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Leder

En fattig trøst
anden konstellation, hvor Henrik Sass Larsen træder i baggrunden.
Med andre ord, jeg er ikke tilfreds med vores position.
Men tilbage til EP-valget. Vores kandidat Claus Larsen-Jensen
har lavet en flot valgkamp, flittig og initiativrig, men det var
ikke nok. Han har selv skrevet en analyse af, hvordan han opfatter, valget gik. Den kan man læse inde i bladet.
I Rødovre/Herlev-kredsen fik vi et pænt valg i forhold til landsresultatet. Kredsen kom på 25,6 pct. af stemmerne mod de 21.5
pst. på landsplan. Ud over at Claus Larsen-Jensen gjorde det
godt, så var vores indsats her i Rødovre også den største, vi har
ydet til et EP-valg. Vi var med DSU’erne ude og stemme dørklokker i en ”Dør til Dør” aktion, vi fik vores nye omdelerkorps
i gang for første gang og tæppebombede hele Rødovre med
valgpjecer om Claus. Vi var i aktioner om morgenen på Rødovre
station, vi var på adskillige torvemøder, bemandede i tre dage en
bod i RC i hele åbningstiden, afsluttede med uddeling af røde
pølser og servering af fadøl ved Tyren på Rådhuspladsen. Så
kære aktive Socialdemokrater, jeg er stolt over at være formand
for Socialdemokratiet i Rødovre.
Og jeg tror den store indsats har virket. Af de socialdemokratiske stemmer i Rødovre kom Claus Larsen-Jensen ind på en flot
2. plads efter spidskandidaten Dan Jørgensen. Dan Jørgensen fik
1524 personlige stemmer, mens Claus Larsen-Jensen fik 640. De
to, som kom tættest på Claus, var Christel Schaldemose med 210
stemmer og Britta Thomsen med 195 stemmer.
Nu har vi så overstået EP-valget og skal i gang med at forberede
os til at vinde kommunevalget. Det bliver svært, når vi ser på,
hvor lavt partiet som sådan ligger i meningsmålingerne, men vi
har jo prøvet det før.
Vi har denne gang måske den bedste kandidatliste, vi nogensinde har haft. Gode kandidater med store kontaktflader, så selvom
vi nok må regne med, at vores borgmester Erik Nielsen igen skal
trække det store læs, så er der håb om, at kandidaterne kan trække en del personlige stemmer hjem. Og med den indsats medlemmerne har ydet ved EP-valget, er jeg sikker på, at vi nok skal
vinde igen. Kære partimedlemmer.
Tak for jeres indsats.

Det var valgforbundet med SF og de radikale, som gjorde, at
Socialdemokratiet klarede at få fire medlemmer valgt til EUparlamentet. Og vi blev det største parti ved EU-valget mere end
1 pct. flere stemmer end Venstre.
Men for mig er det en fattig trøst. Vi fik kun 21,5 pct. af stemmerne. Det er meget mindre end de 25 – 26 pct., som opinionsmålingerne viste, vi skulle have. Og det er en meget lavere procentdel, end vi fik ved det seneste folketingsvalg.
Ved det seneste EP-valg fik vi hele 36 pct. af stemmerne, selvfølgelig var det Poul Nyrup Rasmussen som trak med alene over
400.000 stemmer, men alligevel synes jeg, at resultatet denne
gang var for dårligt.
Det synes jeg, at vi skal evaluere årsagerne til. Ganske vist fik
vores ukendte Dan Jørgensen et meget flot valg ved at få næstflest personlige stemmer. Flere end Venstres Jens Rohde, men
med den store stemmeprocent burde partiet have fået flere stemmer.
Jeg tror det dårlige stemmetal hænger sammen med den daglige
politik på Christiansborg, selvom man ikke kan sammenligne et
folketingsvalg med et EU-valg, men heller ikke i opinionsmålinger om, hvordan det ville gå, hvis der var valg i morgen, har vi
ikke rejst os meget over det seneste valgresultat. Og når rød blok
ser ud til at få flertallet, så skyldes det ikke vores fremgang men
SF’s. SF havde også et flot valg til EU-parlamentet. Partiet var
størst både på Frederiksberg og i København. Det lover ikke
godt for det kommende kommunevalg. Ritt Bj
erregaard havde et flot valg ved kommunevalget i 2005, men har
siden, hun blev valgt som overborgmester, smidt al sin goodwill
hos vælgerne over bord. Det har hun selv opdaget og stiller derfor ikke op igen. Hun ved, at hun ville tabe valget. Og det smitter af på de socialdemokratiske vælgere.
Men hvad er der så galt med vores folketingsgruppe, som ikke
kan få opbakning til deres politik hos vælgerne? Der er jo kommet gode initiativer fra folketingsgruppen så som opfordringer
til at sætte kommunale og statslige investeringer i gang for at
overvinde krisen med stor arbejdsløshed til følge.
Og der er kommet mange andre gode initiativer på banen, men
kun et øjeblik, så er de glemt. Så finder man på nye initiativer,
som også har en hurtig død i medierne og hos befolkningen. Jeg Helge Møller
tror, at der er alt for mange initiativer, som drukner oven i hinan- Formand
den. Mon ikke man burde spare på initiativerne og så holde fast i
nogle få gode mål.
Og så har vi en dårlig sælger. Det er partiets politiske ordfører
Henrik Sass Larsen. Han virker arrogant på TV og i medierne i
det hele taget, og det er ham, der næst efter Helle Thorning tegner partiet. Det tror jeg har en stor indflydelse på, hvordan befolkningen opfatter partiets politik og de dermed dårlige meningsmålinger. Man burde på sommergruppemødet finde en
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Kandidater

