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Dagsorden:
1. Valg af dirigent, bestyrelsens forslag: Jan Kongebro
2. Beretning, v/formanden, Helge Møller
3. Hovedkassererens beretning, Birthe Larsen
4. Kontingentkassererens beretning,
5. Aktivitetsformandens beretning,
5. Beretning fra kommunalbestyrelsesgruppen
6. Forslag om prokura til hovedkassereren og kontingentkassereren.
7. Forslag fra medlemmerne. Forslag skal være formanden i hænde fire dage før
generalforsamlingen.
8. Valg til bestyrelsen:
9. Næstformand Per Biener afgår, Dan Larsen anbefales af bestyrelsen som ny næstformand.
10. Hovedkasserer Lars O. Lauritzen indstilles til genvalg af bestyrelsen
11. Sekretær Dan Larsen afgår. Bestyrelsen anbefaler nyvalg af Lone Albrechtsen
12. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen anbefaler genvalg af John Hedegaard, Dler
Colnador, Kurt Faber og Dorte Hildebrandt
13. Valg af suppleanter: Preben Rølling, Kai-Ole Gustav, Margit Grenaae, Jens A. Schmidt
anbefales til genvalg. Per Biener til nyvalg.
14. Valg af to revisorer, Erik Hillbrandt og Birthe Larsen. Bestyrelsen anbefaler genvalg
15. Valg af to revisorsuppleanter Hanne Kjærulff og Bruno S. Borch Bestyrelsen anbefaler
genvalg.
16. Valg af fanebærere, Jan Hylleborg og Dan Larsen. Bestyrelsen anbefaler genvalg.
17. Valg af fire kongresdelegerede. Forslag skal være formanden i hænde fire dage før
generalforsamlingen.
18. Valg af seks delegerede til regionsrepræsentantskabet.
19. Valg af otte delegerede til kredsrepræsentantskabet
20. Valg af folketingskandidat. Morten Bødskov er på valg. Bestyrelsen anbefaler genvalg.
21. Eventuelt
Foreningen er vært ved en kop kaffe, the, øl og vand.
På bestyrelsens vegne
Helge Møller
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Tro ikke på økonomerne
”Tiden er moden til at bremse økonomernes alt for
store magt i dansk politik. Sådan slutter et indlæg fra
sociolog og professor Per H. Jensen i et indlæg i
Politiken den 8. Januar.
Jeg er helt enig.
I dagens Danmark har økonomerne fået rollen som
orakler. Økonomiske anbefalinger fremstilles som
objektive sandheder og nødvendigheder. Ikke blot af
økonomer men også politikere.
Når noget fremstilles som objektivt nødvendigt,
kortsluttes enhver diskussion om politiske
prioriteringer f.eks,. om vi vil betale mere i skat og
bruge pengene på velfærd – eller ikke. Dermed
afpolitiseres den politiske debat og vores måde at
tænke og tale på, fordi vi underordnes et
fagøkonomisk tyrani.
Tænk blot på debatten om efterlønnen.
Jo flere arbejdsløse, desto flere kommer i arbejde, hvis
man skal tro de økonomiske vismænd. Det vil sige, at
hvis man tager kontanthjælpen fra 10.000
kontanthjælpsmodtagere, og 10.000 kommer i arbejde.
Afskaf efterlønnen for de 100.000 efterlønnere, så
bliver der 100.000 lønmodtagere.
Hvordan kan begavede mennesker tro på noget, der er
så tosset, når 170.000 er arbejdsløse. Det er fordi troen
bygger på en upopulær effekt, der ikke siges alt for
højt, og fordi man ikke vil erkende, at den er bundet
op på historiske og ideologiske præmisser, variabler og
ubekendte, der imidlertid er alt andet end absolutte.
Illusionsnummeret består for det det første af, at øget
arbejdsudbud i sig selv kan øge beskæftigelsen, som
var det en veritabel naturlov, frem for indrømmelsen
af, at det er en liberalistisk præmis, der i forvejen er
indbygget i den liberalistiske model, man har valgt at
tro på – den såkaldte DREAM-model, som bl.a.
anvendes af Velfærds-og
Arbejdsmarkedskommissionerne og Finansministeriet.
For det andet i den snedige påstand, at der slet ikke
findes andre løsninger end at lade efterlønnen betale
for en krise, som andre har skabt. Herved blokeres
bastant for ethvert alternativ.
Efterlønnens afskaffelse er fremstillet som en objektiv
nødvendighed, der ifølge fagøkonomerne både vil øge
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beskæftigelsen og aflaste de offentlige budgetter. Men
deres anbefalinger bygger på rene teoretiske modeller
og matematiske beregninger, der ikke har meget med
virkeligheden at gøre.
Vi har i dag 170.000 arbejdsløse og 120.000
efterlønsmodtagere. Hvis efterlønnen fjernes, skal der
skabes en masse nye job. Hverken Det Økonomiske
Råd eller Arbejdsmarkedskommissionen kan sige,
hvor de skal komme fra.
Alligevel fastholder økonomerne, at der på sigt vil
være en mase mennesker, der automatisk vil komme i
arbejde, bl.a. ved at afskaffe efterlønnen. Men hvordan.
Der kommer jo ikke flere arbejdspladser i folkeskolen
eller på en maskinstation, fordi man forhindrer
folkeskolelærere eller maskinarbejdere i at gå på
efterløn.
For fire år siden kunne økonomerne ikke forudsige den
voldsomme finanskrise, der lå lige om hjørnet.
Sandheden er, at vi ikke aner, hvordan fremtiden ser
ud ”på sigt”.
Det var også fagøkonomerne og de borgerlige
politikere, der begrundede skattelettelserne med, at det
ville sætte gang i økonomien, fordi der ville blive
forbrugt mere, og at der dermed ville komme gang i
produktionen og dermed flere i arbejde.
Men hvad er der sket. Mandag den 17. Februar havde
Jyllands Posten en stor artikel om, at væksten er løjet
af.
Detailomsætningen er faldet med et index, som i i 2008
lå på 100, nu ligger den på 96,4.
Eksporten lå i 2008 på 49 mia. kr., nu ligger den på 45
mia. Arbejdsløsheden er fra 2008 stet fra 48.000 til
167.500. Industriproduktionen er faldet fra i 2008 fra
index 110 til 89, derimod er opsparingen steget fra 0,8
pct. til 6,3 pct.
Dermed kan man udlede, at skattelettelserne ikke har
gjort andet end at fylde de riges lommer. De kan jo
ikke bruge alle de penge, de får i skattelettelser, så de
har brugt dem til opsparing. Der er ikke sat mere gang
i samfundet.
Helge Møller
Formand

