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RØDOVRE

Generalforsamling:
Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 11. april 2007 på Rødovregaard
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning, v/formanden
3. Hovedkassererens beretning
4. Kontingentkassererens beretning herunder afstemning
om eventuel kontingentforhøjelse
5. Aktivitetsformandens beretning
6. Beretning fra kommunalbestyrelsesgruppen
7. Forslag om prokura til hovedkassereren og kontingentkassereren
8. Forslag fra medlemmerne. Forslag skal være formanden
i hænde fire dage før generalforsamlingen.
9. Valg til bestyrelsen:
a. Næstformand. Per Biener er på valg.
b. Hovedkasserer. Birthe Larsen er på valg.
c. Kontingentkasserer. Hanne Kjærulff afgår.
d. Aktivitetsformand. Dorit Svendsen er på valg.
e. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer. Jens A. Schmidt,
Jean Jensen, John Hedegaard og Kai-Ole Gustav er på
valg.
Vælges et bestyrelsesmedlem som kontingentkasserer
skal der vælges endnu et bestyrelsesmedlem for et år.

Aut. el-installatør Aut. røntgenfirma

STEEN RASMUSSEN

10. Valg af suppleanter: Safdar Sethi, Preben Rølling og
Bente Hylleborg er på valg.
11. Valg af to revisorer, Erik Hillbrandt og Bente Hylleborg
er på valg.
12. Valg af to revisorsuppleanter.
13. Valg af fanebærer, Jan Hylleborg er på valg.
14. Valg af fire kongresdelegerede. Forslag skal være formanden i hænde fire dage før generalforsamlingen.
15. Valg af seks delegerede til regionsrepræsentantskabet.
16. Valg af otte delegerede til kredsrepræsentantskabet.
17. Valg af folketingskandidat. Morten Bødskov er på valg.
18. Eventuelt

Foreningen er vært ved en kop kaffe, the, øl og vand.

På bestyrelsens vegne
Helge Møller
Formand

Arbejdernes Radioog Fjernsynsklub
Meld dig ind i Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub

