Nr. 1
Februar
2014

Indkaldelse til:
Generalforsamling i Socialdemokratiet torsdag den 13.marts 2014
kl. 19 på Rødovregård
Dagsorden:
1.Valg af dirigent
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 , Erik Nielsen
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
10. Hovedkasserer, Lars Otto Lauritzen
11. Aktivitetsformand, Jan Hylleborg
12. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. Dorit Svendsen, Finn Jørsby og Rick Anders Patton
13. Valg af suppleanter: Preben Rølling,, Jens A. Schmidt, Per Biener, Kirsten Gade Ærø
14. Valg af to revisorer, Erik Hillbrandt og Hanne Kjærulff
15. Valg af to revisorsuppleanter Bjarne S. Andersen
16. Valg af fanebærere, Jan Hylleborg og Dan Larsen
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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  ballade.
Jeg har ikke tillid til banker, kreditinstitutter eller
kapitalfonde, men desværre kan den globale verden
ikke leve uden. Men de har alle været med i de
finansielle kriser, som vi de seneste mange år har
oplevet. Alligevel bruger vi alle stadig bankerne og
finansinstitutter, når vi skal låne penge eller spare op.
Heldigvis er politikerne både i EU og Europa ved at
vågne op og sætte begrænsninger på mulighederne for
kapitalforvalternes handlemåde, men der mangler
meget endnu.
Jeg er også imod, at man sælger ud af statens
infrastruktur, jeg tænker på salget af Københavns
Lufthavn og Tele Danmark eller Post Danmark, som nu
er gået sammen med Sveriges postvæsen. I hvert fald
burde staten, hvis man vil sælge ud have en
bestemmende indflydelse i disse selskaber . Jeg
erkender, at Både Københavns Lufthavn og TDC er
blevet en god forretning efter privatiseringen. Det er
ikke. Post Danmark er efter sammenlægningen blevet
alt for dyr og leverer dårlig service.
Når jeg indleder min leder på denne måde, er det på
grund af sagen om salg af aktierne i DONG til bl.a.
Goldman Sachs. Staten beholder her sin bestemmende
indflydelse, og ifølge vores partiledelse ( læs artiklen på
side 9 om spørgsmål og svar om DONG) har Goldman
Sachs accepteret, at den forretningsmodel, DONG
arbejder efter, skal overholdes, ellers har Goldman
Sachs ret til at nedlægge veto via det
bestyrelsesmedlem, de har fået i DONG. Det vil sige
satsning på at fremstille grøn energi bl.a. med
udbygning med havvindmøller
Samarbejdet med Goldman Sachs i DONG har givet
store protester i offentligheden. Det har også betydet, at
Dansk Folkeparti, som havde sagt god for aftalen i
finansudvalget, er skredet fra aftalen. Efter min mening
fordi det populistiske parti havde stukket fingeren i
vejret og lugtet, hvilken vej folkestemningen blæste. I
samrådet med Finansminister Bjarne Corydon kunne
han citere ordret, hvordan Dansk Folkepartis
finanslovsmedlem havde godkendt aftalen med
Goldman Sachs.
Det var først efter at fire forbundsformænd gik i
pressen for at fortælle, at de ville finde penge til at
investere i DONG via deres pensionskasser, fordi
Goldmann Sachs ikke ville komme til at betale skat i