Den endelige kandidatliste
Urafstemningen er slut og
har givet os en endelig kandidatliste. Stemmeprocenten
var lidt under 50 pct. Det
kan skyldes, at der blev en
meget kort frist at stemme i,
og vi skulle måske have lagt
en liste med navnene på
kandidaterne med i kuverten
med stemmesedlen. Vi regnede dog med, at det var
nok at sende kandidatnummeret med kandidaternes
egne omtaler af, hvem de er,
og hvad de står af. Når fristen blev så kort, skyldes
det, at det at få en postbox er
blevet en temmelig bureaukratisk proces.
Tidligere har man blot kunnet henvende sig på posthuset og få åbnet en postbox,
men det er en helt anden sag
nu, hvor der ikke er postbox
på postkontoret, og at man
skal sende en ansøgning
centralt. Dertil kommer at et
helt andet kontor tager sig af
kuverter med modtageren
betaler, hvortil der også skal
sendes en ansøgning. Og vi,
der syntes, vi var i god tid,
fandt på den måde ud af, at

det var vi ikke. Dertil kommer, at trykkeriet, der skulle
trykke kuverterne, også
skulle have en frist til at
gøre det, og de kunne ikke
trykke kuverter uden at have
et postboxnummer. At vi så
overhovedet ikke fik en
postbox er en anden sag. På
en eller anden måde, uden
min medvirken, blev det
formandens adresse, stemmekuverterne skulle sendes
til.
Det ved vi så til næste gang.
Man skal i gang mindst en
måned før, man skal bruge
en postbox og have kuverter
med modtageren betaler.
Jeg kan oplyse, at vi kun har
fået fire kuverter efter afstemningen var slut, og at de
stemmesedler ikke ville have rokket ved resultatet, som
I har her:
Nr. 1. Erik Nielsen
Nr. 2. Britt Jensen med
1591 points
Nr. 3. Flemming Østergaard med 1396 points.
Nr. 4. Annie A. Petersen
med 1217 points.
Nr. 5. Jan Kongebro med

888 points.
Nr. 6. Lene Due med 846
points.
Nr. 7 Michel Berg med 748
points.
Nr. 8. Ahmed Dahqane
med 612 points.
Nr. 9. Steen Skriver Rasmussen med 554 points
Nr. 10. Bente Hylleborg
med 524 points.
Nr. 11 Claus Ravn Holm
med 416 points
Nr. 12. John Hedegaard
med 386 points.
Nr. 13. Finn Jørsby med
365 points
Nr. 14. Kurt Faber 349
points
Nr. 15.Gert Tillebæk med
251 points.
Nr. 16. Grethe Kujack
med 205 points.
Nr. 17. Birthe Gylling 196
points
Nr. 18. Leif Haring Jørgensen 166 points.
Nr. 19. Hanne Ridder 165
points.
Det betyder, at der ikke var
forskydninger mellem de
øverste kandidater i forhold
til afstemningen på opstil-

lingsmødet. Men lidt længere nede på listen rykkede
Bente Hylleborg fra en 12.
plads til en 10. plads, Claus
Ravn Holm rykkede fra en
10. til en 11. plads, John
Hedegaard rykkede fra en
11. til en 12. plads, Kurt
Faber rykkede fra en 13.
plads til en 14. plads og
Finn Jørsby sprang fra en
15. plads til en 13. plads,
mens Gert Tillebæk rykkede
fra en 14.plads til en 15.
plads.
Til trøst for kandidaterne
efter nr. 5, så er der faktisk
sideordnet opstilling. Erik
Nielsen plejer nemlig at tage
de første fem med sig ind på
sine personlige stemmer og
partistemmerne. Derfor er
det lidt ligegyldigt, bortset
fra den personlige tilfredsstillelse med at have fået en
god placering, hvilket nummer man har på listen. Nu
gælder det om at komme ud
og slås for at hente personlige stemmer.
Helge Møller

Claus Larsen-Jensen.
Vi var med i en ”Dør til
Dør”-kampagne med
DSU’erne fra København.
Vi var ude på torvemøder,
havde to uddelinger tidligt
om morgenen ved Rødovre
Station, havde bod i Centret,
som var bemandet i hele
Der blev virkelig lagt kræf- valgt, så blev han dog 1.
servative 1340, radikale
åbningstiden tre dage i træk,
ter i for at få vores EPsuppleant og fik 640 person- 561, Juni-bevægelsen 348,
store annoncer i Rødovre
Lokalavis, og vi sluttede af
kandidat Claus Larsenlige stemmer, mens partiets Liberal Alliance 75.
med gratis fadøl og pølser
Jensen valgt til Europaparla- spidskandidat Dan Jørgensen fik 1524 stemmer.
ved Tyren på rådhuspladmentet.
Høj aktivitet
sen .
Det virkede også, for vi lå
Med i alt 3945 stemmer var For første gang havde vi
langt over landsresultatet i
Socialdemokratiet også det gang i vores omdelerkorps, Læs også lederen på side 2.
som kan dække alle husstan- –møl.
Rødovre, der var på 21,5
største parti i Rødovre.
pct., mens vi i Rødovre op- SF fik 2688, DF fik 2895,
de i kommunen. De var i
gang med uddelingen i ugen
nåede 26,2 pct. Og selvom Venstre 1747, Folkebevædet ikke lykkedes at få Claus gelsen mod EU 1663, kon- op til valget med pjecer om