Egegårdsvej 56 · 2610 Rødovre

Telefon 36 41 31 81

Formand
Grethe Kujack
Brandholms Alle 5 b, 1.
Telefon 36 70 74 48

Leder

Det nytter med boykot
og demonstrationer
,EDER

6IL NEDLGGE DEN
ALMENE SEKTOR

I 1963 var jeg journalistelev på Amtsbladet i Holstebro. Jeg
mill. nye huse til de fattige, så forslår det som en skrædder
var næstformand i den lokale DSU-afdeling, og min chefi helvede på grund af flygtningestrømmen.
redaktør J. Schested-Grove var kredsformand. Det var det
Mange af de gamle townships såsom Soweto og townsår, hvor Socialdemokratiet afskaffede de store 1. maj dehips omkring Cape Town og andre store byer var ved at
monstrationer og lavede 1. maj om til morgenmøder.
blive helt mondæne med pæne forstadsvillaer, med indDet var vi i DSU meget utilfredse med. Vi ville fortsætte
lagt el og vand og kloakering. Her bor socialrådgivere, sydemonstrationerne, så vi fik organiseret, at sende vores
geplejersker, pædagoger og politibetjente, men de har
medlemmer ud til de lokale fagforeningers generalforsamproblemer, fordi de har meget svært ved at sælge deres
linger og opfordrede dem til at stille op med faner ved
huse, fordi flygtninge og folk fra de fattige homelands,
jernbanestationen den 1. maj. Vi anmeldte demonstratiohvortil de sorte var forvist er strømmet ind til storbyerne.
nen til det lokale politi, og demonstrationerne skulle slutte
De har klasket blik-og træskure lige op til de gamle townsi friluftsteateret, hvor jeg skulle holde en 1. maj tale om
hips. De har intet arbejde, og derfor florerer kriminalitet og
6ELFRDSKOMMISSIONENS RAPPORT OM DET DANSKE SAMFUNDS
FOR PARCELHUSEJERNE AT KBE DERES EJENDOMME SÍ SKAL DE
apartheit i Sydafrika og boykot af sydafrikanske og spanske sygdom.
FREMTID ER BLEVET KOMMENTERET MEGET I MEDIERNE -EN DET FREMOVER NÍR LÍNENE ER UDLBET FORTSTTE MED AT BETALE
varer (Frankos diktatur). Vi annoncerede også i Amtsbladet
Men selv i disse områder er der begyndt at være håb.
HAR KONCENTRERET SIG OM EFTERLN TILBAGETRKNINGSALDER FRA DERES NETTOYDELSE SOM EN SLAGS SRSKAT TIL STATEN
om demonstrationen.
Jeg besøgte tre townships omkring Cape Town. I det ene
3KAL MAN FLGE VELFRDSKOMMISSIONENS FORSLAG SÍ VIL DET
ARBEJDSMARKEDET OG EJENDOMSSKATTER -EDIERNE HAR HELT
Det betød, at jeg blev kaldt ind til chefredaktør Grove,
af områderne var lokalregeringen gået i gang med at omFORBIGÍET AT VELFRDSKOMMISSIONEN FAKTISK FORESLÍR EN AF
BETYDE ET MEGET VILKÍRLIGT INDGREB &EKS VIL EN  M BO
som slæbte mig til et møde med den lokale partiformand
danne de mange hostels – murstensbygninger, hvor man
VIKLING AF DEN ALMENE SEKTOR &ORSLAGET GÍR REELT PÍ AT DER I LIG I EN AFDELING I (VIDOVRE DER ER lNANSIERET OMKRING 
”Chas” Christensen, som ville have mig til at afblæse deanbragte de sorte mænd, som skulle arbejde for de hvide
FREMTIDEN KUN SKAL EKSISTERE PRIVATEJEDE UDLEJNINGSBOLIGER
MED LAVT FORRENTEDE LÍN EFTER FORSLAGET BETALE  KR OM
monstrationen. Det gik imod partiets beslutninger. Jeg
inde i byerne og kun måtte få besøg af familien ude fra
OG EJERBOLIGER
ÍRET TIL STATEN MENS EN TILSVARENDE BOLIG AF SAMME STRREL
blev truet med alverdens ulykker, men stod fast, og dehomelands en gang om året– til moderne lejligheder. Be+OMMISSIONEN SKRIVER AT DEN ALMENE BOLIG ER EN OFFENT
SE DER ER lNANSIERET OMKRING  MED  ÍRIGE INDEXLÍN
monstrationen blev gennemført.
boerne havde lavet selvejende institutioner for at hjælpe
LIG STTTET LEJEBOLIG OG SOM SÍDAN HAR BEBOERNE HVERKEN
SKULLE BETALE  KR OM ÍRET $ET MÍ STRIDE MOD EN
Nu blev det ikke nogen større succes, for på vej gennem
mødre med fejlernærede børn, hvor de går i børnehave og
DIREKTE ELLER INDIREKTE EJENDOMSRET /MVENDT MÍ MAN SÍ
HVERS RETSPRINCIP AT SRSKATTER KAN VARIERE INDTIL DET 
byen forsvandt den ene fane efter den anden, og da vi nåskole, mens mødrene lærer at væve tæpper. Alt sammen
RESONERE AT SÍ MÍ EJERBOLIGER DER MODTAGER STTTE TIL LÍN
DOBBELTE PÍ SÍ VILKÍRLIGE PRMISSER
ede friluftsteateret var der kun en halv snes deltagere tilba- på frivilligt grundlag og med hjælp af donationer bl.a. fra
6ELFRDSKOMMISSIONEN PÍSTÍR DESUDEN AT DEN UMIDDEL
GENNEM FRADRAGSRET FOR RENTER OG LANDBRUGET DER FÍR KRAF
ge. Vi havde lejet et højtaleranlæg, og jeg holdt min tale,
et af de store lokale benzinselskaber og så os turister, som
TIG STATSSTTTE ELLER SKIBSREDERNE DER FÍR SUBSIDIER SÍ HELLER
BARE OG INDIREKTE STTTE TIL BEBOERNE I ALMENE FAMILIEBOLI
som jeg bagefter refererede i Amtsbladet. Vi fik højtaleran- lagde en skærv i kassen.
IKKE EJER DERES HUS LANDBRUG ELLER SKIBE
GER SKNNES AT UDGRE   MIA KR I 
lægget gratis, for som højtalermanden sagde: Mod skal
Og netop udefrakommende turister satses der på. I en
%N ANDEN PÍSTAND I VELFRDSKOMMISSIONENS RAPPORT
$ET MÍ STÍ SOM EN GANSKE UDOKUMENTERET PÍSTAND
belønnes. Men sikke en ballade jeg fik.
anden township havde Winnie, en sort frodig kvinde star$ET ER SÍDAN AT STATEN SIKRER AT BEBOERNE IKKE SKAL BETA
HANDLER OM DEN DEL AF DE ALMENE BEBOERES HUSLEJER SOM
Hvorfor den lille historie nu?
tet et bed and breakfast i sit skur, der dog bestod af tre
DKKER LÍNEYDELSEN OG SOM EFTER LÍNENE ER TILBAGEBETALT
LE MERE END   PCT AF DEN SAMLEDE ANSKAFFELSESSUM I REN
Jo, for at fortælle, at demonstrationer og boykot nytter,
værelser, hvoraf hun udlejede de to, køkken og bad. Det
INDBETALES TIL ,ANDSBYGGEFONDEN DER IGEN BRUGER DISSE
TER OG AFDRAG PÍ DE LÍN SOM lNANSIERER HOVEDPARTEN AF
hvis man er ihærdig nok, og man kan få folkelig opbakinitiativ har medvirket, at der har kunnet åbnes købmandsPENGE TIL AT lNANSIERE STORE NDVENDIGE RENOVERINGER PÍ
BYGGERIET $ENGANG REALRENTEN VAR  PCT VAR DER SÍLEDES
ning.
forretning og andre små forretninger samt en restaurant
TALE OM EN REGULR STTTE IDET STATEN BETALTE CA HALVDELEN
TRNGENDE HUSLEJEREGULERINGER INDSATS MOD GHETTOISERING
Det oplevede jeg 30 år efter i 1994, da jeg var så heldig
med det klingende navn ”Waterfront”, som også Cape
MM $ISSE SÍKALDT UDAMORTISEREDE LÍN FORESLÍR VEL
AF LÍNEOMKOSTNINGERNE -EN DE SENERE ÍR HVOR REALRENTEN
at blive udsendt for at dække det første frie valg i SydafriTowns berømte indkøbs-og restaurations-område i havnen
HAR VRET CA  PCT ER DER IKKE TALE OM STATSSTTTE TVRTI
FRDSKOMMISSIONEN SKAL BETALES TIL STATEN "EGRUNDELSEN
ka, hvor jeg så og hørte Mandela holde en af sine store tahedder.
ER AT STATEN I HJRENTEPERIODER HAR STTTET LÍNTAGNINGEN
MOD 3TATEN LÍNER PENGENE TIL DET ALMENE NYBYGGERI TIL EN
ler de sidste dage i valgkampen på et stadion i Soweto
Sydafrika har virkelig fået udviklet turismen. Det er i dag
MED EN BETYDELIG DEL AF DE ÍRLIGE YDELSER
RENTE UNDER  PCT OG DERMED TJENER STATEN I DISSE ÍR PEN
med 100.000 tilhørere. En fantastisk oplevelse. Apartheit
den største industri dernede. Det forstår man godt, for
-EN MAN KAN IKKE KORTSLUTTE DEN KENDSGERNING AT STA
GE VED AT YDE vSTTTEv TIL ALMENT BOLIGBYGGERI
var brudt sammen på grund af den internationale boykot,
landet har alt, vilde dyr, gode veje og trafikforhold, store
TEN I NOGLE PERIODER HAR DKKET EN DEL AF YDELSERNE PÍ LÍ
%N ANDEN PÍSTAND FRA 6ELFRDSKOMMISSIONEN ER AT DER
og Mandela blev Sydafrikas første sorte præsident.
moderne byer, landbrug, minedrift og fantastiske landskaBESTÍR EN vHUSLEJEFORDELv I DE ALMENE FAMILIEBOLIGER PÍ  
NENE TIL EN PÍSTAND OM AT STATEN SÍ KAN LGGE BESLAG PÍ
Nu er jeg lige kommet hjem fra en rejse til Sydafrika 13
ber og strande. Men landet behøver stadig støtte fra det
ALLE BOLIGERS YDELSESEVNEN OGSÍ EFTER LÍNETS AFVIKLING
MIA KR
år efter de sorte og farvede har fået deres frihed. Sydafrika
internationale samfund med investeringer og hjælp til at
(VORDAN MAN ER NÍET TIL DISSE TAL VIDES IKKE FOR DER LIGGER
$ET MÍ KALDES RENDYRKET EKSPROPRIATION
er på vej frem. De har overskud på betalingsbalancen. Lan- standse flygtningestrømmen. Fred i Afrika vil betyde velIKKE NOGEN BEREGNING AF HUSLEJEFORDEL
) DE ÍR HVOR VELFRDSSAMFUNDET BLEV UDVIKLET BLEV DER
det har en god infrastruktur, og internationale koncerner
stand for Sydafrika og dermed for hele Afrika.
MEGET FORNUFTIGT GENERELT GIVET STTTE TIL BOLIGUDBYGNIN
er kommet til landet og foretager investeringer. Sorte, farGEN $EN ALMENE SEKTOR HAVDE EN LAV LÍNERENTE MEN DER
vede og hvide omgås hinanden på lige fod, men der er
BLEV OGSÍ GIVET LAVT FORRENTEDE STATSLÍN TIL MINDRE PRIVATE
stadig langt igen, for hvert år kommer 65.000 flygtninge
PARCELHUSE /G I HELE HJRENTEPERIODEN I ERNE KUNNE
til landet fra de omliggende lande på grund af krig og terHelge Møller
HELE RENTEUDGIFTEN TRKKES FRA OG DER VAR NOK NOGEN DER
ror, så selvom regeringen siden 1994 har bygget over 2
Formand
VILLE GRE ANSKRIG HVIS DET BLEV HVDET AT FORDI DET OFFENT
(ELGE -LLER
LIGE GENNEM FRADRAGSRETTEN FOR RENTER HAR GJORT DET MULIGT
&ORMAND
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Kommunalt