Bladet
Socialdemokraterne
Rødovre

Udgives af
Socialdemokratiet i
Rødovre
www.socrodovre.dk

Danmark af deres forventede overskud. Det var med
til at køre sagen helt op i medierne og dermed i
Folketinget. Man ville have en ”time out”. Heldigvis
var der et par dagblade, som fandt ud af, at det var rent
hykleri, fordi de fire forbundsformænd ikke havde
opbakning i deres pensionskassebestyrelser, og at de
havde haft et helt år til at melde sig til, opfordringen
om at indskyde midler i DONG. Desuden afslørede
medierne, at alle fire pensionskasser, som de fire
forbundsformænd var medlemmer af bestyrelserne,
selv havde investeret i Goldman Sachs. Altså et rent
paradeforslag, som ikke havde nogen gang på jorden.
Det kom også frem, at en dansk pensionskasse havde
været med i opløbet om at skyde penge i DONG, men
at den ikke havde været villig til at løbe de samme
risici, som Goldman Sachs og de to danske
pensionskasser ATP og PFA, som jo blev de endelige
investorer, ville løbe.
Det var desværre også årsagen til SF’s sprængning.
Selvom de danske pensionskasser, foruden ATP og
PFA, , ikke havde meldt sig til, da der skulle investeres,
og det viste sig, at der intet hold var i de fire
forbundsformænds tilbud om at komme med penge, så
fastholdt en række SF’ere både i landsledelsen og i
folketingsgruppen, at de ville stemme for Enhedslistens
forslag om en ”time out” for at få undersøgt de fire
forbundsformænd forslag om at skyde penge i DONG.
Da formanden Anette Vilhelmsen meddelte, at hvis
ikke alle SF’s folketingsmedlemmer ville stemme for
forslaget om DONG-salget, så ville hun gå som
formand, og SF ville gå ud af regeringen. Og sådan gik
det. Nu skal SF’erne til at finde frem til, hvordan man
vil komme sig i fremtiden. Det bliver svært. Som det
ser ud nu, er der to fløje i partiet, en grøn fløj og en fløj,
der vil tilbage til fortiden.
Det viser også noget om, hvad der sker, når man ikke er
parat til at tage et ansvar, selvom det er upopulært. Det
kan ske for ethvert parti, hvis der ikke er fælles forslag,
og at man lukker medierne ind i de mange overvejelser,
man har.
Et	
  godt	
  råd	
  til	
  alle	
  andre	
  partier.	
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Hvordan kan vi anvende
pengene til ældreområdet?
Mange gør sig overvejelser over
prioritering af ældremillionerne. Jeg
mener, at indsatsen bør prioriteres til
vores svageste ældre. Social- og
sundhedsudvalget drøfter
udmøntningen af midlerne i februar.
Jeg vil dog allerede nu give mit syn
på, hvad vi bør bruge pengene på.

Indsatsen over for de ældre
borgere fyldte meget i
Folketingets forhandlinger
om finansloven, og der var
bred enighed om, at
opprioritere indsatsen for
vore ældre. Det medførte, at
kommunerne fik øgede
bevillinger til denne indsats.
Der var undervejs i
finanslovsforhandlingerne
en del diskussion om, hvor
meget og hvor detaljeret
staten skal blande sig i
kommunernes
administration af
ældreområdet, men også en
diskussion af, hvor pengene
gør mest gavn – primært for
de svageste ældre, også set i

et forebyggende
perspektiv.
Drøftelserne
endte med en
finanslov, der
øgede
bevillinger til
ældreområdet
med 1 milliard
kroner, og det
blev overladt til
den enkelte
kommune at
vurdere,
hvordan
ældrepengene
skal udmøntes.
Rødovre modtager 7,6 mill.
Kr., som vi skal søge om at få
udløst til konkrete initiativer
for ældre borgere. Mange
gør sig overvejelser over
prioritering af
ældremillionerne.
Jeg mener, at indsatsen bør
prioriteres til vores svageste
ældre. Social-og
Sundhedsudvalget drøfter
udmøntningen af midlerne i
februar. Jeg vil dog allerede
nu give mit syn på, hvad vi
bør bruge pengene på.

nogle af ældremidlerne til at
etablere flere
aflastningspladser.
Aflastning af ægtefæller, der
lever med en dement
ægtefælle vil styrke begge
parter i at fastholde det nære
samvær og give eller bevare
det overskud, der er af
afgørende betydning.
Også for den enlige demente
vil det være et positivt
redskab til at bryde
ensomheden og give ny
inspiration.

aktiviteter og mere ”liv” i
hverdagen. Og derfor mener
jeg, vi skal tilføje en stilling
på hvert af de fire plejehjem i
Rødovre – en person, der
skal have ansvaret for at
skabe liv og sociale
aktiviteter på plejehjemmene
til gavn for vore ældre
plejehjemsbeboere. Der skal
tænkes i, hvorledes kreative
forslag kan indarbejdes i
hverdagens liv på
plejehjemmene til gavn for
beboerne.

Hovedrengøring
i hjemmeplejen
For det andet drejer det sig
om hovedrengøring til de
borgere, der modtager
rengøring fra hjemmeplejen.
Jeg tror, at mange ældre, der
modtager rengøring vil få
stort udbytte af, at
hjemmeplejen en gang om
året kom i bund med
rengøringen. Det er et stort
ønske , som mange ældre tit
udtrykker.
Og min dialog med vores
ældre medborgere hører jeg
ofte udtalelser om: ”Bare jeg
en gang om året kunne få
foretaget en hovedrengøring,
så skal jeg nok få det hele til
at hænge sammen”

Mere selvhjulpne
For det fjerde mener jeg, at
vi skal øge vores arbejde
med hverdagsrehabilitering,
så den enkelte ældre
forbliver mere selvhjulpen.
Vi har i Rødovre som i
mange andre kommuner
stor nytte af at anvende
hverdagsrehabilitering, der i
korthed går ud på at gøre
den ældre selvhjulpen til at
løse dagligdagens opgaver,
netop ved at den ældre
optrænes gennem aktivt at
blive inddraget i og på sigt
selv kan magte disse
opgaver.
Træning af vores ældre bør
både ske i træningscentret,
men også i den ældres hjem.
Bliver disse forslag
gennemført er jeg helt sikker
på, at vi har levet fuldt ud
op til formålet med
”ældremilliarden”, nemlig at
højne livskvaliteten for vores
ældre medborgere.

