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Dagsorden:
1.Valg af dirigent
2.Beretning, v/formanden, Helge Møller
3. Hovedkassererens beretning, Lars Otto Lauritzen
4. Kontingentkassererens beretning, Kåre Petersen
5. Aktivitetsformandens beretning, Bjarne Sander Andersen
5. Beretning fra kommunalbestyrelsesgruppen , Erik Nielsen
6. Forslag om prokura til hovedkassereren og kontingentkassereren.
7. Forslag fra medlemmerne. Forslag skal være formanden i hænde fire dage før
generalforsamlingen.
8. Valg til bestyrelsen:
9. Næstformand Dan Larsen, genopstiller
10. Kontigentkasserer Kåre Petersen, genopstiller
11. Aktivitetsformand, Bjarne Sander Andersen, genopstiller
12. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. John Hedegaard, genopstiller, Lennart Ramstrup,
genopstiller, Kurt Faber Pedersen, genopstiller, Dorthe Hildebrandt, genopstiller ikke, Karin
Anker genopstiller ikke. Nyt medlem for et år
13. Valg af suppleanter: Preben Rølling, Jens A. Schmidt, Per Biener, Kirsten Gade Ærø, Jan
Hylleborg genopstiller alle
14. Valg af to revisorer, Birgitte Smedegaard og Hanne Kjærulff , genopstiller
15. Valg af to revisorsuppleanter , Finn Gade Ærø og Sten Skriver Rasmussen genopstiller
16. Valg af fanebærere, Jan Hylleborg og Dan Larsen , genopstiller
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.
21. Eventuelt
Foreningen er vært ved en kop kaffe, the, øl og vand.
På bestyrelsens vegne
Helge Møller
Formand

Leder

Manipulation af tal
Hvis man ikke vidste, at embedsmænd ikke er
neutrale, så bør man læse Journalist Jesper
Tynells borg “Mørkelygten”, hvor
embedsmænd - ganske vist anonymt - fortæller
om politisk tilskæring af tal, jura og fakta.
Reglerne for embedsmænds arbejde gør det
både legitimt og forventet at embedsmænd i
praksis påtager en opgave og regner baglæns,
så de tal, juridiske vurderinger og og faktuelle
oplysninger, de leverer til Folketinget og
medierne kommer til at støtte regeringens
politik.
Embedsmænd har nemlig pligt til at
efterkomme instrukser fra deres overordnede. I
sidste ende ministeren. Og at denne pligt i vid
udstrækning står over kravene om lovlighed,
sandhed og saglighed.
Embedsmænd kan i yderste konsekvens straffes
med op til fire års fængsel, hvis de nægter at
efterkomme en tjenestelig ordre.
Mens embedsmænd pligt til at adlyde ordrer er
nedsfældet i straffelove, så er pligten til at sige
fra over for klart ulovlige ordrer ikke skrevet
ned i et bindende regelsæt eller i en lov.
Med til jobbet hører også loyalt over for enhver
siddende regering.
Et af de mange eksempler, Jesper Tynell giver
af, hvordan embedsmændene adlyder ordrer
oppe fra, uanset, at tallene er misvisende.
Beskæftigelsesministeren i 2004 Claus Hjorth
Frederiksen ville flytte arbejdsformidlingen fra
AF til kommunerne. Til det brug skulle
embedsmændene finde frem til nogle tal, som
kunne bevise, at kommunerne var bedre til at
anvise arbejdsløse i jobs end AF.
Til det brug udarbejdede
Arbejdsmarkedsstyrelsen et notat, der viste, at
kommunerne var bedst. For hver gang
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kommunerne sender 100
kontanthjælpsmodtagere i stand til at
forsørge,sig selv et halvt år efter aktiveringen.
Hos AF er kun 31 dagpengemodtagere ud af
100 selvforsørgende et halvt år efter aktivering.
Problemet er, at regeringens faktaark
sammenligner æbler med pærer.
Man sammenligner groft sagt langtidsledige i
AF-systemet med kortidsledige i det
kommunale system. Det skyldes, at mange
kommuner aktiverer arbejdsparate
kontanthjælpsmodtagere, i samme øjeblik eller
kort tid efter, at de er blevet arbejdsledige.
I AF-systemet aktiverede man derimod kun de
dagpengemodtagere, der ikke har kunnet finde
et arbejde selv i over et år.
Beskæftigelsesmisteriet udsendte en
pressemeddelelse med tallene til to udvalgte
aviser, Berlingske Tidende og Jyllandsposten.
Tallene skulle vise, at regeringens politik om at
nedlægge AF byggede på et solidt fagligt
grundlag.
Og Claus Hjorth Frederiksen optræder i flere
artikler, som om tallet kommer helt bag på ham.
Til trods for, at det er ministeren og hans
nærmeste medarbejder der i god tid i forvejen
selv har bestilt notaterne og har godkendt
kommunikationsplanerne for
Beskæftigelsesministeriet.
AF blev nedlagt . Selvom det byggede på
manipulerede tal.
Bogen har faktisk rystet mig en del. Jeg kan
ikke mere være sikker på, at de tal,
offentligheden eller oppositionen får fra
skiftende regeringer.
Helge Møller
formand
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Nu er vi klar med udkast for lokalplan for
IRMA-byen
Lokalplan 133, Irmabyen handler om
omdannelse af COOPs areal ved
Korsdalsvej til en ny bydel med ca.
1.000 nye boliger.

udbygget.