Ansvarshavende redaktør:

ISSN 0902-5316

Formand Helge Møller
Skodborgvej 3

Tryk: Kailow

Telefon: 36709480
E-mail: helgemoeller@mailtele.dk

Oplag 500 eksemplarer

Kommunal Nyt ved gruppeformand Britt Jensen

Rødovre skal have
arkitekturpolitik
Det er en af
kommuneplanens visioner,
at Rødovre skal udarbejde
en
arkitekturpolitik, der
beskriver Rødovres
stedsspecifikke
karakteristika og
værdifulde træk.
Realdania har givet tilsagn
om 1 mio. kr. i støtte til
udvikling af en
arkitekturpolitik.
Processen med udarbejdelse
af en arkitekturpolitik er
opdelt i to dele, dels
skal der udarbejdes et
kvalitetskatalog og dels skal
der formuleres en
arkitekturpolitik.
Kvalitetskataloget skal
indeholde en oversigt over
Rødovres byarkitektoniske
og bygningskulturelle
kvaliteter og kataloger skal
indeholde forslag til

anvisninger for bevaring og
udvikling af kvaliteter
Kvalitetskatalogets
resultater skal indgå som et
vigtigt input i Rødovre
kommende
arkitekturpolitik.
Arkitekturpolitikken skal
synliggøre Rødovres
arkitektoniske kvalitet med
formulering af en
overordnet arkitektonisk
vision, arkitektoniske mål
samt indsatsområder
for Rødovre mhp. at
formidle, værne om og
videreudvikle byens
arkitektoniske kvaliteter.
Udarbejdelse af
kvalitetskatalog forventes
at forløbe frem til
sommerferien
2011, hvorefter
Arkitekturpolitikken skal
formuleres.

