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Indkaldelse til:
Generalforsamling i Socialdemokratiet tirsdag den 1. marts 2016
kl. 19 i Loen 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, Bjarne Sander Andersen
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, genopstiller
10. Hovedkasserer Lars O. Lauritzen, genopstiller
11. Sekretær Peter Folmer Posgaard, genopstiller
12. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. Dorit Svendsen genopstiller, Lennart Ramstrup,
genopstiller, Lone Albrechtsen, genopstiller
13. Valg af suppleanter: Preben Rølling, Jens A. Schmidt, Per Biener, Kirsten Gade Ærø, Jan
Hylleborg genopstiller alle
14. Valg af to revisorer, Birgitte Smedegaard og Steen Skriver Rasmussen , genopstiller
15. Valg af to revisorsuppleanter , Finn Gade Ærø og Sten Skriver Rasmussen genopstiller
16. Valg af fanebærere Dan larsen og Dorit Svendssen , genopstiller
17. Valg af tre 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.
21. Eventuelt
Foreningen er vært ved en kop kaffe, the, øl og vand.
På bestyrelsens vegne
Helge Møller
Formand

Leder

Ændret udlændingepolitik
Jeg holder Jyllands-Posten, fordi jeg mener, at
den avis leverer den bedste journalistik. Man
skal bare lade være med at læse lederne og de
mange højreorienterede debattører. Det var
også Jyllands-Posten som for et par søndage
siden bragte et dobbeltsidet interview med
folketingsgruppens formand Henrik Sass
Larsen med udgangspunkt i hans opvækst i
Tåstrupgård, hvor der dengang kun boede
mennesker med dansk-klingende navne, men
hvor der i dag næsten kun er udenlandske
navne, der står på dørskiltene. Hvor det trods
hundrede af millioner i støtte til sociale
projekter og ombygninger ikke er lykkedes at
trække danske beboere til.
Det betegnede Henrik Sass Larsen som en
fejlslagen integrationsproces, og at hvis man
ikke tog skeen i en anden hånd, så ville det
fortsætte, hvis vi ikke sørger for at standse og
mindske antallet af de flygtninge og migranter,
som er strømmet til Europa og dermed
Danmark.
Danmark er et velfungerende
velfærdssamfund, som vil miste sin
sammenhængskraft, hvis ikke man gør noget.
I interviewet sagde han også, at han hele tiden
havde været enig i den kritik af integrationen,
som Vestegnens borgmestre havde rejst op
gennem årene, men ikke havde kunnet komme
igennem med sine synspunkter i den
socialdemokratiske gruppe eller partiet som
helhed.
Det var et opsigtsvækkende interview, som
ændrede partiets politik på
udlændingeområdet.
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For det blev fulgt op af vores partiformand
Mette Frederiksen specielt i et interview i DR
2’s deadline, som gav Henrik Sass Larsen ret i
hans synspunkter og udbyggede det med en
nøgtern og ideologisk funderet argumentation
for, hvorfor det er nødvendigt og rigtigt at
ændre på det sammenbrudte
flygtningesystem, øge indsatsen i
nærområderne, forbedre integrationen og
passe på vores solidariske velfærdsmodel.
Det er ikke en DF’light. Det kan bl.a. ses af de
ændringer, socialdemokraterne har fået ind i
Venstres oprindelige forslag, hvor man I
forslaget ville konfiskere vielsesringe og alt
over 3000 kr. Det er nu ændret til, at man kun
må konfiskere værdier og kontanter over
10.000 kr.
Vi har også drøftet flygtningesituationen i
partiforeningens bestyrelse. Vi havde en god
og en lang debat om emnet og var enige om, at
partiledelsen havde handlet rigtigt ved at
ændre politikken på udlændingeområdet, men
at det stadig er vigtigt, at asylansøgere og
migranter bliver behandlet ordentligt. Vi var
også enige om, at Danmark ikke kunne løse
flygtningeproblemet alene, men at det må
gøres gennem EU og hjælp til
flygtningelejerene i nærområderne.
På side 8 og 9 i dette blad kan man læse en
analyse af vores folektingsmedlem Morten
Bødskov af hele flygtningekrisen .
Helge Møller
Formand
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Dårlig tone i debatten
Lokalplan 124 for Damhusområdet er
vedtaget og det gik ikke stille af.