Nyt fra kommunal
bestyrelsen
Af gruppeformand Alex Nielsen

Fornyelsen af vejbelysningen forsætter
Turen er kommet til områderne 3 og 6, der i år får ny
vejbelysning i forbindelse
med, at Dong Energy (tidligere Nesa) fjerner luftledninger og lægger el-kabler i
stedet for. Fornyelsen er et
led i den meget store samlede plan, som kommunalbestyrelsen vedtog i april
2004 for udskiftning af
kommunens vejbelysningsmaster med Rødovremaster,
i henhold til Rødovre Kommunes designmanual for
bedre byrum.
På anlægsbudgettet 2007
er der afsat 8.375.000 kr. til
afregning af kommunens
anlægsbidrag for modernisering og udskiftning af vejbelysningsanlæg. Dong
Energy lægger vægt på at
kunne begynde kabellægningen og opstillingen af
den nye belysning i område
6 medio april 2007 og forventes afsluttet primo september 2007. Kort tid før
arbejdet i område 6 afsluttes starter arbejdet i område 3.
Færdiggørelsen af område 3 forventes at strække
sig ind i de første måneder
af 2008.
Kommunallæge i Rødovre
Efter et mislykket forsøg på
at dele en kommunallæge
mellem Rødovre og Brøndby vil Rødovre Kommune
nu selv slå en fuldtidsstilling
op som kommunallæge.
Tidligere har kommunen
haft en skolelæge tilknyttet
på deltid, men kommunallægen skal ud over at sikre,
at alle børn i den skolepligtige alder fortsat tilbydes to
forebyggende helbredsun-

dersøgelser (en indskolings
og en udskolingsundersøgelse), også varetage en
række nye opgaver på
sundhedsområdet.
En læge vil i samarbejde
med det personale, der i
forvejen arbejder med
sundhedsområdet, kunne
sikre lægefaglige bistand i
forbindelse med eksempelvis udarbejdelse af de årlige
handleplaner for sundhedsområdet samt ved indgåelse af sundhedsaftaler. Derudover vil en kommunalt
ansat læge kunne fungere
som bindeled til kommunens privat praktiserende
læger. Samtidig vil en fuldtidsansat kommunallæge
også kunne varetage dele af
lægekonsulentfunktionen
for Social og Psykiatriafdelingen og Rødovre Jobcenter. En opgave, der hidtil
har været varetaget af 2 af
Rødovre kommunes praktiserende læger.
Kommunallægens arbejdsområde kan opdeles i 2
områder:
1. Den kommunale sundhedstjeneste:
• Ind- og udskolingsundersøgelser
• Overvågning af børn og
unges sundhed
• Sundhedsfremme og forebyggelse
• Vejledning af andre faggrupper
• Deltagelse i tværfagligt
samarbejde
2. Lægelig rådgiver:
• Individuel rådgivning og
behandling
• Rådgivning af kommunalt
personale
• Kontakt til de praktiserende læger