Ny daginstitution på Vårfluevej
Fertiliteten i Rødovre er i
top, og der fødes fortsat
mange børn.
Derfor er der et betydeligt
pres på pladsanvisningen.
For at opfylde
pasningsgarantien har
kommunalbestyrelsen
besluttet at bygge en ny
daginstitution til 80
enheder på grunden ved
Orients klubhus på
Vårfluevej.
(ét vuggestuebarn svarer til
to enheder og et
børnehavebarn til en
enhed)

Grunden er i lokalplanen
udlagt til fritids- og
institutionsformål, og der
kan opføres en ny
daginstitution på grunden.
På grunden ligger en
skaterbane, der først skal
fjernes.
Daginstitutionen skal
opføres som en integreret,
fleksibel institution til
80 enheder, der kan
modsvare det skiftende
behov for pladser til
vuggestueog børnehavebø

Digitale valglister ved
næste valg i Rødovre
Den digitale verden har gjort sit indtog i Rødovre. Vi
er nu klar til at benytte elektroniske
brevstemmeprotokoller og digitale valglister på
valgstederne ved det førstkommende valg.
Indførelsen af digitale valglister og brevstemmeprotokoller vil medføre en række fordele
i forhold til både det administrative arbejde, der er i
forbindelse med et valg og I forhold til borgernes
valgoplevelse.
En digital valgliste består af en skanner og en
computer. Den tilforordnede på valgstedet skal
skanne borgerens valgkort, i stedet for at finde
vælgeren manuelt i en papir-valgliste og krydse
vedkommende af.
Brevstemmer overføres automatisk til den digitale
valgliste efterhånden som de skannes ved
modtagelse, og valglisten ajourføres også automatisk
med alle eventuelle ændringer helt op til dagen før
valgdagen.
Det betyder, at det bliver lidt lettere at gennemføre et
valg og at valgbøgerne stemmer konstant.
Borgerne vil opleve en hurtigere og smidigere
valghandling og det vil bl.a. være valgfrit hvilket
bord borgeren vil gå til på valgstedet. Der vil
formentlig ikke være nogen kø ved registreringen,
hvilket der kan være på visse tidspunkter af dagen.
Ved det seneste valg var der 24 kommuner, der
benyttede elektroniske valglister, og det gik godt.

Projektet ved Rødovre
Landsby er godt på vej
Kommunen har arbejdet med projekteringen af
Rødovre landsby. Det resulterede i et referencenotat og illustrationsplan af det samlede projekt
omkring Rødovre Landsby
Projektet er spændende og lægger op til en grøn
naturhave med stier. En alle´ langs Kirkesvinget, fra
Rødovrevej til Rødovregaard kommer til at
bestå af lindetræer med kegleformet krone, som
hurtigt giver fylde i området.
Heerups plads foran Rødovregaard vil fremtidigt blive
belagt med brosten stokhugget, med en kileformet
flade imod indgangen til Rødovregaard. Desuden
etableres en handicapvenlig adgang.
Det grønne område skal bære præg af en ældre have
med varieret beplantning.
Træerne kommer til at bestå af æbletræer, kvæde,
spidsløn mv, og imellem laves der staudebede og vildt
bede med bregner, skovjordbær og vedbend.
Der arbejdes fortsat med belysningen i projektet, så
det matcher området.

Kredskonference

Vi skal overtage et
forandret Danmark
For at bevare velfærden bliver vi nødt til at hæve visse skatter og afgifter, beskatte de
rige, og vi skal arbejde mere, sagde partiets finanslovsordfører Morten Bødskov på årets
kredskonfere
skatter og afgifter, og
beskatter de rigeste og vi
skal arbejde mere, sagde
han.

Så er der morgensang
På bare 10 år har den
nuværende regering
forandret Danmark. Den
har afskaffet supplerende
dagpenge, har halveret
dagpengeperioden og har
fordoblet
optjeningsperioden.
Forfordeling af goder i
samfundet, hvor der er
blevet større afstand. Og nu
vil den afskaffe efterlønnen,
og der skal være 0-vækst i
den offentlige sektor 10 år
frem. I dag er det jo sådan,
at bare regeringen smider et
par muslimer på bordet i
finanslovsforhandlingerne,

så stemmer Dansk
Folkeparti for alle
regeringens forringelser. Så
det bliver et helt andet
Danmark, vi kommer til at
overtage, sagde
folketingsmedlem Morten
Bødskov på
kredskonferencen den 15.
Februar i 3F’s lokaler i
Herlev.
Velfærd koster
-Derfor skal vi, når vi
kommer til, iværksætte en
aktiv arbejdspolitik og
uddannelsespolitik. Vi skal
aktivere