Lokalplanen blev
vedtaget med
opbakning fra Dansk
Folkeparti, Venstre og
Socialdemokratiet.
Vores ønske er at
skabe et nyt og
attraktivt område i
Rødovre.
Det har været en
lang periode med
debat og mange
meninger om
lokalplan 124. Især
borgere i
lokalområdet har
været utilfredse. Og
mange kolleger i
kommunalbestyrelse
n er blevet kaldt de
værst tænkelige
gloser – jeg
anerkender, at man er
uenig i en sag, en
proces og en debat.
Jeg har forståelse for,
at borgere i et
lokalområde har
stærke meninger og
ønsker til en konkret
sag.

Tonen ikke i orden
Men tonen i denne
sag har ikke været i
orden. Det er ikke
rimeligt at antyde, at
den samlede
socialdemokratiske
gruppe er
inkompetent, fordi vi
er uenige med en
gruppe mennesker i
en konkret sag. Og
det er slet ikke
rimeligt, at antyde
snyd og fiflerier fra
vores borgmesters
side, fordi man er
utilfreds med en
konkret beslutning.
Jeg må indrømme, at
jeg en sjælden gang
er enig med
statsministeren, når
han fremfører
behovet for en bedre
tone i den politiske
debat – og han
henviser til bl.a.
Facebook-kulturen.
Jeg synes, at Lars
Løkke Rasmussens
alternative nytårstale
rammer sagens kerne
meget godt. Det er
blevet fuldstændig
’normalt’, at kalde
hinanden for de
værst tænkelige ting
og krydre det med
den mest negative
motivanalyse.

Et flot project
I sagen her mener
den
socialdemokratiske
gruppe - sammen
med et stort flertal i
kommunalbestyrelse
n - at der er tale om et
flot projekt, der
balancerer mellem
moderne boliger,
rekreative områder
med adgang for
Rødovres borgere og
et godt samspil
mellem kroen og
Damhustorvet.
Op til
lokalplanforslaget har
der været en forhøring af de
grundlæggende
ønsker for området.
Der har været en
udvidet
høringsperiode – pga.
sommer - som har
resulteret i flere
præciseringer og
tilføjelser i den
endelige lokalplan.
Og sidste men ikke
mindst har planen
været grundigt
behandlet i
kommunen.

Kælkebane til
sommer og vinter
I Budget 2016 har
kommunalbestyrelsen afsat
½ mio. kr. til etablering af en
kælkebane på bakken
mellem tennishallen og
skøjtearenaen. På det sted,
hvor børnene i forvejen
kælker om vinteren.
Kælkebanen bliver 4 meters
bred og placeres på den
eksisterende bevoksning.
Der kommer
siddemuligheder ved start af
kælkebanen samt opsættes
borde og bænke på toppen
af bakken.
Kælkebanen bliver etableret
i grønt kunstgræs med hvide
striber på siderne, så det
bliver muligt for ungerne at
kælke både sommer og
vinter.

Renovering af
legepladser
I forbindelse med budget
2016 afsatte vi knapt 20 mio.
kr. til renovering af
legepladser på skoler og
dagsinstitutionerne i
Rødovre.
Børne- og skoleudvalget har
netop gennemgået alle
legepladserne for at vurdere,
hvilke forbedringer, der skal
sættes i værk. Der er lagt
særlig vægt på muligheder
for leg, motion og
bevægelse.
Forbedringerne
gennemføres i det
kommende år.
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Strategiplan om
kommuneplan
Forud for det kommende kommuneplanarbejde skal vi lave en kommuneplanstrategi. Kommunalbestyrelsen
har besluttet, at den kommende kommuneplan skal være en total revision, da vi senest har lavet en
temarevision. Kommuneplanen revideres hver 4. år.
Kommuneplanstrategien skal indeholde:
Oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den seneste revision af kommuneplanen,
·
Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen, samt
·
En beslutning om revisionsmetode.
Kommunalbestyrelsen er ved at sende kommuneplanstrategien i høring i 8 uger og i denne periode skal der
holdes et borgermøde om strategien.
Strategien vil tage afsæt i bæredygtig byudvikling og visionen om ’Sammen om Rødovre’ med henblik på at
nytænke velfærdskommunen.
Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 har fokus på 4 byområder, Rødovre Nord, Islevdal Erhvervskvarter,
Bykernen og Rødovre SydS. trategien har følgende temaer:
·
Flere borgere - en kommune i vækst
·
Erhvervsliv i vækst
·
Bæredygtige og attraktive byrum
·
Det grønne Rødovre
·
Effektiv mobilitet
Vi regner med at vedtage kommuneplanstrategien på kommunalbestyrelsesmødet I juni 2016 og der venter en