Nu sendes lokalplan
133, som handler om
etablering af Irmabyen
i høring i 8 uger.
Lokalplan 133,
Irmabyen handler om
omdannelse af COOPs
areal ved Korsdalsvej
til en ny bydel med ca.
1.000 nye boliger. Der
lægges op til dannelse
af en meget
spændende levende
bydel med masser af
boligtyper, varierede
og attraktive byrum til
sociale, kulturelle og
sportslige aktiviteter.

Bebyggelsesprocent
på 85 pct.
Hele området, hvor
Irmabyen placeres er
”Nordic Built Charter”, på 136.172 m².
som er et 10
Kommunalbestyrelsen
punktsprogram for
har besluttet en
bebyggelser, der skal
bebyggelsesprocent på
sikre et design med
85. Det betyder, at der
bæredygtige
kan opføres i alt
byggeløsninger.
115.800 m²
Kommunalbestyrelsen bruttoetageareal. Og
har for et par år siden
besluttet, at Rødovre
kommune er tilsluttet
dette 10
punktsprogram, så vi
netop sikre
bæredygtighed i
kommende
nybygninger i
det fredede Kaffetårn
kommunen.
er på 1.991 m², som en

Meget spændende
proces
Kommunalbestyrelsen
har arbejdet med
Irmabyen i nogle år –
det har været en meget
spændende proces –
hvor høj kvalitet,
bæredygtig, kulturelle
og grønne oplevelser
har været i højsædet.
Lokalplanen har taget
udgangspunkt i vores
arkitekturpolitik
”Rammer om Livet”.
Der er også taget
udgangspunkt i
principperne fra

Tæt samarbejde
Den samlede lokalplan
for bydelen er
udarbejdet i et tæt
samarbejde mellem
Teknisk Forvaltning,
ELF Development A/S
og deres rådgiver
Gröning Arkitekter
ApS.
I lokalplanforslaget
lægges der op til at
realisere den meget
spændende nye bydel
– Irmabyen – med ca.
1.000 nye boliger og ca.
3.500 nye borgere, når
hele Irmabyen er fuldt

·

Villa med
erhverv

·
·
·

Seniorboliger
Rækkehuse
Forskellige
byrum til
sociale,
kulturelle og
grønne
aktiviteter

·
Regnvandsop
samling
·
Indkøbscenter
·
Affaldsområd
er

Udbygningen vil
ske i etaper
Det er et meget stort
projekt og
del af det samlede
udbygningen af
totale bruttoetageareal. Irmabyen vil ske i
Irmabyen er opdelt i
etaper.
24 forskellige
Rødovre kommune
delområder med
holder borgermødet
forskellige
om det samlede projekt
bebyggelsestypologier, i Loen på
anvendelser og
Rødovregaard, onsdag
bestemmelser. Der er
den 15. april 2015, kl.
fastsat et maksimalt
19.00 – 21.00.
bruttoetageareal i m².
24 forskellige
delområder
De forskellige områder
består af:
·
Villaer
·
Punkthuse
·
Town houses
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Renovering af Vestbad
Kultur- og fritidsudvalget har netop godkendt
projekt om renovering og ombygning af 50 m
bassin og omklædning.
I forbindelse med budgettet for 2015 er der afsat
penge sammen Brøndby komme, der er medejer
af Vestbad til at igangsætte projektering af
renoveringen.
Der skal gennemføres en renovering og
ombygning af den oprindelige svømmehal, samt
skal det udendørs anlæg nytænkes.
Der vil ske en gennemgribende renovering af
betonkonstruktionerne, vandbehandlingsanlæg
og bade-/omklædningsfaciliteter.