Rødovre kom langt
over landsresultatet
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Kommunal Nyt af Britt Jensen
er ’penge i kassen’, og vi
kan håndtere uforudsete situationer, fordi vi med en solid
likviditet har mulighed for at
reagere fornuftig og økonomisk langsigtet.
Det er et flot regnskab for
anlægsudgifter.
pct.. Det kan selvfølgelig
Rødovre kommune for 2008, I juni sidste år besluttede
kritiseres, at servicevæksten Det grønne regnskab viser
som kommunalbestyrelsen
kommunalbestyrelsen at
er negativ, men med så stort også et flot fokus på vores
forbrug af el, vand og varme
netop har overgivet til revisi- iværksætte en række initiati- et regnskab er alternativet
ver for at sikre, at kommu(strafbetaling til staten) me- i kommunens institutioner.
onen. Regnskabet viser, at
På flere afgørende miljøomkommunen er godt og stabilt nen ikke overskred de bud- get værre. Og på den baggrund er resultatet flot.
råder er vores forbrug faldet
drevet og hviler på et solidt getterede serviceudgifter.
økonomisk grundlag.
Regnskaber viser, at komKommunens gennemsnitlige bl.a. el, vand og affald. Det
Regnskabet viser, at kommunen har overholdt regler- likviditet var med udgangen er godt med et grønt regnmunen har holdt igen med
ne for service- og anlægsud- af 2008 på 196,4 mio. kr. – skab og en stærk grøn profil
gifter – hvilket betyder, at
hvilket også må siges at væ- i kommunen – og det viser
udgifterne på baggrund af
regeringens stramme styring kommunen har haft en nega- re et flot resultat for en kom- det grønne regnskab.
af kommunernes service- og tiv ’servicevækst’ på –1,19 mune af vores størrelse. Der

Flot regnskab for 2008

tid til personlig pleje og
weekendhjælp.
Den seneste status viser, at
hjemmeplejen har klaret
opgaven inden for rammerne
af kvalitetsstandarderne bl.a.
er der sket en strukturændring, så der ikke længere er
to hjemmeplejeområder gennemgik visitatorerne i
men én samlet hjemmepleje
hjemmeplejen ydelserne på – hvilket betyder bedre plansamtlige ca. 1300 borgere i lægningsmuligheder for
hjemmeplejen og tilrettede
hjemmeplejen i hele komde vejledende tider. Hjemmunen. Omlægninger betymeplejen og visitatorerne
der lidt mindre fleksibilitet i
vurderede samtidigt i fælles- hjemmeplejen og det har i en
skab omlægninger af opga- overgangsperiode været vanver fra ’aften og nat’ til dag, skeligt at give erstatningsbeog fordelingen af opgaver i søg. Men på trods af det har
weekender.
hjemmeplejen klaret omlægDe forskellige initiativer har ningerne fantastisk flot uden
resulteret i et markant fald i gene for borgerne.
de visiterede hjemmeplejetimer, primært i den visiterede

Opfølgning på
kvalitetsstandarder
Kvalitetsstandarderne for
hjemmeplejen blev revideret
sidste år, som led i en større
budgetanalyse og Kommunalbestyrelsen besluttede, at
følge udviklingen nøje bl.a.
skulle vi kigge på kvalitetsstandarderne efter ½ år.
Vi ønskede at vurdere effekten af de tiltag, der blev
iværksat i efteråret, herunder
ændring af vejledende hjemmeplejetider gennemsnitstiden til at udføre opgaven i
hjemmeplejen). Den seneste

status viser, at de forskellige
justeringer er gennemført
indenfor rammerne af kvalitetsstandarderne.
Der er sket en reduktion i de
vejledende hjemmeplejetider
til forskellige hjemmeplejeydelser. Desuden er der sket
en omlægning af visse opgaver fra ’aften og nat’ til dagtimerne. Der er også sket en
opstramning i de opgaver,
der udføres i weekender fx
opvask.
I oktober til november 2008

Idrætsskole på Valhøj
skole er godt i gang
Kommunalbestyrelsen har udpeget Valhøj skole som idrætsprofilskole med et ekstra overbygningsspor for elever, der
sideløbende dyrker idræt på højt niveau.
Der er i øjeblikket indskrevet 16 elever, 9 piger og 7 drenge til den kommende 7. eliteidrætsklasse. Eleverne fordeler sig
med 5 til håndbold, 5 til gymnastik, 3 til fodbold og 3 til ishockey.
På skolen er forberedelserne godt i gang. Skolen er bl.a. ved at ansætte en koordinator.
Skolen er også ved at etablere et samarbejde med DGI omkring et kursusforløb for lærerne for at styrke breddeidrætten.
Skolens arbejder videre med planer for mere fokus på breddeidrætten igennem forskellige arrangementer for hele skolen i
løbet af næste skoleår. Der arbejdes bl.a. med en klubbernes dag, triatlon, påskestævne, olympiade og lign.
Der er også ved at blive etableret samarbejde med et firma, der sælger materialer til at styrke bevægelse og idræt i dagligdagen.
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Kommunal Nyt af Britt Jensen

Ny lov får store økonomiske
konsekvenser for Rødovre
en ny lov om trafikselskaber.
En væsentlig ændring er
finansieringen af busdriften
med en præcisering af, hvordan udgifterne til busdriften
fordeles. Den nye finansiering svarer til den
’Modificerede TRM-model’,
Gruppeformand Britt Jen- som Movia allerede anvender til fordeling af udgiftersen
ne til busdriften mellem
kommunerne.
Rødovre har tidligere rejst
krav om tilbagebetaling fra Ændringen har derfor stor
Movia for 2007 og 2008.
økonomisk betydning for
Nu har Folketinget vedtaget Rødovre Kommune, fordi

