, som i forvejen
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har miljøvenligt træ til
papirproduktionen. Vi
kunne bruge varmen i
forbrændingsanlægget
her, så det lyder
miljømæssigt ufornuftigt
at bruge tid, containere og
diesel på det. Det vil en
nøjagtig beregning evt.
vise.
Det er en rimelig ide at
frasortere plast, men der
er ikke mangel på
råmaterialet, så det er
tvivlsomt i denne
forbindelse i forhold til et
varmebidrag ved
forbrænding.

virksomheder.
Forvaltningen opstiller
sorteringscontainere, hvor
udgiften skjules i alles
grundbidrag, og
forvaltningen viser ikke
de virkelige udgifter
inklusive containere og
transport vedrørende
bioaffald og papirgenbrug
mv..
Forvaltningen tror at
skaktcontainerne får folk
til at sortere mindre. Men
hvis den store mængde
restaffald kan lægges i
skakten, så vil folk lettere
kunne samle små poser
med anden affald i et par
store poser, som de
sorterer nede på pladsen.

Skal de bære alt ned,
kommes det let usorteret i
to store poser, som ikke
sorteres nede på pladsen.
Folk sorterer kun hvis de
er motiverede.
Manglende skakter vil
snarere fjerne
motivationer. Vore lejere
kan endvidere påstå
serviceforringelse.
Der er lavet forsøg med
særligt interesserede
parcelhusejere. De er
naturligvis som
udgangspunkt positive.
Det kunne ændre sig, hvis
de var klar over de reelle
udgifter for dem.

Du byder ind med en
masse forskellige
beregninger som kun
tager udgangspunkt i
selve tømningen af
beholderne, og derfor på
ingen måde tager
udgangspunk i det
faktum at affaldet også
skal bortskaffes. Ligeledes
undgår du meget belejligt
at komme med et svar på
hvordan vi møder vores
fremtidige krav til
klimatilpasning af vores
affaldsordning. Vi står
overfor et krav om
minimum 50 procent
genanvendelse af vores
Tak for din kommentar til
affald, som vi på ingen
min tidligere indlæg. Du
måder er i nærheden af i
har fuldstændig ret i at
øjeblikket. Jeg vil også
vores nye affaldsordning
gøre opmærksom på at
er dyrere end vores
afbrænding af affald i
nuværende løsning. Det
fremtiden skal minimeres
underkender jeg heller
så meget som muligt, for
ikke i mit indlæg. Men
at sikre et så lille CO2
dine beregninger tager
udslip som muligt.
udgangspunkt i at vi
Savner fremtidige
Ift. selve sorteringen
kunne køre videre med
udfordringer
kommer du heller ikke
vores nuværende ordning.
Det jeg savner i dit indlæg ind på at en stigning i
Virkeligheden er bare, at
er også et svar på vores
genanvendelse af
det kan vi ikke. Vores
fremtidige udfordringer.
metaldele vil bidrage til

finansieringen af vores
affaldsordning, og sådan
kunne jeg blive ved med
at nævne fordele ved den
nye ordning som du ikke
har medtaget i dit indlæg.
Men når alt kommer til alt
er det rigtigt at ordningen
bliver dyrere end den
tidligere. Det vil jeg ikke
benægte.

Det bør indgå i
vurderingen

Svar fra Medlem af
miljø-og teknikudvalget Michel
Berg

af det nye affaldssystem
at:
Det er forkert at
renovationsudgiften
stiger så drastisk i en
periode hvor skatterne
skal holdes i ro og i en tid
hvor brugernes indtægter
omtrent stagnerer.
Specielt når
miljøgevinsten i bedste
fald er yderst tvivlsom.
Jeg synes, at det er rigtig
meget forkert, at
forvaltningen konstruerer
et afgiftssystem, hvor
borgerne ikke kan se,
hvad forvaltningens
teoretiske
sorteringsovervejelser
koster borgere og
nuværende ordning vil
efter alt at dømme ikke
kunne udbydes igen, da
ordningen ikke lever op
til fremtidige krav til
arbejdsmiljø, og ikke lever
op til fremfremtidige krav
til affaldssortering.
Dit indlæg efterlader et
indtryk af at vi har valgt
en dyrere løsning end
nødvendig, hvilket på
ingen måde er rigtigt. Vi
har på alle tænkelige
måder forsøgt at tilpasse
vores ordning så vi får så
lille en prisstigning som
muligt.. I en lille parentes
vil jeg gøre opmærksom
på at prisstigningen også
skyldes den tidligere
regerings liberalisering af
erhvervsaffaldet, som
også er en af årsagerne til
prisstigningen. Et faktum
du på ingen måde
medtager i dit indlæg.