Kommunale jobcentre
er Gak Gak
De 40 deltagere i
kredskonferencen hørte
også på formanden for 3F i
Storkøbenhavn, Jesper
Holm som i sit indlæg
sagde, at strukturen i de
kommunale jobcentre er
rent Gak Gak.
-Rødovre, Herlev, Gladsaxe
og Ballerup er ikke noget
arbejdsområde, fortsatte
han. De fleste af vores
medlemmer bor jo i
Sydsjælland og på Lolland
Falster. Og når de har gået
investeringspolitikken og
arbejdsløse i 12 uger , så
aktivere socialpolitikken,
hvor regeringen har svigtet. skal de på kursus. De
aktiveres ikke på en
Men velfærden koster.
arbejdsplads, men skal lære
Derfor hæver vi visse

Morten Bødskov på konferencen

Kredskonference

3F formand Jesper Holm
at skrive ansøgninger og
høre foredrag om, hvordan
arbejdsmarkedet fungerer
selvom de har arbejdet 27
år i træk.
Vi skal have en
Industriminister, for man
kan ikke forestille sig Know
How uden at vi har et
industrisamfund. Når vores
folk bliver arbejdsløse, så
har kommunerne ikke
midler til at uddanne dem.
Vi har lige fået fyret 600
mand på Løven, som flytter
arbejdspladser til Kina.
Disse folk kan ikke andet
end det, de lavede på
Løven. Derfor har vi ikke
en kvalificeret arbejdskraft
til at besætte de ledige jobs,
der er.

Derfor er det vigtigt,
at partiet og
fagbevægelsen
arbejder tæt
sammen. Set i
bagklogskabens
tindrende klare lys
var fagbevægelsen i
forbindelse med
protesterne mod
efterlønsindgrebet
nok medvirkende til,
at regeringen Nyrup
ikke blev genvalgt
Arbejder
fagbevægelse og
parti ikke sammen,
får vi en ny regering
kun en levetid på to
et halvt år, og så får
vi igen en eller
anden borgerlig
nørd til at regere de
næste 10 år, sagde
Jesper Holm.

Største skattelettelser
til de 10 pct. rigeste
Skattestoppet fra 2001 og til
nu samt skattelettelser via
skattepakkerne har betydet
et mindsket provenu i
statskassen på 54,1 mia. kr.,
sagde seniorkonsulent i AErådet Jonas Schytz Juul, og
spurgte så: Hvem har fået
dem?
Han svarede selv ved at
vise en opgørelse, hvor
befolkningen var opgjort i
decinier – tiendedele – Den
viste at de 10 pct.
lavestlønnede af
befolkningen havde fået
4000 kr. i skattelettelser om
året, mens den 1/10 af
befolkningen, som tjener
Samarbejde med
mest i gennemsnit havde
fagbevægelsen
fået skattelettelser på
Derfor er det afgørende
46.000 kr. om året. Den
vigtigt, at en regering tager rigeste af de 10 pct. havde
kontakt med
fået 90.000 kr. om året. Ser
fagbevægelsen, når der skal man på befolkningen som
indføres nye stramninger.
gennemsnit ligger

skattelettelsen på 14.000 kr.
om året i skattelettelser.
Jonas Schytz Juul påviste
også, at fjernelsen af
mellemskatten havde givet
meget mere til de rigeste,
hvor man eller skulle tro, at
det var
mellemindkomsterne, der
havde tjent stort.

betyder mindst for de 10
pct. rigeste.
Regeringens mål på
uddannelsesområdet siger,
at 95 pct. af alle unge skal
have en uddannelse . Men
der er rigtigt langt igen. Det
viser sig, at den kommune,
som har den bedste score
på dette område er Lyngby,
hvor ”kun ” 15 pct. ikke når
Opsplittet befolkning
at få en uddannelse, mens
De 40 mia kr. som skal
den dårligst stillede
spares i 2011 via
kommune, Ishøj, ligger på
regeringens
36 pct., som ikke færdiggør
genopretningsplan, betyder, en uddannelse.
at der skal skæres i
-De massive skattelettelser
personfradraget, der bliver er medvirkende til den
loft over fradrag for faglige dårlige økonomiske
kontingenter på 3000 kr.,
situation i landet.
loft over børneydelsen og
Skattelettelserne bliver jo
udskydelse af de planlagte ved med at være der. Og de
har

Seniorkonsulent i AE-rådet Jonas Schytz
Juul
skattelettelser til 2014. Det
betyder at de 10 pct.
fattigste får de største
skattestigninger, mens det

været med til at opsplitte
befolkningen, fordi det er
de rigeste, der har fået de
største skattelettelser.