Movias budget for 2009 beregnet efter ’Den Modificerede TRM-model’ - for
Rødovre er på ca. 30 mio.
kr. Rødovre skal således fra
lovens ikrafttræden – i praksis fra april 2009 - betale
efter denne fordelingsmodel.

den af, at anvende
’Den Modificerede TRMmodel’ fra 2007 til 2009.
Rødovres samlede udgifter
til kollektiv trafik bliver ca.
27 mio. kr. I vores budget
for 2009 er der afsat knapt
23 mio. kr. Rødovre vil derfor alene i 2009 få en merudgift til kollektiv trafik på
Ekstra udgift på
næste 4 mio. kr. pga. den
4 mill. kr.
Det skal ses i lyset af den
nye lov.
verserende sag mellem Rød- Og vi har ikke fået flere
ovre og Dragør Kommuner eller bedre busser i Rødovpå den ene side og Movia på re!
den anden side om lovlighe-

Stor tilfredshed med
sociale institutioner
beboere, borgere, pårørende
og medarbejderes opfattelse
af tingene.
Resultatet af tilsynene er, at
alle institutioner og enheder
fungerer tilfredsstillende
efter gældende love og regler. Det er helt klart, at borgere, beboere og pårørende
er glade for de enkelte steder og den ydelse de modtager. Medarbejderne på alle

institutioner og enheder
(bl.a. hjemmeplejen) gør en
formidabel indsats for de
borgere, som modtager
ydelserne fra kommunen.
Nu skal det samlede tilsyn
til høring i relevante råd
bl.a. seniorråd og handicapråd.

de indgår en del af vores
rekreative områder ikke i
analysen, fordi områderne
ikke er beliggende i Rødovre – det er f.eks. DamhusenMiljøministeriet har udargionens og de enkelte kom- gen og Damhussøen.
bejdet en analyse af hoved- muners større grønne, reInden for kommunegrænsen
stadsområdets grønne rekre- kreative området med natur- har Rødovre f.eks.. Vestvolden, Viemoseparken, Stadiative områder. Formålet er værdier. Analysen viser
at give kommunerne et
også områder med kulturonparken, Schweizeroverblik over rekreative
værdier og fredede områdalsparken, som tilsammen
områder på tværs af komder, som til sammen udgør udgør 2,6 km2.
munegrænserne.
regionens rekreative opleAnalysen af de rekreative
Analysen indeholder en
velsesmuligheder.
arealers vejtrafikstøj viser,
udpegning af hovedstadsre- For Rødovres vedkommen- at Rødovre kun har ca. 2 %

af de rekreative områder
med under 45 dB.
Over halvdelen af de rekreative områder har et støjniveau på over 55 dB. Ikke
mindst støjen på Vestvolden
er meget høj.
Det er tankevækkende, at
miljøministeriet laver denne
analyse, uden at det påvirker trafikministeriet, der
ikke vil bygge støjvold ved
motorvejsprojektet forbi
Vestvolden!

Social- og sundhedsudvalget har netop behandlet
tilsynsrapporter fra alle
sociale institutioner i Rødovre bl.a. plejehjem, boenheder, ungdomspension og
hjemmeplejen.
Alle tilsyn er gennemført
efter de retningslinier, som
Kommunalbestyrelsen vedtog sidste år, og med brug
af en spørgeguide/chekliste,

som er udarbejdet i tilknytning til retningslinierne.
På den måde er samtlige
tilsyn ensartede og giver et
godt og bredt billede af
’tingenes tilstand’ i Rødovre.
Det er nogle virkelig gode
tilsynsrapporter, som både i
skemaer og i beskrivelser
giver et rigtig godt billede
af hver enkelt institution,

Støjniveauet er for
højt ved Vestvolden
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EP-valganalyse

For mange kandidater
i Hovedstadsregionen
Det spredte stemmerne, så Hovedstadsregionen ikke blev repræsenteret i EU-parlamentet

på Dan Jørgensen, Britta
Thomsen og Christel Schaldemose, ligesom alle andre
kandidater, havde fokus på

AF Claus LarsenJensen 1.suppleant til
Europa Parlamentet
fra Hovedstadsregionen
Lad mig allerførst udtrykke
en meget stor tak til alle jer,
der har knoklet for mig og
et godt socialdemokratisk
valg til Europa Parlamentet.
I har været fantastiske. Jeg
har været så glad og benovet over jeres arbejde og
engagement, både i forhold
til valget, men også generelt
for vores parti. En stor tak
skal også lyde til alle jer,
der har stemt på mig.
Det lykkedes os ikke at fravriste Nordjylland
4.pladsen, men kun at vinde
5.pladsen, og at jeg blev
1.suppleant til Europa Parlamentet.