• Undervisning og foredragsvirksomhed
• Sundhedsfremmende
initiativer
Kvalitetsrapporter i folkeskolen
Ifølge folkeskoleloven
skal Kommunalbestyrelsen hvert år udarbejdes
en rapport om kvaliteten i
den lokale folkeskole. Rapporten skal behandles inden 15. oktober, og efterfølgende skal Kommunalbestyrelsen inden 31. december træffe beslutninger om
tiltag, som behandlingen af
kvalitetsrapporten peger
på.
Formålet med rapporten
er at give Kommunalbestyrelsen en dokumentation af
det faglige niveau på skolerne og være med til at
give oplæg til fremme af
dialogen om folkeskolen.
Endelig skal den være dokumentation til sikring af
åbenhed om skolevæsnets
kvalitet. Kommunalbestyrelsen skal sætte rammerne,
som giver en dækkende beskrivelse af status for hver
enkelt skole og for det samlede skolevæsen.
Rapporten for skoleåret
2006/07 er første generation af kvalitetsrapporten.
Som et dynamisk arbejdsredskab vil det derfor være
rigtigst at betragte rapporten som et redskab under
udvikling.
Da skolerne er vigtige
parter i udarbejdelsen af
rapporterne, vil det være
vigtigt at inddrage skolernes ledelser i udformningen, så der således sikres et
ejerskab til såvel rapporten
som til dialogen om udviklingen af kommunens skole-

væsen. Det vil ligeledes
være vigtigt at ejerskabet
føres videre ud til medarbejdere og bestyrelser via
skolernes ledelser.
Rødovrehallen - tagskade
10. oktober sidste år blev
det ved en rutinemæssig
kontrol af tagbelægningen
konstateret markante sætninger mellem nogle af tagkassetterne på ryggen af
hallens krumme tag. På loftet under sætningerne havde loftpladerne endvidere
løsnet sig, og der kunne
konstateres brud i samlingen mellem tagkassetterne.
Tagkassetterne hang – så
at sige – kun fast ved hjælp
af tagpapbelægningen på
taget, og hallen blev straks
afspærret. På grund af risiko
for nedstyrtningsfare ved at
gå på tagfladen var det
nødvendigt først at understøtte taget nedefra, førend
taget kunne inspiceres. Hertil skulle anvendes særligt
stilladsudstyr, der på daværende tidspunkt ikke var tilgængeligt i tilstrækkeligt
omfang i Danmark. Supplerende stilladsudstyr måtte
derfor først fremskaffes fra
England. Oven i det viste
det sig, at der var problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft til at opstille
stilladset og etablere den
korrekte understøtning af
taget.


Kommunalt

Alt dette og flere andre
fortrædeligheder har medført en betydelig forsinkelse
med at få taget stilling til
omfanget af skaden, og
hvad der skal gøres ved
den. Det vurderes, at svigtet i konstruktionen skyldes
fugt og deraf følgende råd
og svampeangreb, der har
nedbrudt træet og reduceret dets bæreevne. Tagbelægningen antages at være
tæt, og fugten er opstået
fordi varm og relativ fugtig
luft fra selve halrummet har
fundet vej ind i tagkonstruktionen, hvor den er
blevet afkølet og er kondenseret til vand.
Tiden går – samtidig
med, at forsikringsselskabet
umiddelbart indleder med
at afvise skaden, idet selskabet ikke mente, at der på
opførelsestidspunktet var
etableret tilstrækkelig tæt
dampspærre i konstruktionen. Det ser nu ud til, at
forsikringsselskabet muligvis
vil dække den del af skaden,
der skyldes svampeangreb,
men ikke hvis der er tale
om råd uden svampeangreb.
Der er taget 43 prøver for
svamp og råd samt foretaget målinger af træets fugtighedsprocent, men der
forelægger endnu ikke
dyrkningsresultater for
svamp fra disse prøver.
På baggrund af visuel inspektion og fugtmålingerne
tegner der sig et mønster af
skadens omfang – nemlig,
den er koncentreret til en


bane i en bredde af 4-6 kassetter langs ryggen af taget. Det er ved at blive undersøgt, om man kan fastslå, hvorvidt fugebåndet
oprindeligt har været
damptæt, hvilket kan blive
afgørende for en eventuel
forsikringsdækning.
Grundet de store gener
ved at hallen er lukket, bliver opgaven om udbedring
af skaden snarest muligt
udbudt – uafhængigt af de
resterende tekniske undersøgelser – som et funktionsudbud i totalentreprise,
med økonomisk mest fordelagtigt tilbud som tildelingskriterium, og hvor konkurrenceparametrene er
økonomi, kortest mulig
tidsplan, byggeteknik og
æstetik.
Udbudskravene skal afstemmes med forsikringsselskabet, og entreprenørerne anmodes om at afgive
tilbud på henholdsvis renovering af det område, hvor
det pt. er konstateret, at
skaden er koncentreret, og
tilbud på udskiftning af hele
taget.
Skovly – olieforurening
Ved et kontrolbesøg fra Københavns Amt og efterfølgende undersøgelse af omfanget af olieforurening på
kommunens kursusejendom, Skovly fremsendte
Stenløse Kommune påbud
om, at forureningen skal
være oprenset senest 1.
august i år.
Forureningen ligger un-

der gulvet i fyrkælderen
ovenpå et drikkevandsmagasin med fare for nedsivning i drikkevandet. Arbejdet med oprensningen er så
omfattende og kompliceret,
at kommunalbestyrelsen
har måttet bevilge 1,9 mio.
kr. til opgaven.
Alle brugere, der har reserveret ophold på Skovly i
den periode, hvor arbejdet
gennemføres, er blevet kontaktet og gjort opmærksom
på forholdene, således at de
har mulighed for at melde
fra. Arbejdet iværksættes i
påskeugen, og forventes at
vare til medio august i år.
Vestforbrænding udvider
forbrænding
På bestyrelsesmødet i Vestforbrænding, 18. december
sidste år, skulle bestyrelsen
tage stilling til, om forbrændingstilladelsen kan
udnyttes ud over 500.000
tons, og at der søges miljøgodkendelse til dette. Den
nuværende miljøgodkendelse giver tilladelse til at
forbrænde 500.000 tons affald om året.
Rødovre og Glostrup
Kommune tog forbehold
for efterfølgende godkendelse i kommunalbestyrelserne, og Birkerød tog forbehold for, at deres godkendelse ikke ville få økonomisk betydning for deres
udtræden af I/S Vestforbrænding.
Baggrunden for indstillingen er, at udviklingen i affaldsmængderne til for-