Ingen lovprisning
Men mit tidligere indlæg
var sådan set heller ikke
en lovprisning af den
økonomiske del af vores
nye ordning. Det var en
opfordring til at vi som
socialdemokrater
begynder at bakke op
omkring vores ordning og
sikre at den får den bedste
mulige start. En
opfordring er i første
omgang er overhørt at
minimum et
socialdemokratisk
medlem.
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Hvorfor
socialdemokrat?
Af Flemming Lunde
Østergaard Hansen,
formand for Børneog Skoleudvalget i
KB.

Jeg kan forstå på
medierne, at den
højtprofilerede SF´er
Mattias Tesfaye nu har
meldt sig ind i
Socialdemokratiet. Det er
fjerde politiske parti, som
manden indtil videre har
været medlem af. En
imponerende præstation i
betragtning af, at det nye
medlem kun er 31 år. At
skifte parti er naturligvis
ikke noget problem i sig

selv. Men medlemskab af
(indtil nu) fire forskellige
partier i et spænd fra
Danmarks
Kommunistiske Parti
Marxister-Leninister til
Socialdemokratiet virker
voldsomt.
For mit eget
vedkommende blev jeg
medlem af DSU, da jeg
var 14 år. Og har altså
snart 30 års jubilæum som
organiseret
socialdemokrat. Men
hvorfor blive i et parti der
mildest talt har ændret sig
en hel del siden 1983?
Individ og fællesskab
For mig skyldes det den
socialdemokratiske
ideologi, der bygger på en
hårfin balance mellem
individ og fællesskab, stat
og marked, Danmark –
Norden – Europa –
verden, miljø og vækst,
pligter og rettigheder
frihed og lighed osv. En
ideologi der bygger på

vores folketingsmedlem,
Justitsminister Morten
Bødskov et lille kig på de
landspolitiske vilkår lige
nu og gav et tilbageblik
Det var lidt af et
over valgkampen i 2011.
tilløbsstykke, da
Og hvad vi kan bruge af
Rødovre/Herlev Kredsen
den i det kommende
havde indkaldt til
kommunevalg.
kredskonference hos 3F i
Udviklingschef Jesper
Ballerup det store
Claus Larsen fra partiets
mødelokale var fyldt med
Analyse-og
mere end 50 deltagere, der
informationsafdeling tog
blev budt velkommen
udgangspunkt i en
med kaffe og rundstykker.
analyse af den politiske
Efter en velkomst af
udvikling, hvad vælgerne
kredsformand Bjarne
er optaget af, og hvilke
Kaspersen Hansen, gav
udfordringer vi har i

Et
tilløbsstykke

internationalt samarbejde
og solidaritet, både i
Danmark og i udlandet –
ikke mindst med de
fattige og dem, som har
behov for hjælpende
hånd, insisteren på
forandring gennem politik
og tro på det gode i
mennesket.
Målet er dete samme
Ideologien står uforandret
– selvom de udfordringer,
som vi står overfor hele
tiden ændrer sig, og vores
bud på løsninger ligeså.
Målet er det samme. Det
er kun midlerne der er
under forandring.
Personligt har jeg primært
kastet min politiske kraft
over børne- og
skoleområdet (og tidligere
over internationalt
arbejde). Det skyldes
naturligvis ikke, at andre
politikområder for mig er
uden betydning. Slet ikke.
For mig giver det
imidlertid en særlig
mening at være med til at
sikre, at vores børn og
unge får den bedste start
på tilværelsen. Ikke
mindst de børn, som ikke
forhold til
kommunevalgene.
Han fik ordet igen efter
frokost, hvor han
gennemgik den særlige
udfordring ved
regionsvalget, hvor
Vibeke Storm Rasmussen
går af, og Sophie Hæstrup
Andersen er ny
spidskandidat. Rødovre/
Herlev Kredsen har
endnu ikke fundet en
lokal kandidat.
De to borgmestre, Erik