Sociale aktiviteter
på plejehjemmene
For det tredje drejer det sig
om flere sociale aktiviteter
på vores fire plejehjem i
Rødovre. I De i øvrigt meget
tilfredsstillende
tilsynsrapporter på vores
Indsats for demente borgere plejehjem er det et
Det drejer sig for det første
gennemgående tema, at
om vores demente og deres
beboere og pårørende
ægtefæller. Vi bør bruge
efterlyser flere sociale
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Forundersøgelser
af Damhustorvet

Damhustorvet også
undersøgt.
Der er dog forskellige
problemer, der skal løses bl.a. ligger der en
fjernvarmeledning som
forsyner Storkøbenhavn.
og 4) vil medføre
Der er 3 muligheder:
I løbet af 2014 vil der foreligge et
kødannelse i krydsene:
1. Parkeringskælder under
Roskildevej/Randrupvej halvdelen af
skitseprojekt for Damhustorvet og
om morgen, og
Damhustorvet.
Roskildevej med henblik på
Roskildevej/Tårnvej om 2. Parkeringskælder under
den nuværende
udarbejdelse af en samlet lokalplan for eftermiddagen.
Det vil medføre for mange parkeringsplads
Damhus Have, Damhuskroen og
problemer på andre veje i 3. Parkeringskælder under
Damhustorvet.
Rødovre at lukke for
den nuværende
trafik via Hvidovrevej.
parkeringsplads og
Kommunalbestyrelsen har den videre projektering af
Roskildevej.
afsat en 1 mio. kr. til
Damhustorvet.
Erhvervsanalyse
forundersøgelser og
De 4 scenarier /
Rambøll Management
Dyrt med
skitseprojekt på
muligheder er:
Consulting har lavet en
parkeringskælder
Roskildevej og
1. Lukning for trafik fra
erhvervsanalyse med
Det er meget dyrt at lave
Damhustorvet.
Damhus Boulevard
fokus på perspektiver for parkeringskælder og
I efteråret har kommunen 2. Lukning for trafik fra
handel på og ved
derfor arbejdes der videre
fået udarbejdet forskellige Damhus Boulevard og
Damhustorvet. Samt
med, at parkeringspladser
undersøgelser omkring
Damhustorvet
hvordan trafikændringer lægges direkte på torvet,
Damhustorvet.
3. Lukning for trafik fra
kan forbedre handelslivet så der er direkte adgang
Undersøgelserne handler Damhus Boulevard, samt og gøre torvet mere
til p-pladser fra
om:
Hvidovrevej, men ud/
attraktivt.
Roskildevej.
indkørsel til
-Trafikken omkring
Mange borgere og
I løbet af 2014 vil der
Damhustorvet og trafikale fremtidig parkering fra
erhvervsdrivende har
foreligge et skitseprojekt
påvirkninger af
Damhustorvet.
deltaget i undersøgelsen, for Damhustorvet og
vejlukninger og ændret
4. Lukning for trafik fra
som viser, at der er
Roskildevej med henblik
trafikmønster
Damhus Boulevard,
potentiale for at øge
på udarbejdelse af en
-Erhvervsundersøgelse af Damhustorvet og
detailhandlen på og ved
samlet lokalplan for
erhvervet langs
Hvidovrevej.
Damhustorvet.
Damhus Have,
Roskildevej og på
Hvidovrevej bibeholdes til Det er en klar forventning, Damhuskroen og
Damhustorvet
ind- og udkørsel til
at der vil komme flere
Damhustorvet.
parkeringspladsen.
-Etablering af
handlende, hvis der
parkeringskælder
Inden for hvert scenarie er skabes et torvemiljø og
Undersøgelserne giver en der lavet en overordnet
andre aktiviteter i
række resultater og
trafikanalyse og
området.
vurderinger, som Teknik- konsekvenser (fordele og
og miljøudvalget arbejder ulemper) af mulige
Parkeringskælder
videre med i den
lukninger.
Hvis der kommer flere
kommende tid.
Undersøgelsen viser, at en handlende er det også
lukning af Damhus
nødvendigt at kigge på
Trafikundersøgelse
Boulevard, både ind på
parkeringsmulighederne i
I forbindelse med analyser torvet og imod
området og derfor er
af trafikken omkring
Roskildevej
mulighederne for
Damhustorvet har Teknisk (Scenarie 1 og 2), ikke
etablering af
Forvaltning opstillet 4
giver trafikale problemer. parkeringskælder under
scenarier, som relevante i Hvorimod en lukning af
Hvidovrevej (Scenarie 3
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De stående udvalg har konstitueret sig
I denne tid er alle de nye
kommunalbestyrelsesmedlemmer i
gang med introduktion til det
politiske system og hvordan
kommunen fungerer.
De nye
kommunalbestyrelsesmedlemmer
bliver indført i den kommunale
økonomi, de politiske processer,
samarbejdet mellem forvaltning og
politikere, introduktion til brug af
IT i arbejdet som
kommunalbestyrelsesmedlem.
Også rundture i kommunen, hvor
de nye medlemmer ser de mange
institutioner vi har i Rødovre og de
mange spændende aktiviteter, der
foregår rundt om i foreninger og
institutioner.
De første udvalgsmøder er også
gennemført i januar efter
kommunalvalget. Og
konstitueringerne gik som planlagt
og forventet.