man på forhånd kunne forudse, at vi indbyrdes ville
sprede stemmerne imellem
os, og ingen dermed ville
have en chance for at slå
Nordjylland.
At S kongressen placerede
mig som nr. 5 på kandidatlisten, og vi i brugte denne
platform til at fremhæve
rollen som spidskandidat for
Spredte stemmerne
Sammen gennemførte vi en regionen, fjernede ikke den
indbyggede akilleshæl: 4
fantastisk flot og synlig
kandidater. Samtidig vidste
kampagne. I ydede alt I
jeg
og valgudvalget godt, at
kunne. Jeg ydede alt, hvad
færre
vælgere i Storkøbenjeg kunne. Vi fik et fantahavn
stemmer
på lokale
stisk flot samlet resultat til
kandidater,
end
det er tilfælSocialdemokraterne med 4
det
i
andre
dele
af
landet, ja
medlemmer af Europa Parselv
i
forhold
til
Nordsjællamentet. Det var målet.
land og Bornholm. Samtidig
Den 4.plads skulle være
var én kreds ikke med i
fravristet Nordjylland til
fordel for Hovedstadsregio- kampagnen, men kørte
nen. Jeg/vi var fra starten af kampagne for en af de 3
valgkampen handikappet af, første kandidater.
at mens Nordjylland kun
opstillede 1 lokal kandidat, Færre kandidater
så opstillede vi 4 kandidater bedre resultat
I Københavns Kommune
i Region Hovedstaden, så
var indsatsen mest fokuseret

hovedstaden. Udgangspunktet i hovedstadsregionen var
altså langt vanskeligere end
i andre regioner med kun 1
eller 2 kandidater. Vi vidste
det godt. Og valgresultatet
viste det i praksis.
Vi 4 kandidater i Region
Hovedstaden fik tilsammen
ca. 18.000 stemmer, altså
ganske tæt på Ole Christensens godt 20.000 stemmer.
Havde vi været færre kandidater og kampagnemæssigt
fokuseret i hele regionen
om at få valgt et medlem af
Europa Parlamentet, så ville
vi kunne være lykkedes
med det. Det bør give eftertanke til næste Europa Parlamentsvalg.
Socialdemokraterne i Region Hovedstaden har selv
ansvaret for, at det ikke
kunne lykkes denne gang.
Desværre er sandheden nok,
at Socialdemokraterne i
København ønskede uklarhed i kampagnen for at sikre

et godt valg til en eller flere
af de 3 første på listen. Det
tyder valgresultatet for deres lokale kandidat på. Men
konsekvensen af alt dette er,
at Hovedstadsregionen ikke
fik nogen valgt blandt de 4
til Europa parlamentet.
Stemmetallene i Region
Hovedstaden viser i øvrigt,
at de personlige stemmetal
er højere udenfor Storkøbenhavn til lokale kandidater. Endelig, så har der været en kvinde- og ungdomseffekt ved valget. Samtidig
har vi set, at den eneste kandidat blandt alle partier med
anden etnisk baggrund end
dansk, på den socialdemokratiske liste, har formået at
opsamle mange indvandrerstemmer. Også i Region
Hovedstaden, selvom han er
opstillet i Århus. Det er
godt for det samlede resultat
for Socialdemokraterne. Og
havde han ikke opsamlet
disse stemmer, så kan vi
ikke være sikre på, at de var
gået til andre socialdemokrater, men potentielt mindsker det antallet af stemmer
til lokale kandidater.
Ærgerligt for Danmarks
vigtigste region
Jeg er fantastisk ærgerlig
over, at vi ikke lykkedes
med at vinde en plads i Europa Parlamentet fra Hovedstadsregionen. Ikke kun på
egne vegne. Men på regionens vegne, for Hovedstadsregionen er Danmarks største region. Herfra kommer
40 % af Danmarks økonomiske aktivitet. Sammen
med svenskerne i Øresundsregionen har vi et endnu
større potentiale til gavn for
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hele Danmark og udviklingen i Nordeuropa. Her har vi
det sydvestlige hjørne af den
Østersøregion, der kan blive
den mest dynamiske region i
EU. Derfor ville det have
været fantastisk godt, hvis
det var lykkedes at vinde en
plads i Europa Parlamentet,
så det kunne være fremmet.
For et folkeligt EU
I den interne mobilisering
frem til den 7. juni lagde jeg
stor vægt på, at skabe forståelse for, at EU er lige så vigtigt, som det, der foregår
hjemme hos os selv. Nemlig:
1) At EU er omdrejningspunktet i Europa. 2) At det
derfor er vigtigt at vinde
demokratisk indflydelse på
EU. 3) At valg til Europa
Parlamentet derfor er lige så
vigtigt som valg kommuner,
regioner og Folketinget. Jeg
fornemmer klart, at det virkelig lykkedes mig at komme igennem med det budskab. Det er positivt for den
fremtidige Europa debat i
partiet, men også lokalt i
regionen. Hvis det holdes
ved lige.

Pølser og fadøl var ikke nok til at give valg til EU-parlamentet

øvrige folkevalgte og partiorganisationen kunne have
bygget en ny form for kontakt og fortrolighed med EU
op lokalt kommune for kommune og for Region Hovedstaden som helhed. Desværre medfører valgresultatet
den 7. juni 2009, at dette
ikke bliver muligt.
Visioner frem for småting Vi kan så oveni være lykkelige for, at de radikales
og populisme.
Jeg prøvede samtidig at give spidskandidat med sine klare
Europa visioner samlede
debatten visioner og perspektiv med fokus på de lidt 100.000 stemmer op, som i
kraft af valgalliancen melstørre udfordringer, vi står
lem S, SF og R, var med til
overfor i Europa, frem for
kun at fokusere på enkeltsa- at sikre det 4. socialdemoger, småting eller på populi- kratiske medlem af Europa
Parlamentet.
stiske meldinger.
Endelig så var det mit mål
med den store interne mobi- Høj stemmeprocent
Der er også grund til glæde
lisering, at få EU forankret
over den høje stemmeprolokalt, og skabe en tæt personlig kontakt mellem væl- cent på næsten 60. Hermed
gerne og Europa Parlamen- adskiller vi os fra resten af
Europa, og signalerer, at vi
tet, ligesom de har til de
tager demokratiet alvorligt.
folkevalgte i kommuner,
regioner og Folketinget. Var En stemmeprocent på 43 % i
jeg blevet valgt, så ville af- hele Europa er ikke i orden.
standen til EU og vælgerne i Der er brug for en stærkere
folkelig forankring af EU
Hovedstadsregionen rent
politikken i alle lande.
praktisk være blevet mindsket de næste 5 år, for jeg
ville sammen med vores
EU kritik skifter side