Beredskabsplan
for sundhed
Kommunen skal i hver valgperiode udarbejde en sundhedsberedskabsplan, som del af det samlede
beredskab.
Social- og sundhedsudvalget har netop behandlet sundhedsberedskabsplan 2015.
Formålet er at sætte rammer for og operationalisere, hvordan vi skal reagere i en krisesituation.
Sundhedsberedskabsplanen handler om hele kommunen og især Borgerservice, Ældre- og
Handicapafdelingen, Social- og Psykiatriafdelingen, Børne- og Familieafdelingen, Sundhedsplejen og
Jobcenteret er en del af planen.
Der er 3 dele I planen:
·
Beskrivelse af krisestyringsorganisationen
·
Alarmeringslister og overordnede indsatsplaner
·
Appendiks med beskrivelse af ajourføring, øvelsesaktiviteter, evalueringskoncept, kommunens
risiko- og sårbarhedsvurdering, beredskabsaftaler samt hjælpedokumenter.
Vi skal i sundhedsberedskabsplanen tage stilling til:
·
Ekstraordinære konventionelle hændelser fx ekstremt vejr.
·
CBRN-hændelser f.eks. hændelser med kemiske og biologiske stoffer.
·
Behov for krisestøtte for berørte borgere/medarbejdere
·
Behov for lægemidler
Det er en god og gennemarbejdet beredskabsplan. Vi er godt forberedt på en krisesituation og vi kan føle os
sikre i den sammenhæng i Rødovre.
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Visionær IT-handleplan
i folkeskolen
Rødovre har vi satset stort på at
sikre fagligt dygtige elever, der
er godt rustet til fremtidens
udfordringer i et moderne IT/
netværkssamfund. Og derfor er
der på de seneste års budgetter
investeret ret store summer for
at sikre alle skoleelever
computere og IT-udstyr til
skolerne.
Det hele sker på baggrund af en
visionær IT handleplan, ’Skolen
altid online’, hvor visionen er:
Rødovre Kommunes ambitiøse
mål
er en digitalisering i skolerne,
der modigt forandrer

og forbedrer læring og
faglighed.
Rødovre Kommunes IT
satsning fra 6. til 10. klasse
udvides i 2016 til også at gælde
4. og 5. klasse, og der kommer
nye klassesæt med hybrid
PC'ere til indskolingsklasserne.
Handleplanen for skolernes
digitalisering, ’Skolen altid
online’ bliver løbende udvidet
og opdateret. En ny
implementering sker i 2016 i
forhold til investeringerne for 4.
og 5. klasse, hvor der sættes
fokus på optimering af
udnyttelse af PC'ernes
muligheder.

Høring om udvidelse
om Rødovre Centrum
Der er stort fokus på Rødovres handelsliv og det
er vigtigt, at vi sikre at de områder, vi har udpeget
til handel, løbende får mulighed for at udvikle sig
og tilpasse sig nye situationer.
Rødovre Centrum står over for en udvidelse med
1.300 nye parkeringspladser og en udbygning af
Føtex – og derfor har vi sendt tillæg til
kommuneplan og forslag til lokalplan i høring.
Den socialdemokratiske gruppe ønsker, at
afvikling af trafikken foregår så optimalt som
muligt. Biler der cirkler rundt i centeret for at finde
en parkeringsplads eller holder i kø for at komme
ud af centeret, bidrager ikke til en hurtigere
afvikling af trafikken.
Det er vi nødt til at få gjort noget ved og derfor er
udvidelsen med P-pladser nødvendig. Den
foreslåede udvidelse af centeret vil medvirke til
dette. Ændringerne holder sig inden for den
generelle ramme, som vi har givet centeret.

Der er et stærkt fokus i
handleplanen på begrebet ’det
21. århundredes kompetencer’,
som sigter på, at eleverne
styrkes i:
Samarbejde,
IT og læring,
Videnskonstruktion,
Innovation,
Selvevaluering og
Kommunikation.
Handleplanen fastholder
elementerne på det didaktiske
område.
Der arbejdes under 4
hovedområder, som er
suppleret med yderligere
indsatser. De 4 områder er
Didaktik 2.0 og pædagogik, 1:1
Computing, Videndeling og
kompetenceudvikling,
pædagogisk læringscenter.