Brug for stærke regioner
Af Flemming
Østergaard Hansen,
medlem af
Kommunalbestyrelsen
Nu er en gammel traver
endnu engang trukket af
stalden, nemlig at vi skal af
med regionerne. Berlingske
har lavet en undersøgelse
der åbenbart viser, at

!

befolkningen ønsker, at
staten og kommunerne
skal overtage regionernes
opgaver, som jo
hovedsageligt findes på
sundhedsområdet. Det er
en tvangstanke, som
Berlingske har haft i årevis.
Den nye konservative
politiske ordfører Carina
Christensen mener, at der
kan spares rigtigt mange
penge ved at nedlægge
regionerne, som ifølge
hende består af overflødigt
fedt. Sandheden er for det
første, at det offentlige
sundhedsvæsen i Danmark
er meget effektivt, når vi
sammenligner med andre
lande. For det andet er det
naivt at forestille sig, at
staten skulle kunne gøre
det bedre. Statslige
foretagender som militær,
politi, domstole, DR og
universiteterne er notorisk
kendt for manglende
økonomisk styring.

Regionerne bør være
stærkere
I stedet for at nedlægge
regionerne bør vi gøre dem
stærkere. Den nuværende
fordeling af opgaver
mellem kommuner,
regioner og staten er et
problem. Med
kommunalreformen er
kommunerne blevet
styrket, hvilket er positivt.
Det er en god idé, at lægge
mange opgaver hos den
myndighed, som er tættest
på borgerne. Desværre
betyder reformen også en
centralisering på en række
områder. Det gælder fx på
miljøområdet, hvor staten
har overtaget en række
opgaver fra amterne og på
uddannelsesområdet, hvor
alle ungdomsuddannelser
og kortere- og mellemlange
videregående uddannelser
er samlet hos staten. Mest
problematisk er det
imidlertid, at det har været
et selvstændigt mål for
Dansk Folkeparti og
regeringen at skabe så
svage regioner som
overhovedet muligt.
Regionerne er lagt i et
jerngreb. Regionerne må
hverken opkræve skatter
eller sætte nye initiativer i
gang, som amterne måtte
tidligere.
Flere opgaver til regionern
Hvis fremtidens offentlige
sektor skal blive bedre, end
den er i dag, er der behov
for ændringer. En ny
regering, bør efter min
mening arbejde for, at flere

opgaver bliver lagt ud til
regionerne.
Ungdomsuddannelserne
og de kortere- og
videregående uddannelser
er et oplagt eksempel. Jeg
sidder selv i bestyrelsen for
et
Voksenuddannelsescenter,
nemlig VUC Vestegnen.
Her er det let at se, at
samspillet med staten ikke
er særlig optimalt,
sammenlignet med
hvordan det var, da
amterne eksisterede. Også
opgaver på fx miljø-, trafikog det specialiserede
sociale område kan med
fordel flyttes til regionerne.
Nogle opgaver kræver et
større
befolkningsgrundlag, end
de enkelte kommuner kan
levere i dag. Og det skal vi
tage konsekvensen af. Og
så bør regionerne
naturligvis også kunne
opkræve skatter. Det er
uværdigt, at
regionspolitikerne skal stå
med hatten i hånden
overfor regering og
Folketing. En ny regering
bør arbejde for, at den
offentlige sektor bliver
robust i fremtiden. Det
kræver, udover en
ordentlig økonomi, både
stærke kommuner og
stærke regioner.

Valgbrunch

Brunchen var et
tilløbsstykke
Ca. 140 mødte op, da
partiet søndag den 27.
Februar havde kaldt til
valgbrunch i festsalen på
Valhøj skole. De fik sunget
de gode gamle
socialdemokratiske
slagsange
akkompagneret af Niels
P. Og fire stærke
politiske taler fra vores
folketingsmedlem
Morten Bødskov,
borgmester Erik Nielsen,
næstformanden i Dansk
Metal, Claus Jensen og
tidligere statsminister og
formand for
socialdemokraterne i
Europa, Poul Nyrup
Rasmussen.
Alle taler slog på, at det
var af yderste vigtighed,
at vi ved det kommende
valg får en
socialdemokratisk ledet
regering.