Jeg glæder mig over, at denne valgkamp mere har fokuseret på politisk indhold i
EU samarbejdet end på ja og
nej diskussionen om dansk
medlemskab af EU. Fint
med Junibevægelsen ude.
Folkebevægelsen ene om, at
ville have Danmark ud af
EU.
Men det er rystende at opleve, at DF’s spidskandidat
bliver topscorer i personlige
stemmer og trækker en mere
med sig i Europa Parlamentet.
Europa rykker til højre
Valget samlet set i Europa
ser ikke kønt ud. Det er et
ryk til højre. De højreorienterede EU skeptikere er også
styrket. Og tilslutningen til
socialdemokraterne i Europa
er faldet, så der er færre
medlemmer af den nye socialdemokratiske gruppe i
Europa Parlament. Det er
ubehageligt, at vi ovenpå en
finanskrise, midt i en økonomisk krise med stigende
arbejdsløshed, oplever socialdemokratisk tilbagegang i
hele Europa. Selvom vi kan
sige, at 4 mandater, er status

quo, fordi det 5.mandat røg
på grund af 1 plads mindre
til Danmark i det nye parlament, så gik vi fra godt 31 til
21 % af stemmerne. Flot
gået – uden Nyrup – men lad
os lige få armene ned. For
det er jo en tilbagegang.
Nye valgkampe forude
Foran os har vi nye store
opgaver. Vi skal vinde valgene til kommunerne og
regionerne den 17. november, og senere til Folketinget.
Både hjemme og i Europa er
der brug for at skabe ny tillid
i befolkningen til socialdemokraterne.
Tak for nu
Jeg siger tak for nu. Tak for
et fantastisk godt og givende
samarbejde.
Jeg må bruge min energi og
mit engagement på at forandre Danmark, Europa og
verden et andet sted end i
Europa Parlamentet. Det vil
jeg så gøre, når jeg lige har
fået tid til at lade op efter en
lang og omfattende valgkampagne.
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Grundlovsfest
Jensen slog fast, at vores
nuværende grundlov er lidt
bedaget, men at den skal
ændres, når Socialdemokratiet kommer til. VKO mener
åbenbart, at det er vigtigere
med ligestilling i kongehuset, sagde han med henvisklagenævn.
Det
er
vigtigt,
at
ning til folkeafstemningen.
Selvom, der kom regnbyger imellem solstrejvi har et system, som alle
centrale på søndag er
fene, blev langt de fleste af tilhørerne sidden- kan stol på, og der har været -Det
også et spørgsmål om demode eller gik lige i ly af bygerne i gården på
for stor mistro til det gamle krati. Det handler om valget
Rødovregaard
system. Jeg siger ikke, at
til EU-parlamentet. Det er
det første sted i verden, hvor
så mange lande laver et valg
Til trods for det meget ustafor at få et parlament og en
dige vejr med lidt sol og
helt ny form for parlament,
regnbyger var der alligevel
hvor vi deler os efter partier
godt besøg til partiets grundog ikke efter lande.
lovsfest på Rødovregaard.
Til de, der siger, de vil have
Omkring 150 mennesker var
os ud af EU, så er der siden
mødt op for at høre talerne,
1989 kommet 12 nye lande
politidirektør i København,
ind i EU og mane lande står
Hanne Bech Hansen, vores
i kø for at komme ind. Det
EP-kandidat Claus Larsenmå da mane til eftertanke.
Jensen og næstformand i
Lissabon-traktaten vil trækHK, Karin Bancsi.
ke hen mod, at EU får en
-Jeg har altid undgået at
styreform som den skandiblande mig i politik, men det
naviske model, så her får vi
betyder ikke, at jeg ikke har borgerne Det skal bl.a. gøres politiet ikke kan begå fejl.
Men fejl laver vi alle. De,
forærende en helt ny platmeninger, men dem holder ved, at politikorpset skal
der siger, de ikke gør det,
form.. Når man siger, at det
jeg for mig selv, sagde Han- afspejle befolkningssamikke er interessant, hvad der
mensætningen. Vi skal, når laver enten for lidt, eller
ne Bech Hansen.
også lyver de, sluttede Han- foregår i EU-parlamentet,
vi rekrutterer, sørge for, at
-Men mine meninger har
ne Bech Hansen.
for man kan ikke følge med
dog flyttet sig. F.eks. var jeg ikke alle er jyder eller kun
i hvad de laver, hvad så med
mænd eller kvinder. I dag er
imod at føre anonyme vidlovforslagene i Folketinget,
ner, men det har terrorhand- der 11.000 politifolk, 11
Grundloven er
hvor mange læser de forlinger og samfundsudviklin- pct.. Af dem er kvinder og
lidt bedaget
slag, der fremlægges her?
kun 1. pct. er af anden etnisk EP-kandidat, Claus Larsen
gen ændret på. Men det er
hele tiden en vanskelig ba- afstamning. Her halter vi
efter. Vi gør en stor indsats
lancegang, hvor langt man
skal gå, for det er vigtigt, at for få flere med, men vi har
befolkningens demokratiske fundet, at det ikke nytter
rettigheder ikke bliver over- med en bred rekrutteringsindsats. Vi skal ud i de omtrådt. Derfor er det også
råder, hvor dem af anden
politikerne, der i vores deetnisk herkomst bor og lemokrati skal sørge for at
ver. Problemet er, at alt for
lovene ikke går for langt..
mange, der gerne vil ikke
har de sproglige forudsætPolitiet skal
ninger.
opfattes positivt
Med til at skabe tillid til
Vi skal også sørge for, at
politiet er også de nye politipolitiet opfattes positivt af