Forhøring om
stationscentret
Det er et stykke tid siden stationscentreret
nedbrændte og centeret skal ikke ligge ødelagt og
grimt hen – der skal bygget flot og visionært på
grunden.
Derfor har Rødovre gennemført en forhøring på 4
uger for området ved Rødovre Stationscenteret for
at få idéer og forslag til det kommende
kommuneplantillæg, som skal gøre os klar til
nybyggeri.
Forhøringen er gennemført i slutningen af 2015.
Der er kommet 7 høringssvar i høringsperioden.
Der er høringssvar fra borgere i og udenfor
området, grundejerforening,
naturfredningsforeningen.
Generelt er høringssvarene rigtig positive over, at
der sker noget omkring stationscenteret – borgerne
ønsker, at området fornys, så det ikke ligger øde og
spøgelsesagtigt hen.
Borgerne forslår forskellige initiativer / ideer og
disse vil indgå i det videre arbejde med
kommuneplantillæg for udviklingen af området
ved stationscenteret.
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Flot evaluering af headspace
Headspace er en succes – for
tilbuddet virker og hjælper unge
i en svær situation. Det har vi
vidst fra starten og det er nu
dokumenteret med evalueringen
fra Oxford Research.
Evalueringen er foretaget af alle
6 centre, der startede i Danmark
– herunder Headspace Rødovre.
Evalueringen viser, at der har
været en stor vækst i antallet af
brugere samt, at konceptet er
skruet rigtigt sammen til at
understøtte unge på deres
præmisser.
Headspace har en positiv
indvirkning på sårbare unges
trivsel – det gode ved konceptet
er, at rådgivningen foregår på de
unges præmisser, der er ingen

frister og de unge sætter selv
grænsen for, hvor meget de
ønsker at benytte Headspace.
Samtidig viser evalueringen, at
der er et godt samarbejde
mellem de professionelle i
Headspace, de frivillige og
kommunen.

Den røde løber
på Islevbrovej
Vi har mange vejprojekter i Rødovre i denne tid –
både den sydlige og nordlige del er under
renovering – ikke mindst med de beløb, vi
har afsat på budget 2016.
Et aktivt handelsliv i Islev har været et
centralt punkt på kommunalbestyrelsens
dagorden i lang tid. Islev torv er blevet
bygget om på baggrund af beslutningen
om at skabe ID-linjen i Islev med den ’røde
løber’ gennem Islevbrovej.
Kommunalbestyrelsen har netop taget hul
på næste etape af Islev-ID linjen som
kommer til at strække sig fra torvet og
frem til rundkørslen. Der er tale om en
videreførelse af de elementer. vi kender fra
torvet med de røde klinkker og en stenbelægning,

Det er en flot evaluering, der
viser, at det har stor værdi for os
at have Headspace i Rødovre Og heldigvis har en samlet
kommunalbestyrelse bakket op
om Headspace ved seneste
budgetgodkendelse og gjort
tilbuddet permanent i Rødovre.

der skal sikre den sammenhængende identitet
af området med den ’røde løber’.
De flotte konturer af designet fra ID-linjen er
med til at give området et flot særkende med
opbygningen af torvet med de flotte røde
klinker og mure, der for alvor bliver
kendetegnende for en markant ID-linje i Islev.

Landspolitik
stoppested for tusinder
af asylansøgere og
migranter, der ønsker
ophold i Sverige.
Ved indgangen til 2016
er konsekvenserne af
asyl- og
migrationsstrømmen at
Europa er testet til sit
nu virkeligheden i
Ved indgangen til 2016 er
yderste. De systemer vi i
Europa anno 2016.
gennem årtier i
Konsekvenserne af
konsekvenserne af asyl- og
fællesskab har opbygget
presset fra asyl- og
migrationsstrømmen at Europa er testet migrationsstrømmen er er i bedste fald
til sit yderste. De systemer vi i gennem
voldsomme. Den svenske nødlidende. I værste fald
under sammenbrud.
pendant til en danske
årtier i fællesskab har opbygget er i
Schengensystemet, der
Udlændingestyrelse
bedste fald nødlidende. I værste fald
regner med, at udgifterne sikrer Europas borgere fri
under sammenbrud.
til asylområdet i Sverige i bevægelighed over
grænserne, er under
2017 vil runde 70 mia.
voldsomt pres. Flere
svenske kr. I Tyskland,
Af Morten Bødskov,
Tyrkiet og Grækenland.
Holland, Finland, Norge medlemslande har valgt
folketingsmedlem
Modbydelige billeder,
at indføre et afart af den
og Danmark er
udviklingen den samme. svenske grænsekontrol.
Tyskland og Frankrig går
i den sammenhæng
Udgifter på mere end
forrest.
11. mia. kroner
De seneste danske
Grænsekontrol
opgørelser viser, at
ikke eksisterende
udgifterne i 2016 meget
vel kan runde 11 mia. kr. EUs ydre grænsekontrol
I Sverige er asylsystemet har vist sig ikke
eksisterende. Det
de facto brudt sammen.
samarbejde, der har
Samtidig har presset på
sikret en fair fordeling af
den svenske økonomi
asylansøgere – det
udviklet sig helt
uholdbart, hvilket er den såkaldte Dublinsamarbejde – er sat ud af
reelle baggrund for, at
den svenske regering nu kraft, og det viste sig ikke
at kunne holde til et pres
énsidigt har valgt at
som det vi har set det
indføre grænsekontrol
seneste år.
mellem Danmark og
Udover de økonomiske
Sverige. En udvikling
Igennem det seneste år
rædsler, død og
konsekvenser af asyl- og
den danske regering,
har Europa set mere en 1 drukneulykker, et Europa med socialdemokratisk
migrationsstrømmen er
million asylansøgere og
testet til sit yderste,
antallet af asylansøgere,
støtte, valgte at følge op
migranter komme til
asylsystemer under
og den efterfølgende
med midlertidig
kontinentet. Mange har
sammenbrud, økonomier identitetskontrol mellem integrationsopgave, en
under forfærdelige
hvor penge reserveret til Danmark og Tyskland.
enorm udfordring for
forhold krydset
velfærd nu går til
den socialdemokratiske
Middelhavet, andre
asylområdet,
velfærdsmodel. Vi må
Skal ikke være
tusinder har i små
midlertidige
ikke glemme, at
stoppested
gummibåde og på færger grænsekontroller – det er Baggrunden er, at
fundamentet for dén er
krydset grænsen mellem
Danmark ikke skal være en høj grad