brænding, ikke er i overensstemmelse med de tidligere
antagelser. Dette skyldes bl.
a. det økonomiske opsving,
der har givet en stigning,
specielt i erhvervsaffald og
storskrald, på i alt 7-8 % i
årene 2005 og 2006 mod
tidligere antaget en stigning på kun 1-2 %.
Kommunerne har ansvaret for at anvise behandlingssteder til affaldet, og
dette er i dag kun muligt i
beskedent omfang, idet
stigningstendensen er generel i hele landet, og den
ledige forbrændingskapacitet er ved at være fyldt op.
Mellemlagring af affald til
forbrænding er kun tilladt
for ét år, og omkostningerne hertil vil udgøre 17 mio.
kr. pr. år, og 158 mio. kr. for
perioden frem til at en
eventuel ny kapacitet kan
være opført. Samtidig vil
mellemlagring medføre betydelig mere kørsel, idet affaldet så skal køres 2 gange,.
Beslutningen omfatter bl.
a. udnyttelse, i såvel 2007
som 2008, af I/S Vestforbrændings forbrændingskapacitet ud over 500.000
tons om året. Forøgelsen er
på 100.000 tons og skal
træffes i enighed blandt
samtlige bestyrelsens medlemmer.
Som situationen er nu,
med de stigende affaldsmængder, vil den bedste
løsning være at udnytte
den fulde forbrændingskapacitet på anlæggene.

Kort nyt

Trailer
til partiforeningen
Ruder isættes
Thermoruder
Spejle
Partiforeningen har som led
i sine bestræbelser for at
gøre sig så synlig som muligt overtaget den ene af de
to trailere, som amtsbestyrelsen i Københavns amt
ikke mere kan bruge, da
amterne som bekendt er
blevet nedlagt.
Det var vores næstformand i kredsen, Finn Gade
Ærø, som fik for øre, at
amtsbestyrelsen ville skille
sig af med sine to trailere.
Han kontaktede derfor formand, Helge Møller og
spurgte, om det ikke ville
være en god idé at lægge
billet ind på den ene af trailerne. Det syntes han og
kontaktede straks daværende amtsformand, nu regionsformand, Eva Amdissen

og meddelte sit ønske.
Det blev straks besvaret
positivt, men det viste sig,
at være lidt mere besværligt
end som så.
Traileren skulle nemlig til
syn, og det var sin sag at
finde frem til registreringspapirer m.m. Samtidig viste
det sig ved en gennemgang
af traileren, at den trængte
til en mindre ”ansigtsløftning”, så den kom til at koste omkring 6000 kr.
Men så har vi også fået et
virkeligt godt aktiv til vore
agitationsaktiviteter. Det er
nemlig ikke bare sådan en
”jyde-trailer”. Nej, det er en
trailer med overdækning, så
man kan stå i den, og der
er en disk i den ene side,
hvor der kan åbnes og udle-

veres materialer og andet.
Bestyrelsen fik præsenteret
traileren på bestyrelsesmødet mandag den 26. februar. Og der var enighed om,
at det var et godt ”køb”.
Nu har vi kun et mindre
problem, hvor skal vi stille
traileren, når den ikke er
”på arbejde”. I første omgang stiller vi den ved Gunnekær 28, men her står den
i fare for overmaling med
graffiti m.m., så hvis nogen
kender nogen, der kender
nogen, som kan have den
stående, så er vi meget interesserede i at få det at
vide. I kan kontakte formanden Helge Møller, eller Finn
Gade Ærø.

Kun et nyvalg til
Seniorrådet
Som den eneste blev vores bestyrelsesmedlem John Hedegaard valgt til nyt medlem af
Seniorrådet, så der nu er otte Socialdemokrater i det 15 mand store råd.
I alt skulle der vælges syv medlemmer. Tre medlemmer af Socialdemokratiet fik genvalg, nemlig Grethe Kujack, som også var den største stemmesluger med 1162 stemmer.
Derudover blev Alice Chreistensen og Ruth Mørch genvalgt.
Dermed var der ikke valg til Preben Rølling, Preben H. Jørgensen, Margit Grenaae og
Erwin Cordsen.
I forvejen sidder Hanne Ridder, Inge Kierkeby, Lis Bach, Kirsten Petersen og Kuno
Kjærulff i rådet.
Stemmeprocenten var denne gang lidt lavere end i fjor. Der blev afgivet 3401 stemmer,
hvilket er en stemmeprocent på 38.3.

Ventilatorer
Blyruder
Råglas
Indramning
Skifterammer
Fotorammer
Forsatsruder
Altanglas i alu
minium
Glaskunst
Broderier
Rensning af
gamle malerier

Glarmester
Allan
Olsen
ROSKILDEVEJ 299 B

36 41 20 41
36 70 13 03
POUL OLSENS eftf.