Vores udvalgsformænd er nu
politisk konstitueret, og vi kan
komme i gang med det politiske
arbejde – der gerne skulle føre
Socialdemokratiet i Rødovre frem
til et godt kommunevalg om knapt
4 år.
De første møder i udvalgene var
udover konstitueringerne også
præget af introduktion til
udvalgenes arbejdsområder, de
politikker udvalgene arbejder med,
lovgivningsområder samt de
mange kompetenceplaner, der er
godkendt mellem udvalg og
forvaltning.
Sådan blev udvalgene besat

Børne-og skoleudvalget:
Formand, Flemming Lunde
Østergaard Hansen , Annie A.
Petersen
Kultur-og Fritidsudvalget:
Formand, Jan Kongebro, Pia Hess
Larsen, Flemming Lunde
Østergaard.
Social-og Sundhedsudvalget:
Formand, Britt Jensen Ahmed
Dahquane, Lene Due.

Borgmester: Erik Nielsen
1.viceborgmester: Jan Kongebro
Økonomiudvalget:
Formand, Erik Nielsen og Britt
Jensen

Kommunikationskanaler
med kommunen
Der er mange forskellige måder at
komme i kontakt med kommunen
på og derfor arbejder Rødovre med
en såkaldt ’Kanalstrategi
2014-2017’, som er den
overordnede ramme for
kommunens prioritering af
henvendelseskanaler i
kommunikationen mellem
kommunen, borgere og
virksomheder.
Den digitale kanal er den billigste
at anvende, og det er samtidig
muligt for kommunen at være
tilgængelig hele døgnet og alle
ugens dage.

Beskæftigelsesudvalget:
Formand, Annie Arnoldsen
Petersen, Ahmed Dhaqane, og
Lene Due.

Personlige henvendelse er den
dyreste kommunikationsvej.
Derfor vil Rødovre helt naturligt
fremme den digitale
kommunikationsform og denne
kommunikationsstrategi
understøttes af, at flere og flere
selvbetjeningsløsninger bliver
obligatoriske at bruge for borgere
og virksomheder.
Obligatoriske
selvbetjeningsløsninger realiseres
over 4 år, og der er nu 18
kommunale
selvbetjeningsløsninger, der er
obligatoriske at bruge for borgere
og virksomheder.

Teknik-og Miljøudvalget:
Næstformand: Michel Berg, Pia
Hess Larsen, Jan Kongebro.
Børne-og ungeudvalget:
Formand: Michel Berg, Annie
Arnoldsen Petersen.
Og 1. november 2014 bliver det
obligatorisk for borgere at anvende
digital post.
Den digitale kommunikationsvej
skal der arbejdes videre med i
Rødovre, og derfor vil der løbende
blive fremlagt forslag til dette for
kommunalbestyrelsen.
I den forbindelse er det vigtigt at
understrege, at vi i Rødovre
hjælper alle, der har svært ved at
bruge de digitale løsninger – bl.a.
vores ældre borgere. Rødovre
gennemfører IT kurser for vores
ældre i samarbejde med
ældremobilisering. Kommunens
borgerservice står også klar til at
hjælpe vores borgere.