Fra 50 m til 25 bassin
Der er afsat penge i årene 2015 til 2018 til
gennemførelse af den samlede renovering.
Undervejs har der været afholdt møde med
brugerne af Vestbad. Især fokus på nedlæggelse
af det eksisterende 50 m. bassin har skabt debat.
Men opgaven er at sikre et bredt tilbud til alle
brugere og et kvalitetsmæssigt godt svømmebad
– og det mener vi bedst opfyldes med ændringen
af 50 m. bassin til et nyt 25 m bassin samt
etablering af et varmtvandsbassin til især
genoptræning og babysvømning.
Vi har netop nedsat en politisk styregruppe
Projektet består af følgende:
bestående af bestyrelsen og formænd for kultur· Nedlæggelse af det eksisterende 50 m
og fritidsudvalgene samt en administrativ
svømmebassin
projektgruppe bestående af eksperter fra
· Nyt 25 m svømmebassin, 15 m bredt med 6 relevante forvaltninger i de to ejer kommuner.
konkurrencebaner
Samt nedsættes et projektsekretariat, der skal stå
· Nyt varmtvandsbassin, ca. 12,5 x 7,5 m til
for mødeforberedelse samt kontakt til brugerne i
genoptræning, babysvømning mv.
de to kommuner.
· Nyt dybvandsbassin med udspring og
Den samlede projektering sker i 2015 og det
klatrevæg til brug for bl.a.
forventes, at et samlet projektforslag kan
svømmetræning, dykkertræning,
godkendes politisk i foråret 2016. Herefter kan
undervandsrugby mv.
renoveringen sættes i gang med forventet
· Udvidelse af omklædningsområdet
ibrugtagen i foråret 2018.
· Udvidelse af fitnessområdet.
tilsluttet sig visionen om
elbilerne, fordi vi kan reducere
CO2 udledningen fra vores
Region Hovedstaden og
kørsel.
regionens kommuner har i
Region Hovedstaden har i den
fællesskab opstillet en vision
forbindelse oprettet
om, at mindst 25 % af de
Copenhagen Electric, der er et
offentlige bilflåder er omstillet
regionalt elbilsekretariat, der
til elbiler i 2015. Det er målet, at bistår kommuner med at
hovedstadsregionen bliver en af analysere sine bilflåde mhp.
de førende elbilregioner i
omlægning til elbiler.
Europa.
I Rødovre har vi fået lavet en
Rødovre er klimakommune og bilflådeanalyse af potentialet
vi har forpligtet os til at
for flere elbiler i kommunens
reducere 2 % af vores CO2
forvaltninger. De samlede
udledning. Det er derfor
resultaterne er beskrevet i
naturligt, at kommunen har
"Handlingsplan for omstilling

El-biler i Rødovre
Kommunen

til elbiler i Rødovre Kommune".
Kommunens bilpark er kortlagt
ift. økonomiske, klimamæssige
og praktiske konsekvenser af
omstillingen til elbiler.
Analysen viser, at af 61 biler i
Rødovre Kommunes bilflåde,
kan 21 (24 %) biler teknisk set
udskiftes til elbiler. 4 af de 21
biler kan omstilles til elbiler ud
fra en en-til-en sammenligning
mellem nye elbiler og nye
konventionelle biler. De 4 biler
vil alene kunne spare ca. 46.000
kr. årligt.
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Stærkt netværk i Kærene virker
Et af de aller stærkeste beviser på
Kærenes særegne, er det stærke
netværk mellem beboerdemokrater,
skole, socialforvaltning, boligrådgiver
og politi.
Boligområdet, Kærene
er et smørhul i
Rødovre. Gode boliger,
skønne omgivelser og
et fantastisk godt
lokalsamfund. Det er
en fornøjelse at være
sammen med beboerne
i fx lokalhus, på
cafebibliotek, ved bybistaderne, i de grønne
områder, på
boldbanen, i
ungdomshuset – Ja vi
kunne blive ved. Vi
holder utrolig meget af
at komme i området for her mærker man
virkelig sjæl og
sammenhold. Det er
fantastisk.
Et af de aller stærkeste
beviser på Kærenes
særegne, er det stærke
netværk mellem
beboerdemokrater,
skole,
socialforvaltning,
boligrådgiver og politi.

mellem aktørerne
medvirker til at
forebygge kriminalitet
og tage eventuelle
problemer i opløbet.
Et samarbejde, der har
medvirket stærkt til
den dokumenterede
faldende kriminalitet i
Kærene og i Rødovre
som helhed.