Dansk TV

Dansk TV for alle –
eller Dansk TV som
pengemaskine
Det danske Folketing bør se på den tendens,
at en af de danske TV-kanaler er ved at udvikle sig til en ny form
for beskatning ved at blive pengemaskine.
Det kan ikke være i befolkningens interesse.
Af Grethe Kujack,
Brandholms Alle 5B 1.
De danske statsejede DR og
TV2 har i den seneste tid
oplevet en nedgang i seertallet. Dermed har de svækket deres positioner som offentligt ejede TV-stationer,
som skal levere danske kvalitetsprogrammer til det
danske folk. Der er flere
grunde til nedgangen. Først
og fremmest fordi vore TVstationer har fyldt os med
dårlige billige 5. eller 6.
rangs amerikanske film. Og
det er til at brække sig over.
Der har også været utrolig
mange genudsendelser af
alt muligt. Det er man også
træt af. Ikke alle udsendelser tåler den ene gentagelse
efter den anden.
En del af programmerne
har desuden, måske for at
tiltrække seere fået mærkelige engelske navne som
gør, at mange ældre ikke
ved, hvad det egentlig drejer sig om og derfor ikke
lukker op for disse udsendelser.
Seneste skrig er Task Force, hvor man bl.a. har taget
højhusene i Rødovre op til
behandling. Hvis det er
standarden for dette program, så kan de ligeså godt
lukke med det samme. Jeg
kan i hvert fald ikke se hverken det seriøse eller morsomme i, at en journalist
går rundt i Rødovre Centrum og spørger 14-årige
skolepiger og unge ekspeditricer, om de kan skaffe


en leje-lejlighed til en beboer i højhuset. Eller en ung
pige, der foregiver at være
bange for at bo der. Hvad
med at sætte focus på de
mange ældre, der sikkert får
svært ved at flytte, og hjælpe dem.
Selvfølgelig har DR1 og
DR 2 haft en række gode
udsendelser, især er DR2’s
temaaftener gode, ligesom
serierne Rejseholdet, Ørnen
og Forbrydelsen er god
dansk underholdning, men
der er for mange svipsere.
En hån mod seerne
Når jeg tænker tilbage på
udsendelserne i den seneste
tid, og specielt på nytårsaften, mener jeg, at programmet denne aften var en hån
mod seerne. Mange ældre
sidder alene denne aften og
kunne godt tænke sig lidt
god dansk underholdning. I
stedet blev man spist af
med 90-års fødselsdagen i
to versioner og en halvdårlig amerikansk mordfilm. Så

var der lidt mere gang i
svensk og tysk TV med god
underholdning, der bragte
noget for alle aldersklasser.
I det hele taget mener
jeg, at der burde vises flere
danskproducerede og
dansktalende programmer
med danske titler. Både fordi vi bor i Danmark og taler
dansk. Men også fordi de
danske DR og TV2 bør leve
op til deres service-forpligtelse at bringe gode alsidige
programmer på dansk.
På det seneste er der
kommet gang i betalingskanalerne bl.a. i TV2 regi. De
sidste skud på stammen er
TV2 Film og TV 2 News
(igen et engelsk navn),
hvem deres seermål er, må
stå hen i det uvisse. Til gengæld er antallet af seere til
disse programmer ikke imponerende. Det næste bliver TV2 Sport, en kanal, der
set med manges øjne, er totalt overflødig, og kan kun
ses som en pengemaskine
til TV2.
Vi bør selv kunne vælge
For os, der bor i bebyggelser med kabel-TV, betyder
det, at vi skal betale flere og

flere penge til kanaler, som
vi aldrig ser, men som vi
ikke kan blive fri for, da vi
aldrig er med til at bestemme, hvilke kanaler vores udbydere sælger til os. Så vidt
jeg ved, skal vi nu til at betale 225 kr. om året for TV2
Sport. Det finder jeg er forkert. Vi har en hel del
sportskanaler i forvejen.
Min folkepension stiger ikke
i takt med disse udgifter.
Det er jo en firedobling af
pakkens pris i forhold til de
nuværende sportskanaler.
Det burde være afstemning i alle boligselskaber
om, hvilke kanaler, der skal
være i pakken med TV. Vi
mangler også det gamle
TV-og Radioråd til at sørge
for, at vi får gode udsendelser.
Selvom mange af os ikke
selv kan vælge, hvilke kanaler, der skal være i vores TVpakke, og vi heller ikke har
indflydelse på programindholdet, så kan vi påvirke alligevel. Enten ved at ringe
til journalister i TV-Byen, til
journalister på Radioavisen
eller ved at skrive til dem
for at gøre opmærksom på,
hvad netop du mener om
de forskellige programmer.
Det kunne måske give håb
om, at det bliver bedre i
fremtiden.
Og så bør det danske folketing se på den tendens,
at en af de danske TV-kanaler er ved at udvikle sig til
en ny form for beskatning
ved at blive pengemaskine.
Det kan ikke være i befolkningens interesse.

Medlemskonference

Medlemsskonference
i Karrebæksminde
Socialdemokratiet holder d. 9. -10. marts 2007 en medlemskonference for medlemmer af partiet på
Karrebæksminde Kursuscenter. Medlemskonferencen henvender sig til medlemmer, der har lyst til at
diskutere politik og få et større indblik partiet.
Fredag aften vil partisekretæren fortælle om organisationen og de fremtidsvisioner, han har for Socialdemokraterne. Lørdag vil byde på politiske workshops og et medlem af partiledelsen vil komme
og fortælle om den aktuelle politiske situation på Christiansborg.

Fredag 9. marts
Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering
Kl. 18.00 Middag
Kl. 19.00 Aktiv i partiet/v. Partisekretær Henrik Dam Kristensen

Lørdag 10. marts
Kl. 09.00 Politiske workshops del 1
Kl. 10.30 Kaffe pause
Kl. 11.00 Politiske workshops del 2
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.30 Politisk orientering ved medlem af partiledelsen
Kl. 15.00 Afslutning.

Det koster 250 kr. at deltage. Deltagergebyret dækker overnatning samt spisning, excl. drikkevarer på
Karrebæksminde Kursuscenter. Hvis du alligevel ikke kan deltage, men ikke husker at melde afbud,
bliver du opkrævet deltagergebyret på 250 kr. Rejseomkostninger over 100 kr. ved billigste offentlige
transport refunderes. Hvis man kører flere deltagere i en bil, er det muligt for chaufføren at få kørepenge.
Kunne du tænke dig at deltage så skal du tilmelde dig via s-dialog eller på
medlemskonference@partikontoret.dk
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til sende en e-mail til ovenstående mail eller ringe
på 72 300 800.