Folketinget
arbejde med børn og
unge, som er i særlig
risiko for at blive
rekrutteret til rocker- og
bandegrupper.
Socialdemokraterne skal være de første personer, og den indsatte Desuden styrkes unges
har en stærk tilknytning
EXIT-muligheder fra
til at sætte effektivt ind over for den
til en af disse grupper.
banderne. Der oprettes en
utryghed rocker- og
Derudover vil de
pulje til finansiering af
skærpede
vilkår,
der
i
dag
bandekriminaliteten skaber.
særlige exit-tiltag,
anvendes over for rocker- herunder midlertidig og
og bandemedlemmer
hurtig relokalisering,
være de første til at sætte under udgang fra
Af Morten Bødskov,
fjernelse af tatoveringer
medlem af folketinget effektivt ind over for den fængsel, blive udvidet, så og psykologiske test af
utryghed rocker- og
de fremover også kan
ikke-registrerede exitbandekriminaliteten
anvendes over for
kandidater. Politiets og
skaber.
indsatte med en løsere
kommunernes EXITDe scenerier vi var
tilknytning til rocker- og
samarbejde styrkes, og
vidner til i 2013 på den
bandemiljøet. Dette
mulighederne for at
københavnske vestegn
indebærer f.eks., at en
sprede gode ideer til at få
var fuldkommen
person med løsere
flere unge ud af banderne
uacceptable. De skal
rockertilknytning kan få
forbedres.
ikke gentage sig. Derfor forbud mod at opholde
forstærkes indsatsen
sig i en rockerborg under Rødovre i front
mod
udgangen.
Rødovre har længe været
bandekriminaliteten og
i front blandt de
den årsager nu markant. Forsøgsordning
kommuner, der
med fodlænker
forebygger kriminalitet
Straffen skærpes
Endelig iværksættes en
bedst. Boligområdet
Rocker- og
Blandt andet skærpes
forsøgsordning med
Kærene er et eksempel
bandekriminaliteten skal straffen for besiddelse af
anvendelse af elektronisk på, hvordan samarbejde
bekæmpes med alle
skydevåben, og det gøres overvågning under
mellem kommune, politi
midler. Der skal sættes
lettere at bruge den
prøveløsladelse eller
og frivillige kan løfte et
konsekvent ind over for
såkaldte
udgang, f.eks. ved hjælp
boligområde ud af
de mindste signaler på at bandebestemmelsen, der
af en såkaldt GPSutryghed og ind i tryghed
vores unge er på vej ud
kan give dobbelt straf for fodlænke.
og bedre livsvilkår. Med
på en kriminel løbebane. alvorlig rocker- og
Samtidig skal den
regeringens nye rockerOg der skal være nul
bandekriminalitet.
forebyggende indsats
og bandepakke løftes
tolerance over for de der Dér hvor indsatsen har
styrkes. Vi skal være
indsatsen yderligere, så
måtte stå bag skyderi i
haltet de senere år er i
bedre til at forhindre at
alle involverede får de
vores boligkvarterer og
mulighederne for at
unge havner i bandernes nye værktøjer, der skal til
afbrænding af
holde den hårde kerne
klør og sikre de der vil ud for at få bedre fat om
butikscentre.
væk fra gaden, når der
en vej ud. Derfor styrkes bandekriminaliteten og
verserer et bandeopgør.
brugen af såkaldte
dens årsager.
Ny samlet strategi
bekymringssamtaler med
I efteråret præsenterede
Afskæres for
unge, som er i risiko for
regeringen en ny samlet
prøveløsladelse
at blive rekrutteret til
strategi mod rocker- og
Derfor skærpes reglerne, rocker- eller
bandekriminaliteten.
så udgang og
bandegrupper.
Færre skal ind i miljøet.
prøveløsladelse af
De der allerede er
potentielle 'soldater' kan
Særligt “Task-force”
kriminelle skal ud - hvis
afskæres, når der foregår Der oprettes en særlig
de vil ud. Ellers er det
en voldelig konflikt
"task-force", der skal
grovfilen.
mellem grupper af
styrke kommunernes
Socialdemokraterne skal

Fast greb om banderne

Boligkonference på Christiansborg
Mandag den 24. februar 2014

Per Larsen

Morten Bødskov

Banderne ud af boligområderne
Hvordan undgår vi at vores børn og unge havner i bandernes klør?
Hvad betyder regeringens bandepakke for vores boligområder?
Gode ven,
Igen i år har vi været heldig at kunne besøge Christiansborg til en boligpolitisk konference. I år er
der fokus på problemerne med rocker- og bandekriminalitet i vores boligområder. Folketingsmedlem Morten Bødskov og Børnerådets formand Per Larsen deltager som oplægsholdere.
Vi starter med middag i Folketingets Restaurant Snapstinget kl. 18.00, og forventer at arrangementet afsluttes kl. 21.30. Prisen for deltagelse er 200 kr./pers. og betales til mig ved ankomst.