Flygtningekrise: En
forfærdelig situation

af sammenhængskraft,
stor tillid til
myndighederne og en
international set stor
grad af lighed.

Kerneværdier
udfordret
Sandheden er, at disse
kerneværdier de seneste
mange år er blevet
udfordret af antallet af
asylansøgere. Man
behøver ikke bevæge sig
rundt i mange
boligområder, studere
mange
uddannelsesstatistikker,
se mange opgørelser
over kriminalitet,
kontanthjælp eller
offentlig forsørgelse for
at få udfordringen
bekræftet. Og med de
antal for asylansøgere
der tegner sig de
kommende år bliver de
langsigtede udfordringer
for visionen om et
velfærdssamfund båret
af stærk
sammenhængskraft blot
meget større.
Danmark og resten af
Europa står med andre
ord i en uhyre vanskelig
og helt ekstraordinær
situation. En situation,
hvor der er brug for at
træffe ekstraordinære
valg.
Nye aftaler
Det er baggrunden for, at
Socialdemokraterne,
med formand Mette
Frederiksen i spidsen,
har lavet en række nye
aftaler med Venstreregeringen om
udlændingeområdet.
Hovedlinjen er, at
antallet af asylansøgere
er af stor betydning for
vores muligheder for at
sikre en succesfuld
integration. Det
nuværende antal er for
stort. Derfor skal de
enkelte tiltag medvirke

til at nedbringe antallet.
Samtidig har partiet
understreget behovet for
en langt stærkere fælles
koordineret EU-indsats,
herunder ikke mindst i
nærområderne til de
konfliktzoner, der er
årsagen til store dele af
asyl- og
migrationsstrømmen.
Aftalerne betyder, at
Socialdemokraterne
stemmer for en række
lovforslag fra Venstreregeringen, som
fremsættes i Folketinget i
januar måned.
Ændringerne vedrører
bl.a. adgangen til
familiesammenføring,
mulighederne for
permanent ophold,
bidrag til betaling for
eget ophold,
indkvartering og
udsendelse af afviste
asylansøgere. En del
debat har koncentreret
sig om flygtninges
værdigenstande; skal
man eksempelvis fratage
en flygtning en
vielsesring for at den
pågældende kan bidrage
til betalingen for sit
ophold i Danmark?
Socialdemokraterne
medvirker ikke til dette,
og det vil fremgå klart af
lovbehandlingen.

Vil ikke medvirke
Danmark har gennem de
senere år påtaget sig et
stort ansvar for verdens
asylstrømme. Både ved
at modtage et stort antal
asylansøgere, og ved en
høj bistand til
udviklingslande og
konfliktzoner. Men vi
skal også kunne følge
med. Det skader
sammenhængskraften i
vores velfærdssamfund,
hvis vi ikke kan klare at
integrere det antal
asylansøgere, der
kommer til Danmark.