Erik Nielsen talte om, at
vi efterhånden har fået
indført en minimalstat ad

bagvejen, og at det vil
fortsætte med en ny
borgerlig regering.
Derfor er det vigtigt, at vi
med en ny regering får
sat gang i uddannelserne
og får flere i arbejde.

Og at der så ville
blive penge til
varme hænder i
plejesektoren og
institutioner til
børnene. Men
hvordan skulle
det kunne gå til,
for det var over
10 år, de 19 mia.
skulle spares. Så
kommer der et
notat i

længden. Og da de ligger i
områder som Als,
Munkebo m.v. kan de
heller ikke få solgt deres
huse. De er virkeligt i
klemme. Og
Morten Bødskov
videreuddannelse kan de
fremhævede også de store heller ikke få, for
besparelser på uddannelse regeringen har sparet den
og forskning. Det er det,
væk.
der giver vækst. Det er
vores råstoffer. Derfor
skal vi have gang i
Danmark igen, gang i
uddannelse og
forskning.
Claus Jensen fra
Dansk Metal
fremhævede, at det var
industriarbejderne, der
betalte en høj pris for
regeringens politik.
Der er i dag op mod
200.000 arbejdsløse,
65.000 af dem arbejdede i
industrien, og det er især
industriarbejderne i
udkants Danmark det er
gået ud over. De fleste
sidder i parcelhuse, som
de ikke vil have råd til at
blive siddende i i

Poul Nyrup Rasmussen
bad os huske tilbage til
statsministerens
nytårstale, hvor han
meddelte, at efterlønnen
skulle afskaffes, og at
staten dermed sparede 19
mia. kr., og lod os tro, at
det ville ske allerede i år.

Finansministeriet,
at man nok havde regnet
galt med 40 – 50 pct., plus,
at der er færre, der går på
efterløn, så er vi nede på 5
mia. kr. over 10 år. Hvad
er det om året? Sølle 500
mill. kr.. Dem kunne han
nemt finde på anden vis.
F.eks. Ved at gøre noget
for de hundrede tusinde

som lider aft psykisk
sygdom. Der bruges 55
mia. kr. på dem i
medicinudgifter m.v. Giv
bare 10 pct. af dem en
støtteperson og støttet
arbejde, så var de 5 mia.
Kr. sparet.

Fastelavnsfest
--Vi håber, at der
kommer ligeså mange
børn og voksne som
sidste år for at fejre
fastelavnsfest på
Rødovregård, siger
formanden for DUI
Leg& Virke, Lis
Olesen.

Fastelavnsfest
Igen i år er vi gået i samarbejde med Rødovregård og DUI- Leg og Virke om at lave fastelavnsfest på Rødovregård.
Festen holdes søndag den 6. Marts fra kl. 10.
Deltagerne deles som sædvanlig i fem aldersgrupper, der slår til fem tønder. De små indendørs og de store
udendørs.
Der er gratis fastelavnsbolle og kakaomælk til børnene. De voksne kan købe til en billig pris.
Når kattekonger og dronninger skal kårs i Loen vil der være forskellig underholdning.

Godt i gang med handicappolitikken
. Arbejde og beskæftigelse
Handicappolitikken blev . Sport, fritid og kultur
. Familieliv, personlig integritet, bolig og netværk
vedtaget for et par år
. Sammenhæng i indsatsen.
siden og siden er der
arbejdet med at
implementere visionerne For at sikre åbenhed og opmærksomhed omkring
implementeringen af handicappolitikken er der oprettet
i det daglige arbejde i
en følgegruppe i 2010 bestående af repræsentanter fra
hele kommunen.
Handicaprådet, Seniorrådet og en medarbejder fra
Handicaprådet har
henholdsvis Teknisk Forvaltning, Børne- og
været en aktiv
Kulturforvaltningen og Social og Sundhedsforvaltningen
medspiller i de
Følgegruppen har prioriteret to områder i
initiativer, der er igangsat på handicapområdet.
Initiativerne på handicapområdet tager udgangspunkt i handicappolitikken.
Det drejer sig om at udarbejde kvalitetsstandarder inden
handicappolitikkens målsætninger på følgende syv
for det specialiserede socialområde. Og det drejer sig om
hovedområder:
at sikre tilgængelighed ved udarbejdelse af en
tilgængelighedsplan for Rødovre Kommune.
. Social tryghed
Følgegruppen anbefaler, at arbejdet med
. Tilgængelighed
tilgængelighedsplanen iværksættes i det kommende år.
. Udvikling og uddannelse

Af gruppeformand Britt Jensen

EU

Hvad skal vi leve af i fremtiden?
Socialdemokraterne en
unik mulighed for at
bruge formandskabet til
at udvikle progressive
svar på det vigtigste
spørgsmål lige nu: Hvad
skal EU leve af i
fremtiden?

sikre og udbygge vores
velfærd.