Trods vejret, et flot
besøg grundlovsdag
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Grundlovsfest
-Det kan man ikke mange andre steder. Se blot på Zimbabwe, hvor man smider bomber
efter hinanden. Her kan vi også
være uenige, men vi respekterer hinandens holdninger og
hvad der bliver vedtaget i Folketinget.
Desværre mister partierne
medlemmer, i større grad end
fagforeningerne mister medKærlig hilsen
lemmer. Folk skal tænke på, at
til farmand
når de ikke er med i
det politiske, så mister
man selvbestemmelse
og demokratisk indflydelse. Jeg efterlyser
derfor flere folkeafstemninger og høringer, så flere kan være
med til at tage stilling.
Egentlig burde det
være en borgerpligt at
gie sin stemme, så
måske skulle vi overtage den belgiske ordning, hvor man risikerer at få en bøde, hvis
man ikke stemmer.
-Du er verdens bedste far. Så- Jeg siger, at hvis man ikke har
stemt, så man heller ikke ret til
dan indledte næstformand i
at brokke sig, sagde Karin
HK, Karin Bancsi sin grundlovstale, som i øvrigt var hen- Bancsi.
des første. Den kærlige hilsen Mellem talerne og efter var der
var rettet til Imre Bancsi, der er underholdning ved Hvidovre
Harmonikaorkester, ligesom
et af partiets aktive medlemder var god gang i salget af
mer i Rødovre og var blandt
pølser fra pølsevogn og grilltilhørerne.
pølser. Så trods vejret en fin
Hun var glad for, at vi i hvert
grundlovsdag på Rødovrefald en gang om året sætter
gaard. –møl.
demokratiet på dagsordenen.

eller forslag til kommunalbestyrelsen, hvor mange læser
bilagene til forslagene der?
Med andre ord, vi skal være
ligeså interesserede i, hvad der
foregår i EU-parlamentet som i
vore lokale demokratiske organer, sluttede Claus LarsenJensen.

1.maj fest
Loen på Rødovregård
var stopfuld, da vi fejrede 1. maj med taler af
borgmester Erik Nielsen, Morten Bødskov
og vores EU-kandidat
Claus-Larsen Jensen.
”De gode Mænd” underhodlt med dejlig
syng-med-musik, som
sædvanlig. Lotteriet
blev udsolgt på rekordtid og der blev spist
masser af rundstykker
og drukket kaffe. Her er
lidt fotos fra Finn Gade
Ærø, som forevigede
dette års 1. maj.

Fanerne bæres ind.
Der hygges ved bordene med kaffe og morgenbrød.

Nogle sad i læ under teltdug. Andre nød de solstråler, der var.
Og der var god gang i pølsevognen. Fotos: Finn Gade Ærø
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Aktivitetskalender
Den 15.6. kl. 18 Gruppe-og FUmøde på rådhuset
Den 18..6. kl. 19: Møde i Social-og ældregruppen i Gunnekær 28
Den 22.6. kl. 19. Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28
Den 11.8 kl. 19-21 Møde i Børne-og skolegruppen i Gunnekær 28
Den 11.8. kl. 19. Møde i Teknik-og miljøgruppen hos Dora Arvidsen Rødovrevej 424 1. tv.
Den 17.8. kl. 18: Gruppe-og FUmøde på rådhuset
Den 24.8. kl. 19 Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28
Den 27.8. kl. 19. Budgetmøde på Rødovregaard
Den 10. 9. kl. 19: Årsmøde på Rødovregaard
Den 5.10 kl. 19-21 Møde i Børne-og skolegruppen i Gunnekær 28

Mindeord over Viggo Riis
Sidst jeg så ham, drønede han af sted på Rødovrevej i sin
elektriske kørestol, men kort efter fik jeg at vide, at et af
vores meget aktive medlemmer gennem rigtig mange år,
Viggo Riis pludselig var død i en alder af 92 år.
Viggo havde et langt og godt liv, som startede på fødeøen
Bornholm, man kunne godt ane den bornholmske tone i
hans sprog, f.eks. når han holdt foredrag om sine mange
rejser. Han blev uddannet isenkræmmer og flyttede til
Rødovre i 50’erne, hvor han var med til at opbygge kvarteret Espely. Samtidig var han aktiv i det politiske arbejde
gennem partiforeningen Syd, hvor han sad i bestyrelsen i
mange år og i sin faglige klub.. Og med på noderne var
han altid, således fik han en ny computer da han kunne
fejre guldbryllup med Lillian.
Sidst i 70’erne gik han pension, men var stadig aktiv,
således var han medlem af Seniorrådet og sad i mange år i
Rødovre Menighedsråd. Samtidig startede han og Lilian
Ørbygårds værested, som de har høstet meget ros for Viggo var også et stort familiemenneske trods sin travle fritid.
Ære været hans minde
Helge Møller
formand