Organisationskonference

Organisations
konference
i Middelfart
Fik du ikke tilmeldt dig medlemskonferencen i Karrebæksminde den 9. og 10. marts får alle,
der har en tillidspost i partiforeningen i Rødovre her endnu et tilbud, nemlig en organisationskonference den 11. og 12. maj på Middelfart Kursuscenter.
Her kan du få inspiration til arbejdet i partiforeningen, eller er du nyvalgt og i tvivl om dine
opgaver? Så skal du deltage på organisationskonferencen. Konferencen er åben for alle medlemmer af Socialdemokratiet, der har en tillidspost.
På konferencen vil du kunne deltage i workshops om bestyrelsesarbejde, kampagneaktiviteter, aktivering af medlemmer, S-dialog og hjemmesider samt et inspirerende oplæg fra Partisekretær Henrik Dam Kristensen.

Fredag
17.00: Ankomst og indkvartering
18.00: Middag
19.00: Partisekretær Henrik Dam Kristensen

Lørdag
08.00: Morgenmad
09:00: Workshops
1.
Bestyrelsesarbejde v/ Organisationssekretær Finn Stubtoft
2.
S-dialog v/ Organisationsmedarbejder Louise Juul Jensen
3.
Foreningsanalyse v/ Organisationskonsulent Morten K.R. Nielsen
4.
Internationale aktiviteter v/ Marie Traasdahl Møller
5.
Kontingent v/ Kontingentmedarbejder Jesper Byrgiel
10.30: Workshops
1.
Bestyrelsesarbejde v/ Organisationssekretær Finn Stubtoft
2.
S-dialog v/ Organisationsmedarbejder Louise Juul Jensen
3.
Foreningsanalyse v/ Organisationskonsulent Morten K.R. Nielsen
4.
Internationale aktiviteter v/ Marie Traasdahl Møller
5.
Kontingent v/ Kontingentmedarbejder Jesper Byrgiel
12.00: Frokost
13.00: Kampagneaktiviteter. Kampagnechef Lars Midteby

Praktiske informationer:
Det koster kr. 300 at deltage. Deltagergebyret dækker overnatning samt spisning excl. drikkevarer på Middelfart Kursuscenter, Oddevejen 8, 5500 Middelfart. Rejseomkostninger over
100 kr. ved billigste offentlige transport refunderes. Hvis man kører flere deltagere i en bil, er
det muligt at få kørepenge.
Kunne du tænke dig at deltage, så skal du tilmelde dig via s-dialog eller
på medlemskonference@partikontoret.dk og det er også denne adresse du skal skrive på
hvis du har spørgsmål.



Ny kasserer

Morten Bødsgård

Ny kontingentkasserer
De seneste fem år har Hanne Kjærulff været partiforeningens kontingentkasserer. Hun har tidligere haft mange andre poster både i foreningen Nord og i den gamle Fællesforening, men nu har hun fået nok.
Det har også været en besværlig post. Foreningen i Syd
var med i et forsøg med central opkrævning fra partikontoret via PBS. Den tilsluttede den nye enhedsorganisation
sig, da den blev dannet i 2000, og det gav mange problemer. Det viste sig, at de medlemslister partikontoret havde
ikke stemte overens med Rødovres egne. Der var også
problemer med opkrævningen.
Alt dette sloges Hanne med. På kongressen for halvandet år siden blev det vedtaget, at alle foreninger skulle
være med i den centrale opkrævning, og partikontoret investerede i nye systemer. Det har hjulpet, så nu mener
Hanne, at hun godt kan lægge ansvaret fra sig. Det gør
hun selvfølgelig ikke før, hun har fundet en værdig afløser,
og der har hun udset sig vores bestyrelsesmedlem Dorte
Hildebrandt, som har sagt ja, tak, og hun vil også blive
anbefalet af bestyrelsen, når vi skal have generalforsamling den 11. april på Rødovregård.
Det betyder, at der skal vælges fem nye bestyrelsesmedlemmer. Fire var i forvejen på valg. Det er Jens A. Schmidt,
Jean Jensen, Kai-Ole Gustav og John Hedegaard. Dorte
Hildebrandt er ikke på valg i år, men vælges hun til kontingentkasserer, skal der vælges en anden i stedet for hende. Vedkommende vælges for et år.
I øvrigt kan det oplyses, at vi egentlig skulle have holdt
generalforsamling den 22. marts, men på grund af bookingproblemer på Rødovregård, havde de ikke fået os
med på bookinglisten, og de havde lejet lokalet ud til anden side. Derfor var vi nødt til at finde en anden dato,
som altså blev den 11. april.

Morten forfremmet
Vores folketingsmedlem Morten Bødskov har efterhånden været partiets retspolitiske ordfører i flere år, hvor
han både har haft indflydelse på udformningen af den
nye politireform og den nye domstolsreform.
Han blev ved den seneste konstituering valgt som
næstformand for gruppen, og nu har hans dygtige arbejde ført til, at han er blevet valgt som partiets nye finanslovsordfører. Det er gået stærkt for den unge folketingsmand, siden han i 1999 som 29-årig blev opstillet
og valgt som Rødovre/Herlev-kredsens kandidat. Herfra skal der lyde et stort til lykke og tak for det store arbejde, han også udfører her i kredsen.