Medarbejderne
i centrum
Det ligger i kortene, at to af
de store EU-sager, der skal
forhandles og måske endda
færdigforhandles under det
Radikale forandringer
danske formandskab er EUs
Hvis EU ikke skal tabe
nye strategi for innovation
den globale kamp om at
samt det nye store
blive verdens centrum for
rammeprogram for
viden
og
udvikling,
så
skal
forskning. Begge sager er
AF Britta Thomsen
der ske radikale
helt centrale nøgler til at
Medlem af Europaforandringer. I disse år
løse globaliseringens
Parlamentet for
oplever vi i stigende grad,
udfordringer.
Socialdemokraterne
at globaliseringen flytter
Når det gælder den nye
traditionelle
strategi for innovation, er
Når Danmark den 1. januar industriarbejdspladser ud af det vigtigt, at vi sætter
2012 overtager EUEU. Samtidig opgraderer
medarbejderne i centrum.
formandskabet, så gælder
lande som Indien og Kina
Undersøgelser viser, at
det om at være godt
kraftigt i forhold til
medarbejderdreven
forberedt. For har Danmark uddannelse og viden.
innovation skaber gode
ikke en helt klar plan for,
Således uddanner Kina i
økonomiske resultater, høj
hvordan vi vil sætte vores
dag næsten dobbelt så
produktivitet og
præg på formandskabet, så mange
arbejdsglæde. Derudover
er der en stor risiko for, at
universitetskandidater som skal vi sikre bedre vilkår og
mange andre lande og
EU's medlemslande
mindre bureaukrati for de
institutioner vil overtrumfe tilsammen. Derfor er der
reelle vækstmotorer - de
den danske dagsorden.
behov for en ny og modig
små og mellemstore
Set fra min stol i Europastrategi, der kan gøre EU til virksomheder. En tredje
Parlamentet så har
verdens stærkeste
vigtig prioritet er at få et
Danmark og en forhåbentlig vidensregion og sikre den
fælles EU-patent på plads. I
ny regering anført af
nødvendige vækst, der kan dag er udgifterne til

Før valgkamp fra din
computer
Af bestyrelsesmedlem Lone Albrechtsen
Nu kan du bruge din hjemme-pc profil til at støtte
socialdemokraterne i valgkampen.
På www. socialdemokraterne.dk klikker du på ”STØT
vores sag”. Her finder du forskellige aktiviteter der
støtter vores kamp for en ny regering. Der er blandt
andet et link til facebook hvor der er muligt at lave sin

patenter i EU op til ti gange
stå store som til patenter i fx
Japan og USA. Det svækker
vores konkurrenceevne
katastrofalt.
Flere midler
til forskning
Det nuværende
rammeprogram for
forskning har et budget på
380 milliarder
kroner for perioden
2007-2013. Når det nye
program skal forhandles
hjem sidder Danmark for
bordenden. Her bliver det
vores opgave at insistere på,
at rammeprogrammet skal
være en løftestang for at
skabe verdens
videnscentrum i Europa.
Det kræver flere midler til
forskning. Men det kræver
også en mere smidig og
mindre bureaukratisk
procedure, ikke mindst at
forskningen målrettes
indenfor de industrier, der
kommer til at rykke globalt.
Det vil sige mere forskning i
områder som IT, sundhed,
energieffektivitet og
vedvarende energi.