boligområdet. Det vil
vi under ingen
omstændigheder
acceptere! Og det skal
selvfølgelig stoppes
ved fælles hjælp.
Derfor var det også en
Fælles focus og
fornøjelse at deltage i
samarbejde
det stormøde, som
Kort sagt: Ved fælles
beboerdemokraterne
fokus og samarbejde er omkring Kærene
det lykkedes at skabe
afholdt for nogle uger
et stærkt lokalmiljø,
siden. Det var åbenlyst,
der værner om tryghed at de stærke relationer i
i boligområdet og som og omkring
rykker tæt sammen,
lokalsamfundet er
når der er optræk til
rykket tæt sammen i
problemer, der kan
kampen for at
skabe utryghed i
fastholde et trygt
området.
lokalmiljø. Netværket
Sådan er det i dag og
virker – det viste
sådan vil det også være fremmødet og det viste
fremover.
opbakningen. Og det
er rigtig godt.
Håndfuld “hårdkogte”
Faldende kriminalitet Balladenagere
Har meldt klart ud
Gennem snart tre årtier Desværre oplever vi
Socialdemokratiet har
er det lykkedes os at
netop nu en håndfuld meldt klart ud, at vi
opbygge et fantastisk
’hårdkogte’
ubetinget bakker op
stærkt lokalsamfund,
ballademagere, der
om Kærene og
hvor de stærke bånd
skaber frygt og
lokalsamfundet i
og den gensidige tillid utryghed i
kampen for det trygge

lokalmiljø. Vi vil aktivt
støtte op om de
forskellige initiativer,
der måtte komme på
bordet i den nærmeste
fremtid.
Og i februar har vi
fremlagt forslag til SSP
+, der er målrettede
aktiviteter for unge
over 18 år og som også
vil sigte mod at stoppe
de få, men meget
aktive ballademagere
vi lige nu oplever i
Kærene. Vi accepterer
ikke kriminalitet og
utryghed i vores
boligområder. Vi
handler.
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suverænt som
nummer ét.
Der er mange
Rødovre kommune er 100 indikatorer, og
faktorer, der gør, at
Danmarksmester i
kommunerne er
Rødovre ligger som nr.
Social indsats.
rangeret i forhold til
1.
Socialpædagogernes
deres sociale indsats på Vi har ambitiøse
Landsforbund
tre overordnede
politikker, gode
lancerede 8. december temaer: ’udsatte børn
rammer, korte
2014 et Socialt Indeks, og unge, ’udsatte
beslutningsgange, og vi
der er en kortlægning
voksne’ og
er villige til at afprøve
af kvaliteten af
’handicapområdet’.
nye tiltag på
kommunernes indsats
Kortlægningen kan ses socialområdet. Vores
på det specialiserede
på hjemmesiden
medarbejdere er meget
sociale område. Her
www.socialtindeks.dk, engagerede.
bliver Rødovre
hvor kommunerne er
Kommune kåret som
inddelt på et farvelagt Bred vifte af tilbud
nr. 1.
danmarkskort, der
I Rødovre Kommune er
placerer kommunerne der en bred vifte af
Over 100 indikatorer
fra nr. 1-98. Her kan
tilbud inden for det
Landets 98 kommuner man se, at Rødovre
specialiserede sociale
er blevet målt på over
Kommune ligger
område. Der er f.eks.

Danmarksmester i social indsats

Flygtningeindsats i
Rødovre
Der er mange
brandpunkter rundt
om i verden lige nu og
derfor kommer der
flere flygtninge til
Europa og dermed
også Danmark.
Udlændingestyrelsen
udmeldte i december
2014 en forhøjelse af
landstallet fra 4.000 til
12.000 flygtninge, der
skal modtages og
boligplaceres i
kommunerne i 2015.
Det er et fælles ansvar
at tage hånd om
flygtningene og derfor
har KL og Regeringen
indgået aftale om

fordeling af de
flygtninge, som
kommer til Danmark. I
Rødovre forventer vi
10 flygtninge til i 2015.
Det betyder, at vi skal
stå for boligplacering af
disse flygtninge.
I Rødovre har vi altid
stået ved vores ansvar
og taget os godt af de
udenlandske borgere,
vi har modtaget. Det er
borgere, som kommer
langvejs fra og som har
brug for vores
assistance. Det skal vi
gøre ordentligt.
I aftalen mellem KL og
regeringen er der

mulighed for at
kommunerne kan
melde sig til at tage
flere flygtninge.
Dette har vi ikke gjort i
Rødovre, fordi
boligplaceringen af
flygtningene giver os
store udfordringer,
fordi vi mangler
egnede boliger.

botilbud for
udviklingshæmmede
og psykisk
handicappede borgere,
og aktivitets- og
væresteder for borgere
med psykiske lidelser.
Kommunen tilbyder
også skolesocialtilbud
for børn og unge med
sociale vanskeligheder
og
støttekontaktpersonsor
dninger til borgere med
behov for støtte og
vejledning i hverdagen.
Vi har altid vidst, at vi
var gode til den sociale
indsats. Nu er det så
dokumenteret.
Læs mere på
www.socialindeks.dk

stillet til rådighed,
fordi færre borgere
fraflytter deres lejemål.
Det er derfor svært at
hjælpe nytilkomne
flygtninge med bolig.
Derfor har kommunen
været nødt til at placere
flygtninge i
akutboligerne på
Nyholms Allé. Og
kommunen har også
Aftale med
indlogeret flygtninge
boligsselskaber
midlertidigt på hotel.
Vi har en aftale med de Ovenstående er
almene boligselskaber baggrunden for, at vi
om at modtage 1/3 af
ikke melder os til at
de ledige boliger i den tage imod yderligere
kommunale anvisning. flygtninge, udover de
En del af denne
flygtninge vi skal tage
anvisning går til den
jf. aftalen mellem KL
boligsociale anvisning. og Regeringen.
Kommunen får ikke
ret mange lejligheder