Som tidligere beskrevet
er udfordringerne
allerede i dag enorme.
Der er et kæmpe
efterslæb efter årtiers
fejlslagen indsats. Og det
er ikke
socialdemokratisk
politik, at dem vi især er
til for – almindelige
lønmodtagere i
eksempelvis almene
boliger – nok engang
skal være dem,
integrationsopgaven
overlades til. I deres
boligområder, i deres
skoler og i deres
lokalområder bruges der
hver dag enorme
ressourcer på at holde
lokalsamfundene
sammen, sikre tryghed
og gode levevilkår. Den
fremgang skal ikke
sættes tilbage ved
tilgang af et meget stort
antal asylansøgere. Det
går simpelthen ikke.
Antallet betyder noget.
Både i boligområdet, i
det kommunale budget
og for
sammenhængskraften i
vores lokalsamfund.

Indsatsen skal øges
Samtidig skal årsagerne
til de enorme asyl- og
migrationsstrømme
håndteres. Indsatsen i
nærområderne skal
forøges. Det er helt
uholdbart, at FN
eksempelvis ikke har
midlerne til at uddele
selv de helt nødvendige
rationer i
flygtningelejrene i
nærområderne. EU må
gå forrest og finde
pengene ved
omprioriteringer, på et i
forvejen stort budget, til
dette.
Samtidig må EUs ledere
erkende, at åbne indre
grænser kun lader sig
gøre, hvis der er effektiv
kontrol ved de ydre

grænser. Det er ikke
tilfældet nu. Før det er
sikret er udsigten til et
velfungerende fælles EUsystem til håndteringen
af asylområdet desværre
lang. Senest har Sverige
meddelt, at deres
opretholdelse af
grænsekontrol fortsætter
indtil der er bedre styr
på bevogtningen af EUs
ydre grænser.
Udviklingen er meget
bekymrende, men er den
ny? Egentlig ikke.
Allerede under det
danske EU-formandskab
fremlagde jeg som
justitsminister på et enigt
justitsministerråds vegne
en stor handlingsplan til
håndteringen af det, vi
ser nu.

Har ikke udvist
handlekraft
Alt for længe har både
regeringer, men sandelig
også EU-Kommissionen
og Europa-Parlamentet,
ikke udvist den
nødvendige handlekraft.
Det er jo – desværre –
længe side vi så de første
drukneulykker på
Middelhavet.
Hvad skal få EUs ledere
til at reagere nu? Krisens
alvor – og det faktum at
krisen nu udfordrer
selve kronjuvelerne i EUsamarbejdet; den fri
bevægelighed og de
mange gevinster, der er
forbundet hermed. Om
den nødvendige
handlekraft vil vise sig
kan vi der tror på stærke
internationale
fællesskaber kun håbe
på. Hvis ikke er min
vurdering, at vi
desværre kun har set
begyndelsen til endnu
større politiske
problemer i Europa.

Medlemsmøder

Fastelavn på
Rødovregård
Søndag den 9.
Februar kl 10
Gratis entre
Der skal kåres fem
kattekonger og prinsesser.
Alle børn vil få en gratis
fastelavnsbolle
Og kakaomælk.
I Loen kan de voksne købe
kaffe og kage.
For at sikre at alle
aldersgrupper har en
rimelig chance
For at blive dagens hele/
heltinde vil børnene
blive inddelt i grupper efter
alder
Børnene mellem 0 – 5 år
bliver delt i to grupper
og slår til tønde indendørs.
De øvrige deles i 3
aldersgrupper og skal slå
til tønden udendørs
I pauserne kan børnene
besøge en
ansigtsmaler i Vognporten.
Når alle konger og
prinsesser vil der være
Underholdning af Ib
Ibbermand.
Arrangementet ventes
færdig kl. 13.