Nielsen fra Rødovre og
Thomas Gyldal

har det samme gode
udgangspunkt som
flertallet af deres
jævnaldrende. I praksis
politik fokuserer vi i
Rødovre på, at der skal
være gode tilbud til alle,
både i dagtilbud, i skolen
og i fritiden. Børnene skal
sikres gode fysiske
rammer, høj faglighed,
dygtige voksne omkring
sig og spændende
udviklingsmuligheder.
Som rettesnor har den
socialdemokratiske
ideolog i det daglige
politiske arbejde stor
værdi.
På baggrund af mine egne
erfaringer har jeg svært
ved at tro, at politik kan
løsrives fuldstændig fra
ideologi. Hvis det var
tilfældet, kunne vi bare
sætte eksperter til at drive
kommuner, regioner og
staten. Men hvis fire
partiskift kan lade sig gøre
i løbet af få år, så er det
vist ikke ideologi der er
udgangspunkt for det
politiske arbejde. Hvad
det så er, må stå hen i det
uvisse…

Petersen fra Herlev var
begge optimistiske ved
det kommende
kommunevalg. Vi skal
have 60 pct. af
stemmerne, sagde de og
fremhævede de mange
initiativer, der var sat i
gang i den forgangne
valgperiode.
Herefter gav de to
formænd, Lars Mann og
Helge Møller deres bud
på, hvordan vi skal
vinde det næste
kommunevalg.

Landspolitik

Vi strammer grebet om
økonomisk kriminelle

insiderhandel og
kursmanipulation fra 4 til
6 års fængsel.

Desuden udvider vi
muligheden for at fratage
økonomisk kriminelle
Af Morten Bødskov, MF, For jeg insisterer på, at
for samfundet. Især for de retten til at drive
virksomhed i
Rødovre
det skal være lettere at
mennesker, der er blevet
selskabsform.
komme efter kriminelle
ramt af lidt for kreative
Derudover er Folketinget
erhvervsfolk, der spiller erhvervsfolk og
allerede i gang med at
hasard med
organiserede kriminelle.
behandle nye regler der
hårdtarbejdende
Der har i de seneste år
skal bekæmpe de såkaldte
danskeres penge.
været en betydelig
konkursryttere, der
Derfor er jeg glad for, at stigning i antallet af
spekulerer i at bruge
regeringen nu er klar
politianmeldelser bl.a.
virksomheders konkurser
med en omfattende
som følge af den
lovpakke om økonomisk finansielle krise, og vi har til at tjene penge til sig
selv – til skade for
kriminalitet. Vi vil hæve set, at øjensynligt pæne
forbrugere, virksomheder
strafferammen og give
erhvervsfolk arbejder
og andre kreditorer, der
politi og
sammen med rockere og
står tilbage med
anklagemyndighed bedre andre organiserede
For mig er kampen mod
økonomiske tab.
muligheder for at
kriminelle.
økonomisk kriminalitet
Jeg ser frem til at alle
Dette samarbejde
en mærkesag. Da jeg satte forebygge, efterforske og
disse
tiltag bliver til
retsforfølge banditter i
spænder vi nu ben for.
mig i stolen som landets
virkelighed i løbet af de
habitter.
Det gør vi fx ved at
justitsminister bad jeg
udvide mulighederne for kommende måneder
som noget af det første
efterhånden som
at anvende hemmelige
om at få undersøgt, hvilke Sætter ind mod
Folketinget vedtager dem.
kursrytteri
ransagninger og ved at
initiativer regeringen
Eksempelvis har
gøre det lettere kortvarigt For det må og skal ikke
kunne iværksætte. For et
kunne betale sig at begå
konkursrytteri,
at spærre penge på en
år siden lovede jeg også
økonomisk kriminalitet.
insiderhandel,
bankkonto, hvis der er
her i bladet, at jeg ville
Det er en mærkesag. Både
kursmanipulation,
grund til at tro, at
gøre noget ved
for mig og for hele
hvidvask og ulovlige
pengene har tilknytning
bekæmpelsen af
transaktioner haft
til fx hvidvask. Vi vil også regeringen.
økonomisk kriminalitet.
alvorlige konsekvenser
hæve strafferammen for

Mandagscafé

Kjeld Olesen startede sin politiske karriere som
folketingsmedlem valgt her i Rødovre i 1966. Senere
blev det til forskellige ministerposter: Forsvarsminister,
minister for offentlige arbejder og udenrigsminister.
Efter den politiske karriere genoptog han 1987 sit gamle
job som sømand og tog styrmandseksamen i 1995.