Mange hilsener
Klaus Lind Bentsen
Formand
Fællesrepræsentationen af Almene Boligorganisationer i Rødovre Kommune
TILMELDING:
Du og dine boligpolitiske aktive kan tilmelde sig på mail til mig på. klaus.bentsen@skolekom.dk
Tilmelding senest 20. februar 2014.

Af afgangshensyn mødes ved Folketingets indgang kl. 17.30.

Spørgsmål og svar om DONG

Partiledelsens svar på spørgsmål om DONG
Der har været og er en stor
debat om salget af 18 pct. af
aktierne i DONG til
Goldman Sachs. Det er
forståeligt.
Der er dog gode grunde til,
at regeringen handler, som
vi gør. Derfor svarer vi her
på nogle af de vigtigste
spørgsmål, der har været
fremme i debatten.
Hvorfor skal en del af
DONG sælges?
For at bevare den grønne
førerposition.
DONG har brug for flere
penge, for at kunne bygge
flere havvindmøller. Det skal
være med til at sikre, at vi
som samfund udnytter den
ekspertise, DONG har
opbygget inden for havvind.
Hvis DONG ikke får tilført
flere penge nu, risikerer vi, at
investeringen i
havvindmølleparker må
droppes. Det ønsker vi ikke.
Bestemmer staten fortsat
over DONG?
Ja, og det vil vi blive ved med
Vi ejer alle sammen DONG,
og det er afgørende for os, at
staten – og dermed os alle –
fortsat bestemmer over
DONG. Efter et salg vil vi
stadig eje 57 procent af
aktierne. Og når DONG efter
planen børsnoteres om nogle
år, vil vi bevare et flertal af
aktierne.
Hvorfor lader vi Goldman
Sachs, ATP og PFA investere
i DONG?
Det er den bedste aftale ud
fra en objektiv vurdering
Goldman Sachs afgav
sammen med ATP og PFA det
bedste tilbud ud fra en
samlet vurdering af pris,
risiko og krav. Og da det er

skatteydernes – og dermed
dine – penge, vi har med at
gøre, har vi en forpligtelse til
at vælge det tilbud, der ud
fra saglige og objektive
kriterier er bedst. Det ændrer
ikke på, at vi selvfølgelig er
kritiske over for de banker,
der var med til at udløse
finanskrisen.

var klart det mest attraktive,
så DONG får de bedste
muligheder for at investere i
havvindmøller. Og der findes
ikke et alternativt tilbud, der
kan matche det, vi har valgt.
Fordelen ved Goldman Sachs
er bl.a., at de er villige til at
dele risikoen med staten,
således at skatteyderne ikke
hænger på hele regningen,
Hvorfor er Dansk Folkeparti hvis investeringerne slår fejl.
pludselig imod aftalen?
Det undrer også os – de har Hvad med de nye bud, der
været med hele vejen
har været på banen?
Dansk Folkeparti har hele
De var for sent ude – og ville
tiden støttet aftalen og sagde derfor sætte DONG i en svær
i oktober, at ”aftalen ligger
situation
fast”. Alligevel er de nu
Alle interesserede investorer
pludselig imod. Dansk
har frit kunnet afgive tilbud,
Folkeparti har desuden i
siden processen startede for
næsten 10 år aktivt talt for, at et år siden. DONG står med
DONG skulle børsnoteres.
et akut behov for en
Når man går på børsen, kan pengeindsprøjtning, og hvis
alle i hele verden frit købe
det udsættes, risikerer vi at
aktier – man har med andre miste danske arbejdspladser,
ord ingen kontrol over, hvem og sætte DONGs grønne
der køber sig ind i DONG.
førerposition over styr.
Der er dog stadig et bredt
flertal for aftalen, der støttes Sælger vi Danmarks
af Venstre, De Konservative, infrastruktur?
Liberal Alliance og
Nej – den vitale infrastruktur
regeringen.
er ikke til salg
Danmark sælger ikke ud af
Kunne staten ikke bare have vital infrastruktur som
lånt pengene?
gasledninger og gaslagre. Der
Jo, men så ville skatteyderne er et bredt politisk flertal for,
sidde tilbage med risikoen
at det skal blive på statens
Vi kunne godt have udstedt hænder.
statsobligationer på det
beløb, som DONG har brug Gør investorernes salgsret
for. Men så ville skatteyderne ikke aftalen dårlig?
– vi alle sammen – stå tilbage Nej – det er normal
med hele den risiko, som der procedure i så store aftaler
naturligvis er ved så store
En salgsret er helt normalt i
investeringer. Det ønskede vi denne slags aftaler. Vi har
ikke.
fået så gode betingelser, som
vi kunne under de givne
Hvorfor ikke sælge til
markedsvilkår. Med aftalen
danske pensionskasser?
har vi flyttet DONG fra at
Intet andet tilbud har kunnet være et selskab i problemer
matche det valgte
til nu at have gode odds –
Vi har valgt det tilbud, der
uden at statskassen skulle