Arrangør: DUI-Leg og
Virke, Socialdemokratiet
Heerup Museet og
Rødovregård

Medlemsmøde om
nyt principprogram
Socialdemokratiet skal have et nyt partiprogram. Det blev besluttet på
kongressen i 2015.
Arbejdet med programmet skal foregår i alle partiforeninger i år så
programudvalget kan udarbejde et forslag, som igen skal diskuteres i
2017 og besluttes på kongressen dette år. Derfor invitere
partiforeningen til debatmøde om det nye partiprogram på
Rødovregård søndag den 13 marts kl. 10 – 14 i Loen. Der serveres
frokost. Vi bliver delt op i grupper, hvor hver gruppe skal besvare en
række spørgsmål, som så skal sendes til partikontoret senest 1. April.
Vi skal bl.a. diskutere, hvadlighed betyder for socialdemokraterne.
Hvad solidaritet betyder for os.
Hvad betyder fællesskab.
Og hvordan adskiller socialdemokratiske værdier sig fra liberalistiske
værdier.
Vi skal også diskutere hvad globaliseringen giver os af udfordringer.
Hvad teknologiudviklingen giver os af udfordringer.
Hvad forureningen giver os af udfordringer.
Hvilke former for ulighed præger vores samfund i dag.
Vi skal så finde frem til hvad lighed, frihed og solidaritet betyder i en
globaliseret verden.
Hvordan uligheden bekæmpes.
Hvordan vi håndterer humanistiske og realistiske internationale
kriser, der påvirker Danmark
Hvilken målsætning, der skal være for den økonomiske politik
fremover
Hvordan man som socialdemokrat løse miljøudfordringen samtidig
med, at der skabes arbejdspladser.
Hvordan vi forholder os til teknologisk udvikling, der gør
arbejdspladser overflødige.
Hvad de centrale værdimæssige målsætninger for samfundet de
kommende år vil være for socialdemokraterne.
Som man kan se, er der masser at diskutere.
Senere vil der blive holdt regionale møder. Den endelige planlægning
er ikke færdig, men møderne i København og Københavns Omegn
holdes den 14. marts og 15. marts 2016, begge som aftenmøder. Den
endelige fordeling af mødedatoerne mangler. På begge møder er
formanden for principprogramudvalget Dan Jørgensen indleder og
oplægsholder.
Tilmelding til vores arrangement skal ske til formand Helge Møller på
mail: helgemoeller@mail.tele.dk eller på telefon 36709480 mobil.
24808656.

Partiaktiviteter
Aktivitetskalender
Den 1. februar kl. 18 gruppemøde på rådhuset
Den 1. februar teknik-miljøgrupen kl. 19 møde i
Gunnekær 70
Den 2. februar kl. 19 kredsbestyrelssesmøde i Herlev
Den 3. februar kampagne Torvemøde kl 16 ved RC
busstoppestedet ved Tårnvej, områdeuddeling
Den 6. februar kl. 12 kampagne torvemøde i Kærene,
områdeuddeling
Den 7. februar kl. 10 Fastelavnsfest på Rødovregård
Den 8. februar kl. 18 gruppe/Fu-møde på rådhuset
Den 15. februar kl 19 bestyrelsesmøde i Gunnekær 70
Den 27. februar kl. 10 kredskonference hos 3F i
Ballerup
Den 1. marts kl. 19 generalforsamling på Rødovregård
Den 7. marts kl. 13-15 Mandagscafe i Gunnekær 70
Den 14. marts kl. 18 gruppemøde på rådhuset
Den 14. marts kl. 19 Beskæftigelsesgruppen
Gunnekær 70
Den 16. marts kl. 19 social-og sundhedsgruppen møde
hos den tidligere ungdomspension på Elektravej
Den 21. marts kl 18 gruppe/FU på rådhuset.
Den 28. marts kl. 19 bestyrelsesmøde Gunnekær 70
29. marts kl. 19 kredsrepræsentantskabsmøde i
Gunnekær 70
Den 2. april kl. 10 - 12 Torvemøde på Islev Torv
Den 9. april 13 - 15 Torvemøde ved Fakta i Bybjerget
Den 11. april kl. 18 gruppemøde på rådhuset
Den 16. april kl. 10 - 12 Torvemøde ved Fakta på
Fortvej
Den 18. april kl. 13 - 15 Torvemøde i Kærene

Mandagscafé
Så er programmet for de sidste 2
mandagscaféer klar.
Som altid mødes vi i partilokalet
Gunnekær 70 fra kl. 13 til 15. Der er kaffe/
te og hjemmebagt kage for en tier.
Mandag d. 1. februar får vi besøg af Trine
Bramsen, som blev valgt ind i Folketinget
af Fyns Storkreds fra 15. september 2011.
Hun har været retsordfører og
menneskerettighedsordfører samt formand
for Udvalget for Udlændinge- og
Integrationspolitik 2011-2013. Desuden er
Trine medlem af Dansk
Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse fra
2015.Uddannet cand.scient.soc. fra
Roskilde Universitet.
Det skal blive spændende at høre om livet
på Borgen fra et ret nyt folketingsmedlem.
Mandag d. 7. marts bliver der endnu
engang mulighed for at høre vores
formand
Helge Møller fortælle om sit arbejdsliv
som journalist dels på Berlingske Tidende
og senere som presse- og informationschef
i Boligselskabernes Landsforening.
Helge besøgte Mandagscaféen i september
2015, og siden har mange både de, der
hørte ham dér, og de, der ikke kunne
komme dengang, efterlyst endnu en
omgang med "den gamle journalist" med
den gode fortælleevne.
Som sædvanligt er der ingen tilmelding bare mød op og husk, at du gerne må tage