Landspolitik

Terroren viser sit
grimme ansigt igen
Af Morten Bødskov,
statsministeren sagde
medlem af Folketinget umiddelbart efter

tættere om
forebyggelse og
bekæmpelse af terror i
Europa.
Derfor skal vi
samarbejde tættere
Udfordringerne er
langt hen ad vejen ens.
De samme konflikter
tiltrækker mange af de
samme unge fra mange
af de samme miljøer og
netværk. Derfor skal vi
samarbejde tættere.
Blandt de behov, der
på det seneste har
været efterspurgt er
behovet for, at vi i EU
skal samarbejde om
udveksling og
anvendelse af
oplysninger om
flypassagerer. Ideen på
tegnebrættet giver
vores politi og
efterretningstjenester,
efter dommerkendelse,
adgang til oplysninger
om mistænktes
rejseruter og
rejsemønstre ind i og
internt i EU.

forbindelse med
efterforskning af
narkotikakriminalitet,
menneskesmugling og
terrorisme. Den
såkaldte "Glasvejs-sag"
- en meget alvorlig
terrorsag - blev
eksempelvis indledt på
baggrund af
passageroplysninger. Et
nyt fælles europæisk
system skal sikre, at
myndighederne får
styrkede muligheder
for at bruge
flypassageroplysninger
på tværs af EUs
grænser i kampen mod
terrorisme og alvorlig
kriminalitet. Det er
meget fornuftigt, og
skal selvfølgelig ske
efter de rettet
retssikkerhedsmæssige
rammer.

Omrejsendee
kriminelle
Bekæmpelse af den
grænseoverskridende
Det forfærdelige
terrorangrebet i
kriminalitet er og bliver
terrorangreb i
København har vi
en hovedudfordring for
København og angrebet smagt den frygt, som
vores EU-samarbejde.
på magasinet Charlie
terroristerne ønsker at
Cyberkriminalitet,
Hebdo i Paris viser
sætte i os.
menneskehandel med
endnu engang behovet Terrorangrebene viser,
asylansøgere og
for et tættere
at truslen mod
prostituerede, narkosamarbejde i kampen
Danmark og resten af
og
mod den
EU er alvorlig og skal
indbrudskriminalitet
grænseoverskridende
håndteres sådan.
og egentlige
kriminalitet. Angrebene Manglende samarbejde
omrejsende kriminelle
Et nyt fælles
er en afskyelig
må ikke give
bander er blot nogle af
Europæisk system
handling og et angreb
terroristerne et
Der er ingen tvivl om at de kriminalitetsformer,
på vores fælles
forspring til deres
der for alvor de senere
europæiske værdier.
forfærdelige gerninger. denne form for
år har udfordret os og
oplysninger allerede
Terrorfrygten skal ikke Der er ingen tvivl om,
spiller en central rolle i også dansk politi.
gribe os. Men som
at vi skal samarbejde

Landspolitik
Danmark ud på et
sidespor
Problemet for Danmark
er, at vores
retsforbehold kan
betyde, at vi må forlade
EU-samarbejdet om
bekæmpelse af
kriminalitet. Bliver
Danmark sat ud på et
sidespor er det kun til
gavn for én gruppe; de
kriminelle.
En stor del af debatten
om retsforbeholdet har
naturligvis
koncentreret sig om
konsekvenserne af at
Danmark, på grund af
forbeholdet, skal
forlade EUROPOL.
Dét med god grund.
Uden et tæt samarbejde
med politiet i andre
europæiske lande er
vores politi prisgivet i
kampen mod den
grænseoverskridende
kriminalitet.

EUROPOL, til
opklaring af
kriminalitet.
Det europæiske
politisamarbejde har
udviklet sig gennem
mange år. I de senere år
er samarbejdet på
retsområdet i EU blevet
langt mere finmasket
og effektivt. I kampen
mod terror er det, som
også EUs stats- og
regeringschefer på det
seneste møde i Det
europæiske råd udtalte,
afgørende at et nyt
system til udveksling
og anvendelse af
oplysninger om
flypassagerer kommer
på plads.

et meget hurtigere
samarbejde om
efterforskning af
kriminalitet i Europa.
Med forslaget skal
myndigheder i EU
inden for få uger
besvare henvendelser
fra andre EU-lande.

efterforskning og
mulighederne for at
bekæmpe alvorlig
kriminalitet.