Sæsonens fire første møder i mandagscaféen er afholdt
den første mandag i oktober, november, december og
februar.
Vi har til vores store glæde fået opfyldt vores
succeskriterium som var, at der kom omkring 25 gæster Der er kaffe og te med hjemmebagt kage for en tier.
i caféen. Vi håber, at vi også fremover kan fortsætte med
et godt fremmøde.
Aktiviteten er for medlemmer, men det er i orden at tage
gæster med.
Næste måneds møde finder sted
Der er ingen tilmelding – bare mød op.
Mandag d. 4. marts kl. 13.00 til 15.00
I partilokalet Gunnekær 70
Denne gang er vores gæst Kjeld Olesen, som vil fortælle
om sit liv efter, at han forlod Christiansborg.

Mange hilsener og på gensyn
Preben Rølling, Karen Nilsson, Kirsten Ærø

Aktivitetskalender

Partiaktiviteter:
Den 11.2. kl. 18 Fu-og gruppemøde på rådhuset
Den 25.2. kl. 19 Bestyrelsesmøde i Gunnekær 70
Den 9.3 kl. 11 - 14 Kampagnedag på
rådhuspladsen
Den 14.3. kl. 19 Generalforsamling på
Rødovregård
Den 18.3 kl. 18 FU-og gruppemøde på Rådhuset
Den 21. 3. kl. 19 Kursus i Facebook i
partilokalerne
Den 25.3 kl. 19 Bestyrelsesmøde i Gunnekær 70
Den 8. 4. kl. 19 kredsrepræsentantskabsmøde i
Herlev
Den 10. 4. kl. 19 AOF repræsentantskabsmøde
Den 11.4. kl 18 opstillingsmøde af kandidater til
kommunalbestyrelsen

Kom og lær om Facebook
Vores aktivitetsformand Jan Hylleborg har engageret et af
vore medlemmer, Rick Patton, som er en flittig bruger af
Facebook til at lære alle medlemmer som er interesseret at
gøre brud af Facebook. Det sker i partilokalerne i
Gunnekær 70 den 21. marts kl. 19

Husk generalforsamlingen

Redaktionsplan

Den 27. marts deadline

Den 19. august
trykning

Den 1. april til
trykning

Den 10. oktober
redaktionsmøde

Den 8.maj
redaktionsmøde

Den 17. oktober
Deadline

Der er hele 25 punkter på generalforsamlingens dagsorden,
når vi mødes den 14. marts kl. 19. Det skyldes, at vi skal
have konsekvensrettelser til vores vedtægter, som blev
vedtaget på kongressen i 2012, at vi skal have opstillet
kommunalbestyrelseskandidater, og at der bliver
kampvalg til bestyrelsen, idet der skal vælges et nyt
bestyrelsesmedlem. Der skal også vælges
borgmesterkandidat, da Erik Nielsen genopstiller, tager det
nok ikke megen tid, men der skal tælles stemmer op til
bestyrelsesvalget, hvor der indtil nu er seks kandidater, og
der skal kun vælges fire. Så det tager tid, og vi har kun tre
timer til det

Den 16. maj
deadline

Den 21. Oktober
Til trykning

Kandidatopstilling

Den 21. maj
til trykning

Den 21. November
Redaktionsmøde

Den 8. august
redaktionsmøde

Den 28. November
Deadline

Den 15. august

Den 2 december

Efter generalforsamlingen skal vi have placeret de
kandidater, vi har valgt på generalforsamlingen, på den
liste, der skal udsendes til urafstemning om den endelige
placering.
Det stemmer vi om den 14 april kl. 18 i Loen på
Rødovregård.
Bestyrelsen håber på, at mange vil møde op og afgive
deres stemme.

Den 21. marts
Redaktionsmøde

Deadline
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