bære hele risikoen.
Har investorerne veto-ret?
Ja – det er deres garanti for, at
DONGs grønne strategi
fastholdes
Goldman Sachs, ATP og PFA
investerer i DONG, fordi de
enige i den strategi, der er
lagt for at udvikle selskabet
og satse på havvindmøller.
Den strategi bruger de nu 11
milliarder kroner på at
fremme, og derfor har fået en
sikkerhed for, at strategien
ikke ændres.
Overholder Goldman Sachs
skattereglerne?
Ja – de skal følge reglerne
ligesom alle andre
Goldman Sachs skal følge
skattereglerne i Danmark
ligesom alle andre, der
investerer her i landet. Og
der er ikke grund til at
formode, at
skatteindtægterne i Danmark
ville blive større, hvis det i
stedet var et dansk selskab,
der investerede i DONG.
Støtter regeringen skattely?
Nej – vi vil altid bekæmpe
skatteunddragelse
Regeringen har taget mange
initiativer for at bekæmpe
skattely. Det er højt
prioriteret af SKAT, ligesom
vi har strammet lovgivningen
på området. Vi har også
indført åbne skattelister, hvor
alle nu kan se, hvad selskaber
betaler i skat.

Partiaktiviteter

Aktivitetskalender:

Husk generalforsamlingen den 13. marts

Den 17. Februar kl. 18: Gruppe og FU-møde
Den 20. Februar kl. 19
SocialogSundhedsgruppen I Gunnekær 70
Den 22. Februar kl. 19 Kredskonference hos 3F I
Ballerup
Den 24. Februar kl. 19 Bestyrelsesmøde I
Gunnekær 70
Den 2. Marts kl. 10 Fastelavnsfest på
Rødovregård
Den 3. marts kl. 13 - 15: Mandagscafé i
Gunnekær 70 med Justitsminister Morten
Bødskov.
Den 9. Marts kl. 11 – 14: KB-seminar på rådhuset
Den 10. Marts kl. 18: Gruppemøde på rådhuset
Den 13. Marts kl. 19: Generalforsamling på
Rødovregård
Den 17. Marts kl. 18: Gruppe og FU-møde på
rådhsuet
Den 17. Marts kl. 19: Børne-og skolegruppen I
Gunnekær 70
Den 24. Marts kl. 19: Bestyrelsesmøde I
Gunnekær 70
Den 29. Marts kampagnedag fra kl. 11 – 14 ved
Tyren på rådhuspladsen
Den 7. april kl. 13 - 15 Mandagscafé i Gunnekær
70 med tidligere regionsformand Vibeke Storm
Rasmussen

Siden generalforsamlingen for et år siden har vi
fået to nye bestyrelsesmedlemmer. De er hentet
blandt suppleanterne. Rick Anders Patton var den
første, fordi vi ikke havde været opmærksomme
på, at vi ikke var nok bestyrelsesmedlemmer i
følge vedtægterne. Vi havde kørt med seks, men
der skal være syv.
Den næste suppleant, der kom i bestyrelsen, er
Lennart Ramstrup, Som afløser for Pia Hess
Larsen, der blev valgt sidste år, men nu er blevet
valgt til kommunalbestyrelsen
Rick A. Patton er på valg, selvom han kun har
været bestyrelsesmedlem i kort tid, fordi han kom
ind på en plads, som i følge vedtægterne siger
det.
Iøvrigt er formanden, hovedkassereren og
aktivitetsformanden på valg samt tre
bestyrelsesmedlemmer, Dorit Svendsen, Finn
Jørsby og Lennart Ramstrup.
Generalforsamlingen holdes som sædvanlig i loen
på Rødovregård kl. 19.

Produktionsplan	
  for
Socialdemokraterne	
  i	
  
Rødovre:
Nr.	
  2
Den	
  1.	
  April	
  kl.	
  19:	
  
Bladudvalg
Den	
  10.	
  April:	
  Deadline
Den	
  14.	
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  til	
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Nr.	
  3
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  4.	
  Juni	
  kl.	
  19:	
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  12.	
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  Deadline
Den	
  16.	
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  Til	
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Nr.	
  4
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  14.	
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  19:	
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Den	
  21.	
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Deadline
Den	
  25.	
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  Til	
  
trykning
Nr.	
  5
Den	
  2.	
  Oktober	
  kl.	
  19:	
  
Bladudvalg
Den	
  8.	
  Oktober:	
  
Deadline
Den	
  13.	
  Oktober:	
  Til	
  
trykning
Nr.	
  6
Den	
  13.	
  November	
  kl.	
  