Danmark er
det svage led
Retsforbeholdet gør
Danmark til det svage
led i EU i den fælles
Det er alvor
kamp mod den
Tidsfrister lyder måske grænseoverskridende
lidt kedeligt, men det
kriminalitet. Skal vi
er alvor. For hvad taler forlade det europæiske
vi om? En fremtidig sag politisamarbejde bliver
kunne være en sag
dansk politi et B-politi i
svarende til den om
europæisk
bombemanden på
sammenhæng. Vores
Hotel Jørgensen i
politi skal være med i
København. De nye
front.
tidsfrister vil kunne
Vi skal tage vores
give dansk politi et helt ansvar for en
nyt værktøj i hånden.
forstærket indsats i
Kan ikke deltage
Hurtigt og effektivt
kampen mod den
i samarbejdet
ville de kunne skaffe
grænseoverskridende
Vores retsforbehold
sig de nødvendige
kriminalitet. Og vi skal
betyder desværre, at
oplysninger fra andre
tages vores ansvar for,
Danmark ikke kan
EU-lande.
at nye tiltage som følge
deltage i samarbejdet.
Desværre blokerer
af nye trusler findes i
Uanset hvor vigtig man retsforbeholdet for, at
den rette balance
EUROPOL giver hjælp måtte mene den fælles vi får nytte at forslaget. mellem hensynene til
til Danmark
kamp mod terror er.
Og sandheden er, at
EUs, Danmarks og
Derfor benytter
Et andet tiltag, som
retsforbeholdet vil
danskernes sikkerhed
Danmark sig tusindvis vores forbehold står i
kunne betyde en risiko og retssikkerhed.
af gange om året af
vejen for, er forslaget
for, at en dansk
Terroren viser sit
hjælp fra det
om en europæisk
henvendelse ryger
grimme ansigt igen
europæiske
efterforskningskendels nederst i bunken til
politisamarbejde,
e. Ideen er her, at sikre skade for politiets
.

Kom og vær med
Teknik og miljøgruppen holder møde 3. Juni
kl. 19,00 i partilokalet på Gunnekær.
Vi har nogle hyggelige diskussioner om nye
ideer til kommunen. Vi har også diskussioner
om de udfordringer vi som borgere har i

Rødovre om hverdagens problemer indenfor
teknik og miljø området.
Hvordan går det f.eks. med affaldsordningen i
Islev, hvad sker der med gangbroen over
Jyllingevej nogle af disse emner taler vi om.
Hvis du syntes dette har vagt din interesse så
kom og vær med den 3. Juni 2015, kl. 19,00.
Dorit

Landspolitik

Færre bliver sat på gaden
Vi har afskaffet
fattigdomsydelserne og afsat
Af By-og Boligminister
antallet af familier, der blev sat
flere penge til gældsrådgivning.
Carsten Hansen
fra hus og hjem, konstant fra
Lejeloven blev ændret, så
huslejen nu bliver betalt samme
2002 til 2011.
dag, som lejerne får deres
• Siden regeringen tiltrådte, er
indkomst udbetalt. Og
det kun gået den rigtige kommunerne har fået mulighed
for at betale huslejen i helt
vej. Antallet af
særlige tilfælde.
udsættelser faldt med
Men vi er ikke i mål. En ny
næsten 30 pct. fra 2011 til rapport fra Ankestyrelsen viser,
2014.
at der er stor forskel på
• Hvis man sammenligner 2014 kommunernes indsats. Derfor
har jeg netop sendt et brev til
med 2011, hvor Løkke
alle kommunerne. De skal sætte
Kurven er knækket. Antallet af
sad ved magten, så er
fokus på området. Fordi vi ved,
familier, der sættes på gaden, er
at det virker, når kommuner gør
faldet på langt over
i dag faldet markant i forhold
en ekstra indsats.
1.000.
til, da Løkke sad ved magten.
Vi socialdemokrater passer på
Det er glædeligt. Og noget, som det Danmark, du kender. Et
Det er jeg glad for og stolt over.
vi socialdemokrater har
Danmark hvor antallet af
Det er en hjertesag for os
kæmpet hårdt for.
familier, der bliver smidt på
socialdemokrater, at alle har ret De seneste år har regeringen
gaden, ikke stiger år for år.
taget en række initiativer for at
til tag over hovedet.
nedbringe antallet af
Mens Løkke og Dansk
udsættelser.
Folkeparti sad ved magten, steg
Kristian Thulesen Dahls reaktion? "Det, synes
jeg, er positivt," sagde DF-formanden.Vi
socialdemokrater vil en anden vej. Vi vil passe
på det Danmark, du kender. Derfor siger vi nej
Medierne har i dag været fulde af historier om,
at Løkke bløder op på sin politik om nulvækst i til Løkkes eksperiment med vores stærke og
den fælles velfærd. Sandheden er, at han udvider solidariske velfærdssamfund, hvor der både er
fælles velfærdstilbud af høj kvalitet og et stærkt
truslen mod fællesskabet til helt nye dele af
socialt sikkerhedsnet.Løkke og DF skal ikke
vores velfærdssamfund. Løkke vil stadig spare
slippe af sted med at bilde danskerne ind, at
20 milliarder kroner på velfærden i forhold til
regeringen - nu kan det bare også ske ved, at han Løkke har givet sig over for Thulesen Dahls
tager pengene fra folkepensionister, arbejdsløse velfærdskrav, når sandheden er det stik
modsatte. Thulesen Dahl kommer til at stemme
eller studerende.Vi har længe vidst, at Løkkes
for Løkkes nedskæringer – præcis som han
nulvækst vil betyde tusindvis af færre
gjorde det sidst, Løkke var ved magten. Her
hjemmehjælpere, politibetjente, sygeplejersker
og pædagoger. I dag har Løkke så også tonet rent fandt Thulesen Dahl som bekendt selv på
dagpengereformen og stemte for markante
flag og sagt, at det kan betyde nedskæringer i
nedskæringer på velfærden.
SU’en, dagpenge og folkepensionen.Hvad var