Indbydelse til:
Kredskonference den 27. februar
Alle aktive medlemmer
indbydes hermed til
kredskonference den 27.
februar fra kl. 10 - 16 hos 3F
Storkøbenhavn Sct. Jacobsvej 10
i Ballerup
Her vil vores folketingsmedlem
Morten Bødskov tale om
kommunevalget og den næfre
velfærd. Tobias Enné fra

PrimeTime introducere om den
digitale valgkamp
Morten Bødskom kommer på
igen om den bedste
kommunale valgkamp. Så skal
der gøres status for arbejdet
med valgkampsplanerne i de
lokale foreninger. Morten
Bødskov vil indledeom ideer
tilmobilisering af netværk og

kommende aktiviteter. 3Fformændende Jesper Holm og
Jim Staal vil fortælle om
fagbevægelsens syn på Vregerigen. Og borgmestrene
Erik Nielsen og Thomas Gyldal
Petersen vil indlede om vejen til
sejr ved kommunevalget.
Der serveres frokost kl. 12.
Tilmelding skal ske senest den
24. februar til Birgit Andreasen
på mail: birgit.andreasen.
212@gmail.com

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:
Peter Folmer Posgaard, Lørenskogvej 12, 28579123,/
Folmerp@gmail.com
*Aktivitetsformand: Bjarne S. Andersen,Veronikavej 12,
41274045/Bjarne.Andersen@cmport.com
* betyder, at de er på valg i 2016
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
*Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
20783028 / lone.albrechtsen@gmail.com
Ole Gjøl Bystrædet, 23C, 2 0001 36416276/
kuhlmeier@post.tele.dk
Maria Grøndahl, Mosehusvej 5, 23427414/
maria@groendahl.dk
Bestyrelsessuppleanter:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
perbiener@Outlook.dk
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625, Vallensbæk
60943035/ mihjas@webspeed.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv, 40949534
elprepsig@yahoo.dk
Kirsten Gade Ærø, Espely 7, 36411860/kirsten-finnaeroe@kabelmail. dk
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Revisorer:
Birgitte Smedegaard, Nørekær 11, 2.tv. 22537030,/
bsmede@sol.dkaroe@kabelmail.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5, 36411181/
Revisorsuppleant:
Finn Gade Ærø , Espely 7, 36411860/kirsten-finnaroe@kabelmail.dk

Fanebærere
Dorit Svendsen Vandværksvej 3 41682868
doritsvendsen@gmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th. 3641 8301 /
danlarsen51@gmail.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekkær 70 Hjemmeside: www.socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2014:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6, 3637 7001 / en@rk.dk
Britt Jensen, Rødovre Parkvej 150, 3672 0436 /
britt.jensen@rk.dk
Flemming Lunde Østergaard Hansen, Auroravej 21 C,
23637424 / flemming@rk.dk
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv., .
3670 2061 / ahmed.dhaqane@rk.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6, 23661599 / jko@rk.dk
Annie Petersen, Knudsbølvej 33, 22486685 /
annie.petersen@rk.dk
Michel Berg, Rødovre Parkvej 150, 2063 6360 / mb@epossthus.dk
Lene Due, Rådmand Billesvej 19, 44922654/
lenedue@rk.dk
Pia Hess Larsen, Engdiget 9, 2. tv., 22452979,
pia.hess.larsen@rk.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 /
perbiener@Outlook.dk

Opslagstavlen
Produktionsplan for
Socialdemokraterne Rødovre
Nr. 2
Den 18. 2. Red.møde
Den 25. 2. Deadline
Den 28.2. Til tryk
Nr. 3
Den 14. 4. Red.møde
Den 21.4. Deadline
Den 24.4. Til tryk
Nr. 4
Den 18.8. Red.møde

Den 25.8. Deadline
Den 28.8. Til tryk
Nr. 5
Den 13. 10. Red.møde
Den 20. 10. Deadline
Den 23.10. til tryk
Nr. 6
Den 17.11. Red.møde
Den 24.11. Deadline
Den 27.11. Til tryk

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

Jimmy
Rasmussen

Camilla
Fischlein

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
hos Næstformand Gert Sager
Lucernevej 439. Telefon. 36707638
Mobil 30724718

Returneres ved varig
adresseændring til:
Socialdemokratiet i
Rødovre
v/ Kåre Petersen
Grønlunds Alle 12
2610, Rødovre