Udgivelsesplan for Socialdemokraterne i Rødovre
Nr. 4
Den 5.8.: Redaktionsmøde
Den 13.8.: Deadline
Den 18.8: Til trykning
Den 19.8.: Til distribution
Nr. 5
Den 24.9.: Redaktionsmøde

Nemkonto gør, at
vi mister penge
De tilfordnede ved valget, som havde fået til opgave at
opkræve de 200 kr. og 100 kr. for pensionister på valgstederne til EP-valget fik sig noget af en overraskelse, da de
opdagede, at de diæter, man får for at være tilforordnet,
ville blive sat ind på de tilforordnedes nemkonti. Indtil
dette valg har de tilforordnede på valgstederne fået udbetalt deres diæter kontant, så det var en nem opgave for at
betale.
Vi mangler med denne nyordning 20.000 kr. i partikassen, som vi under normale omstændigheder ville have
fået ind. Vi opfordrer derfor til, at alle socialdemokratiske
tilforordnede indbetaler 200 kr. for de fuldt betalende
medlemmer og 100 kr. for pensionistmedlemmer til girokonto 151 – 5530520 eller til Arbejdernes Landsbank
reg.nummer 5329 kontonr. 0782776. Det er meget vigtigt, at I betaler, for vi har brug for pengene til vore aktiviteter og den kommende kommunale valgkamp.
Vi vil søge at finde frem til en ordning ved kommunevalget, så alle socialdemokratiske tilforordnede også de nye
får at vide, at det i realiteten koster 200 kr. for fuldt betalende og 100 kr. for pensionister at blive tilforordnet og
en måde, hvorpå pengene skal indbetales.

Den 8. 10.: Deadline
Den 13.10: Til trykning
Den 14.10.: Til distribution
Nr. 6
Den 26.11.: Redaktionsmøde
Den 10.12.: Deadline
Den 15.12.: Til trykning
Den 16.12..: Til distribution
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Adresseliste
Formand:
*Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
Næstformand:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Hovedkasserer:
Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1 th
3672 2002 / 44bla@webspeed.dk
Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
*Dorte Hildebrandt, Tårnvej 227, 5
3672 4993 / dortehildebrandt@hotmail.com
Sekretær:
Dan Larsen, Gunnekær 21 st th .
3641 8301 / danlarsen@larsen.mail.dk
Aktivitetsformand:
*Dorit Svendsen, Vandværksvej 3
3670 2868 / dssm@pc.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
*Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
*Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / bente_hylleborg@hotmail.com
John Hedegaard, Lucernevej 112
3641 2928 / johnhedegaard@dbmail.dk
Jean Jensen, Valhøjs Alle. 90.3. tlf. 30616217.
Michel Berg, Valhøjs Allé 102 B 1 tv
2063 6360 / onnik78@gmail.com
Dler Calnadar. Maglekær 10, 1. 36471530
calnadar@hotmail.com
Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurtfaber@get2net.dk
* På valg i 2009
Bestyrelsessuppleanter:
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625 Vallensbæk
4364 9042 / mihjas@webspeed.dk
Kai-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
3670 4836 / kogust@mail.tele.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv
40949534 / elprepsig@yahoo.dk
Margit Grenaae, Espely 20
3670 1128 / margitgrenaae@webspeed.dk
Social- & Ældregruppen:
Kirsten Ærø, Espely 7
3641 1860 / kirsten-finn-aeroe@kabelmail.dk
Revisorer:
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B
3670 7641 / eri.hill@mail tele dk
Lars O. Lauritzen, Maglekær 10, 1 tv
3648 0677 / lotto7@milestedet-net.dk
Revisorsuppleanter:
Hanne Kjærulff, Rødovrevej 220 A st.tv
3670 6850 / hanne.kj@privat.dk
Bruno S. Borch / Pilemosevej 10
bsb@os.dk
Fanebærere:
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com

Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
3641 8301 / danlarsen@larsen.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekær 28, 1 / 3672 5610
Hjemmeside: www.socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2006:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6
3637 7001 / erik.nielsen@e-posthus.dk
Britt Jensen, Knud Anchers Vej 57
3672 0436 / britt.jensen@e-posthus.dk
Flemming.Østergaard.Hansen, Auroravej 21 C
3324 1846 / foh@e-posthus.dk
Vivi Skriver,
2064 9025 / vivi.skriver@e-posthus.dk
Alex Nielsen, Schweizerdalstien 67
3670 3817 / alex.nielsen@e-posthus.dk
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv.
3670 2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
Dora Arvidsen, Rødovrevej 424 1.th.
23323840 / dora.arvidsen@e-posthus.dk
Grethe Kujack, Valhøjs Alle 133 A.
3670 7448 / grethe.kujack@e-posthus.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6
3670 0608 / jko@e-posthus.dk
Annie Petersen, Fortvej 6 B
3641 6685 / annie.petersen@e-posthus.dk
Jens Jørgen Jensen, Brandstrupvej 27
4484 6085 / j-j-j@e-posthus.dk
Kredsformand:
Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730 Herlev
4484 2172 / bkh.herlev@mail.dk
Folketingsmedlem:
Morten Bødskov, Egilsgade 17, 5. 2300 Kbh. S
3257 2276 / 3337 4008 / smorb@ft.dk
DSU-Rødovre:
Christian Bache Vognbjerg, Valhøjs allé 89 6th.Tlf.
28781038
DUI Rødovre
Gunnekær 28, 1
Lis Olesen, Jyllingevej 177
3670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
4491 7789 / lfj@regh.dk
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