Vil Løkke skære i
danskernes folkepension?

Partiaktiviteter

Aktivitetskalender
Mandag den 9. marts kl 18 gruppemøde på
rådhuset
Onsdag den 11. marts dør til dør kl. 16.15 - 18 i
Bybjerget
Lørdag den 15. marts. kl. 10.15 - 12 Torvemøde ved
Fakta i Bybjerget
Mandag den 16. marts kl. 9.15
Beskæftigelsensgruppen i Gunnekær 70
Mandag den 16. marts kl. 18.00 FU-Gruppemøde
på rådhuset
Onsdag den 18. marts kl. 18. 15 - 20 dør til dør på
Fortvej
Onsdag den 18. marts kl. 19
Kredsrepræsentantskabsmøde Gunnekær 70
Mandag den 23. marts kl. 18 bestyrelsesmøde på
Rødovregård
Mandag den 23. marts kl. 19 på Rødovregård
Generalforsamling
Torsdag den 26. marts kl. 16.15 - 18 Dør - dør i Islev
Lørdag den 28. marts kl. 12.15 - 14 Torvemøde Islev
Torv
Søndag den 29. marts kl. 10.30- 12 områdeuddeling
i Kærene
Onsdag den 8. april kl. 16.15 - 18 Dør til dør i på
Tårmvej
Mandag den 13. april kl. 18 gruppemøde på
Rådhuset
Onsdag den 15. april dør - dør kl. 18 - 20 på Fortvej
Torsdag den 16. april kl. 19 Social og
sundhedsgruppen om utilpassede unge
Lørdag den 18. april kl. 10 - 12 Torvemøde ved
Fakta på Rødovrevej 210
Mandag den 20. april kl. 18 FU-Gruppemøde på
Rådhuset
Onsdag den 22. april dør - dør ved
Schweitzerdalsvej kl. 16.15 - 18
Lørdag den 25. april kl. 12.15 . 14 torvemøde ved
Fakta På Rødovrevej
Søndag den 26. april kl. 10.30 - 12 Områdeuddeling
i Carlsro
Mandag den 27. april kl. 19 bestyrelsesmøde
Gunnekær 70
Onsdag den 29. april kl. 16.15 - 18 Dør - Dør på
Egegårdsvej

Fin deltagelse til
Kredskonference
Den årlige kredskonference i 3F’s dejlige
lokaler i Ballerup havde i år samlet 50
deltagere for at blive orienteret om den
kommende valgkamp
Vores folketingsmedlem Morten Bødskov
gennemgik de mange aktiviteter, der skal føre
Socialdemokratiet til valgsejr gennem
områdeuddelinger, dør til dør kampagner,
uddeling af pjecer og torvemøder.
Mens Analysechef Jesper Claus
Larsengennemgik vælgervandringer på
Københavns Vestegn, og hvilke emner
vælgerne mener er de vigtigste
Herlevs og Rødovres borgmestre Thomas
Gyldal Pedersen og Erik Nielsen
koncentrerede sig om konsekvenserne for
velfærden i deres kommuner, hvis forslaget fra
Venstre om at indføre 0-vækst bliver vedtaget
efter det kommende valg.
Så deltagerne i kredskonferencen er forberedte
på en hård valgkamp og ved hvad der skal
gøres for at vinde den.