egen folder, donere sin facebookstatus, blive frivillig og
få partiets logo på sit profilbillede.
Inspireret af Obama
Socialdemokraterne har set hvordan Obama brugte
internettet under sin valgkamp til at skaffe aktive
frivillige til sin kampagne. Derfor har partikonteret dette
initiativ, som giver danskerne mulighed for at lave deres
egen kampagne fra hjemme-pc’en.
It-eksperter har givet projektet topkarakter og blandt
andet kaldt det professionelt og gennemført.
Jeg kan varmt anbefale at klikke ind på STØT vores sag.
Det er nemt at gå til og det er sjovt.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender
Den 5. Marts: kl. 11 – 13: Torvemøde på rådhuspladsen
Den 6. Marts kl. 10 på Rødovregård: Fastelavnsfest
Den 12. Marts kl. 11 – 13: Torvemøde ved Netto i Kærene og ved Fakta i
Bybjerget
Den 14. Marts 19.15: Beskæftigelsesudvalget holder møde i Gunnekær 28
Den 19. Marts kl. 13 – 15: Torvemøde på Islev Torv
Den 21. Marts kl. 18 gruppe og FU-møde på rådhuset.
Den 21. Marts kl. 19.15: Skolegruppen holder møde i Gunnekær 28
Den 22. Marts kl. 18.30 Møde i AOF’s lokaler Højnæsvej 77: Emner: Selvstyre
i idrætshaller, Heerups Plads. Mv. er til diskussion.
Den 26. Marts kl 13 – 15: Torvemøde i ved Netto i Kærene
Den 28 marts kl. 19 Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28
Den 31. Marts kl. 19: Generalforsamling på Rødovregård
Den 2. April kl. 13 – 15: Torvemøde på rådhuspladsen
Den 9. April kl. 13 – 15: Torvemøde ved Fakta i Bybjerget
Den 16. April kl. 11 – 13: Torvemøde ved Netto i Kærene
Den 18. April kl. 18: Gruppe-og FU-møde på rådhuset.

Familiehøjskole
Esbjerg Højskole og Socialdemokratiet har en lang tradition for at holde
familiekurser, som henvender sig til alle. Programmet er tilrettelagt sådan,
at når de voksne har workshops, er der særlige aktiviteter for børn og
unge. Der er også masser af tid, hvor børn og voksne er aktive sammen.
Familiekurset varer en uge fra 10. – 16. Juli.
Tilmelding sker direkte til Esbjerg Højskole. Man kan se mere om
højskoleforløbet på www.eh.dk

Generalforsamling
31. marts kl. 19
Som man kan læse af forsiden af medlemsbladet indkaldes
der til generalforsamling den 31. Marts kl. 19 på
Rødovregård.
Af indkaldelsen fremgår også, at der står en ny
kontingentkasserer, Kåre Petersen. Han blev ved seneste
generalforsamling valgt som suppleant, men da Jean
Jensen meddelte, at han på grund af sygdom og
manglende tid gik ud af bestyrelsen, rykkede Kåre ind som
nyt bestyrelsesmedlem.
Først på året meddelte kontingentkassereren Dorte
Hildebrandt, at hun på grund af sine studier ikke kunne
overkomme også at skulle være kontingentkasserer. Derfor
har bestyrelsen konstitueret Kåre Petersen som ny
kontingentkasserer og medlemsansvarlig.
Dorte Hildebrandt har dog meddelt, at hun fortsat gerne
vil være med i bestyrelsen, og da hun sidder på Jean
Jensens mandat, er hun på valg.
Vi skal også have ny næstformand, idet Per Biener mener,
at han nu er gammel nok til i stedet at blive suppleant. I
hans sted indstiller bestyrelsen, at nuværende sekretær
Dan Larsen bliver valgt til ny næstformand.
Derved kommer vi til at mangle en sekretær. Her har
bestyrelsen overtalt vores bestyrelsesmedlem Lone
Albrechtsen til at overtage posten.
Vel mødt til generalforsamlingen.

Europa-politisk
Konference
Den 25. – 26. Marts inviterer
Socialdemokraterne til Europa-politisk
medlemskonference på Esbjerg Højskole.
Her kan man bl.a. møde EPmedlemmerne Dan Jørgensen, og Britta
Thomsen samt socialdemokraternes EUordfører Kim Mortensen samt LO’s
internationale sekretær Marie-Louise
Knuppert.
Der startes fredag den 25. Marts kl. 18 og
afsluttes lørdag den 26. Marts kl. 16.
Programmet kan ses på partiets
hjemmeside.
Det er gratis at deltage, men der betales
ikke transportrefusion.
Tilmelding til kursus@partikontoret.dk
senest den 11. Marts. Husk at skrive ”EUkonference” i emnefeltet.
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