Besøg på Skovmosen
Rødovre Kommune har i forbindelse med kommunalreformen overtaget en stor del
af amtets institutioner. En af dem er det specialpædagogiske fritidstilbud, Skovmosen på Rødovre Parkvej 401A.
Derfor har partiets social- og ældregruppe taget initiativ til, at interesserede partifæller kan få et lille indblik i, hvad der sker på institutionen. Det sker den 14. marts.
Tilmelding kan ske til gruppens formand, Kirsten Gade Ærø på 36411860 eller email kirsten/finn@get2net.dk



Navne og adresser
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:
Hanne Kjærulff, Engdiget 10 B st. tv.
3670 6850 / hanne_kjaerulff@net.dialog.dk
Sekretær:
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
3641 8301 / danlarsen@larsen.dk
Aktivitetsformand:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3
3670 2868 / dssm@pc.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Jens A. Schmidt, Horsbred 143, 2625 Vallensbæk
4364 9042 /
Jean Jensen, Plovstrupvej 4
3641 4374 / jlj@kts.dk
Kai-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
3670 4836 / kogust@mail.tele.dk
Dorte Hildebrandt, Låsbyvej 26
3670 2891 / dortehildebrandt@hotmail.dk
John Hedegaard, Lucernevej 112
3641 2928 / lunavej@get2net.dk
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Margit Grenaae, Espely 20
3670 1128 / margitgrenaae@webspeed.dk
Bestyrelsessuppleanter:
Safdar Sethi / Nørrekær 18, 10.tv.
3648 5248 /
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv.
3670 9534 / elprepsig@yahoo.dk
Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / bente_hylleborg@hotmail.com
Social- & Ældregruppen:
Kirsten Ærø, Espely 7
3641 1860 / kirsten-finn@get2net.dk
Revisorer:
Bente Hylleborg, Juelsmindevej 11
3672 2984 / bente_hylleborg@hotmail.com
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B
3670 7641 / eri.hill@mail.tele.dk
Revisorsuppleanter:
Lars O. Lauritzen, Maglekær 2, 1. tv.
3648 0677 / lotto7@get2net.dk
Erik Kvist, Fortly 2 E
3670 7874 / ekvist@email.dk
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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: socrodovre@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, Brandholms Allé 5 B 3. tv.
3670 2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
Dora Arvidsen, Horsevænget 282
3641 1831 / dora.arvidsen@e-posthus.dk
Grethe Kujack, Brandholms Allé 5 B 1. th.
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
Amtsrådsmedlem/Regionsrådsmedlem:
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G
4491 7789 / lfj@regh.dk
Kredsformand:
Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730 Herlev
4484 2172 / bkh.herlev@mail.dk
Folketingsmedlem:
Morten Bødskov, Egilsgade 21, 2. th., 2300 Kbh. S.
3257 2276 / 3337 4008 / smorb@ft.dk
DSU-Rødovre:
René Hansen, Foreningshuset, Højnæsvej 63
DUI-Rødovre:
Gunnekær 28, 1.
Leif Olsen, Lørenskogvej 26
3670 0670 / leif.olsen@lic.mail.dk
Lis Olesen, Jyllingevej 177
4670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Rødovre-Kanalen:
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G
4491 7789 / lfj@regh.dk
Bladet Socialdemokraterne:
Helge Møller, Skodborgvej 3
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk

Aktiviteter

Aktivitetskalender
Den 10. marts

kl. 11:

Viften, Sildemøde.

Den 13. marts

kl. 19 – 21:

Teknik- og miljøgruppen hos Dora Arvidsen, Horsevænget 282

Den 14. marts

kl. 19 – 21:

Social- og ældregruppen: Institutionsbesøg på det socialpædagogiske

			

fritidstilbud

Skovmosen, Rødovre Parkvej 401A.

Den 19. marts

kl. 18:

Gruppe-og FU-møde. på Rådhuset

Den 22. marts

kl. 19:

AOF-repræsentantskabsmøde. på Milestedet

Den 28. marts

kl. 19:

Kredsrepræsentantskabsmøde på Rødovregård.

Den 11. april

kl. 19:

Generalforsamling på Rødovregård.

Den 14. april

kl. 11:

Sildemøde i Viften.

Den 16. april

kl. 18:

Gruppe og FU-møde.

Den 17. april

kl. 16.30:

Teknik-og miljøgruppen: Medlemsmøde på Avedøre Spildevandsanlæg,

			

på Rådhuset

Kanalholmen 28, Hvidovre

Den 23. april

kl. 19:

Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28.

Den 1. maj

kl. 7:

1. Majmøde på Rødovregård.

Udgivelsesplan for Socialdemokraterne i Rødovre 2007
Nr. 2. Deadline den 16. april.

Afleveres til postvæsnet den 23. april.

Nr. 3. Deadline den 14. juni.

Afleveres til postvæsnet den 18. juni.

Nr. 4. Deadline den 16. august.

Afleveres til postvæsnet den 27. august.

Nr. 5. Deadline den 11. oktober.

Afleveres til postvæsnet den 22. oktober.

Nr. 6. Deadline den 6. december.

Afleveres til postvæsnet den 17. december.

Den førende lokalradio sender
hver dag fra kl. 13 til 18

Rødovre Kanalen
– mere end blot musik
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Begravelsesforretning
v/ Tove & Preben Jørgensen
Bisættelser og begravelser
ordnes overalt. Alle aftaler
træffes gerne i Deres hjem.
Også aften, søn- og helligdage.
Espely 5 · 2610 Rødovre

Tlf. 36 72 00 82
www.begr.dk · post@begr.dk

Handyman
Faguddanet elektriker.
Speciale i styring og regulering af varme
og ventilationsanlæg.
alt forefaldende arbejde i hjem og have udføres,
samt mindre arbejder inden for el, tømrer,
murer og vvs udføres.

Tlf. 2193 0712
Mail frm@paradis.dk.

Tlf. 36 70 18 45
Fax 36 41 17 05
www.gs-glarmester.dk
Gå til

Facetslibning af spejle og glas
efter opgave
Indramning af billeder
Speciale i UVA-limede glasmontrer
Indsætning af ruder
Forsikringsarbejde
Facadearbejde
Renovering og udskiftning af
vinduer og døre

60 år med glas i Rødovre

GLAS fagmanden

Hvis en rude
De balder
36 70 18 40
De kalder

Glarmesterarbejde med garanti

Forretning · værksted · lager ·Rødovrevej 288

Returneres ved varig adresseændring

Socialdemokraterne i Rødovre
v/Hanne Kjærulff
”Damhushave”
Engdiget 10 B st. tv.
2610 Rødovre

Rødovre