God temadebat i KB-gruppen
Vores dygtige og initiativrige gruppeformand
Britt Jensen indførte i forrige valgperiode at
indføre temamøder for vores KB-gruppe.
Det er med til at fremme sammenholdet i
gruppen, og at ingen bliver holdt udenfor.
På det seneste møde i februar drøftede man
hvad man skulle bruge hjemfaldsmidler
midler til.
Der var en drøftelse af planerne for
Roskildevej og Damhus Torv med en
gennemgang af forslagene af Michel Berg
Flemming Lunde Østergaard Hansen Gav en
status på implementeringen af
folkeskolereformen. Lene Due gav en
orientering om status på renoveringen af
Vestbadet.
Jan Kongebro orienterede om Musikskolen,
der ikke har plads nok, og hvordan man kan
give den bedre forhold.

Adresseliste
Formand:
Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre,
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
*Næstformand: Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th .
3641 8301 / danlarsen51@.gmail.com
Hovedkasserer:
Lars O. Lauritzen, Maglekær 10, 1. tv., 3648 0677 /
lotto7@milestedet-net.dk
Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
*Kåre Petersen, Grønlunds Alle 12, 51180288 /
corepetersen@hotmail.com
*Sekretær:
Peter Folmer Posgaard, Lørenskogvej 12, 28579123,/
Folmerp@gmail.com
Aktivitetsformand: Bjarne S. Andersen,Veronikavej
12, 41274045/Bjarne.Andersen@cmport.com
* betyder, at de er på valg i 2015
Bestyrelsesmedlemmer:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3 41682868
doritsvendsen@gmail.com
*John Hedegaard, Lucernevej 112, 3641 2928 /
johnhedegaard@mail.dk
*Lennart Ramstrup, Lucernestien 21, 26740898,
lennartramstrup@webspeed.dk
*Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurt@kurtfaber.dk
*Dorte Hildebrandt, Nyskiftevej 19 3672 4993 /
dortehildebrandt@hotmail.com
Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
20783028 / lone.albrechtsen@gmail.com
Karin Anker, Grønlunds Alle 61, 51887796/
kglanker@gmail.com
*På valg i 2015
Bestyrelsessuppleanter:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
per.biener@gmail.com
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625, Vallensbæk
60943035/ mihjas@webspeed.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv,
40949534 elprepsig@yahoo.dk
Kirsten Gade Ærø, Espely 7, 36411860/kirsten-finnaroe@kabelmail.dk
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Revisorer:
Birgitte Smedegaard, Nørekær 11, 2.tv. 22537030,/
bsmede@sol.dk
Hanne Kjærulff, Engbovej 50 D 21729440/
hannekj@banolu.com

Revisorsuppleanter:
Finn Gade Ærø , Espely 7, 36411860/kirsten-finnaroe@kabelmail.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5, 36411181/
Fanebærere
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th. 3641 8301 /
danlarsen51@gmail.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekkær 70 Hjemmeside: www.socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar
2014:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6, 3637 7001 / en@rk.dk
Britt Jensen, Rødovre Parkvej 150, 3672 0436 /
britt.jensen@rk.dk
Flemming Lunde Østergaard Hansen, Auroravej 21
C, 23637424 / flemming@rk.dk
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv., .
3670 2061 / ahmed.dhaqane@rk.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6, 23661599 /
jko@rk.dk
Annie Petersen, Knudsbølvej 33, 22486685 /
annie.petersen@rk.dk
Michel Berg, Rødovre Parkvej 150, 2063 6360 /
mb@e-possthus.dk
Lene Due, Rådmand Billesvej 19, 44922654/
lenedue@rk.dk
Pia Hess Larsen, Engdiget 9, 2. tv., 22452979,
pia.hess.larsen@rk.dk
Kredsformand:
Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730
Herlev 4484 2172 / bkh.herlev@mail.dk
Folketingsmedlem:
Morten Bødskov, Egilsgade 17, 5. 2300 Kbh. S
72268400 /smorb@ft.dk
DSU
Nilofer Asbasi, Bjerringbrovej 115, 2610 Rødovre.
nilo-77@hotmail.com
Mobil: 91 42 06 48/ Hjem: 36 72 62 30

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

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

Opslagstavlen

Grønlunds Alle 12
2610, Rødovre

Produktionsplan
Nr. 2
9. april Redaktionsmøde
16. april Deadline
20. april til tryk

Nr. 5
Den 25. september Redaktionsmøde
Den 1.oktober Deadline
Den 5. oktober til tryk

Nr. 3
Den 13. 5 Redaktionsmøde
Den 21. maj Deadline
Den 26. april til tryk

Nr. 6
Den 19 november Redaktionsmøde
Den 26. november Deadline
Den 30. november Til tryk

Nr. 4
Den 20. august Redaktionsmøde
Den 27. august Deadline
Den 31. august til Tryk
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