19:	
  Bladudvalg
Den	
  20.	
  November:	
  
Deadline
Den	
  24.	
  November:	
  Til	
  
trykning

Spændende Mandagscafeer
Partilokalet i Gunnekær var stuvende fuldt, da
der i december var mandagscafé med
Folketingets formand Mogens Lykketoft. I det
hele taget har ideen med Mandagscafeen været
en succes.
Mandag den 3. februar var der besøg af
folketingsmedlem Pernille Rosenkranz Theil.
Mandag den 3. marts kommer endnu et
folketingsmedlem nemlig vores egen tidligere
Justitsminister Morten Bødskov. Der er nok at
spørge ham om.
Den 7. april sluttes forårets Mandagscafeer af
med et møde med den tidligere amtsborgmester
og regionsformand Vibeke Storm, som vil fortælle
om sit lange liv i politik.

Fastelavnsfest
på Rødovregård
Som man kan se af en annonce andet sted i
bladet holdes der igen i år fastelavnsfest på
Rødovregård, hvor både børn og voksne kan slå
på tønde og vinde hæder som kattekonge eller
kattedronning. Det sker den 3. marts kl. 10.

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:
*Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
* betyder, at de er på valg i 2014
Bestyrelsesmedlemmer:
*Dorit Svendsen, Vandværksvej 3 41682868
doritsvendsen@gmail.com
John Hedegaard, Lucernevej 112, 3641 2928 /
johnhedegaard@mail.dk
Lennart Ramstrup, Lucernestien 21, 26740898,
lennartramstrup@webspeed.dk
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
*Rick Anders Patton, Rødovrevej 365, st.tv,
60690542/rickanderspatton@yahoo.dk
*På valg i 2014
Bestyrelsessuppleanter:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
per.biener@gmail.com
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625, Vallensbæk
4364 9042 / mihjas@webspeed.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv, 40949534
elprepsig@yahoo.dk
Kirsten Gade Ærø, Espely 7, 36411860/kirsten-finnaroe@kabelmail.dk
Revisorer:
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B, 3670 7641 /
eri.hill@mail.tele.dk
Hanne Kjærulff, Engbovej 50 D 21729440/
hanne@banolu.com
Revisorsuppleanter:
Bjarne Sander Andersen, Veronikavej 12

Fanebærere
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th. 3641 8301 /
danlarsen51@gmail.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekkær 70 Hjemmeside: www.socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar
2010:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6, 3637 7001 /
erik.nielsen@e-posthus.dk
Britt Jensen, Rødovre Parkvej 150, 3672 0436 /
britt.jensen@e-posthus.dk
Flemming Lunde 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
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6, 23661599 / jko@eposthus.dk
Annie Petersen, Knudsbølvej 33, 22486685 /
annie.petersen@e-posthus.dk
Michel Berg, Rødovre Parkvej 150, 2063 6360 /
mb@e-possthus.dk
Lene Due, Rådmand Billesvej 19, 44922654/
lenedue@e-posthus.dk
Pia Larsen, Engdiget 9, 2. tv., 22452979,
pia.larsen8@skolekom.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 /smorb@ft.dk
DSU
Nilofer Asbasi, Bjerringbrovej 115, 2610 Rødovre.
nilo-77@hotmail.com
Mobil: 91 42 06 48/ Hjem: 36 72 62 30

DUI Rødovre: Gunnekær 70, Lis Olesen, Jyllingevej
177, 3670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
per.biener@gmail.com

Returneres ved varig
adresseændring til:
Socialdemokratiet i
Rødovre
v/ Kåre Petersen

Opslagstavlen

Grønlunds Alle 12
2610, Rødovre

v/ Tove
& Preben
Jørgensens
Eftf.
v/ Tove
& Preben
Jørgensen

Jimmy
Rasmussen

Preben
Jørgensen

Tove
Jørgensen

Rødovre Centrum 273
Medlem af:

2610 Rødovre

Tlf. 36 72 00 82
Også aften, søn- og helligdage.

Privat: Espely 5 · 2610 Rødovre

Aftale træffes gerne i Deres hjem.

www.begr.dk · post@begr.dk

Arbejdernes Radioog Fjernsynsklub
Meld dig ind i
Arbejdernes Radio-og Fjernsynsklub
Næstformand
Gert Sager
Lucernevej 439
Telefon 36707638 Mobil 30724718

