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Fastelavnsfest på
Rødovregård
Det er efterhånden blevet
til en fasttradition, at
Socialdemokratiet, DUI/
Leg og Virke hvert år
arrangerer en fastelavnsfest
for store og små.
I år deltog 140 børn i følge
med det dobbelte antal
voksne.
Kattekonger og
kattedronninger blev efter
tøndeslagningen kåret i
Loen, hvor der var
underholdning.

Leder

Ingen velfærd uden skat
En af grundene til, at de skandinaviske lande
ligger i spidsen, når det gælder velfærd, skyldes
det bl.a. at der er et højt skattetryk i forhold til
andre lande.
Derfor er det forfærdeligt, at daværende
skatteminister Kristian Jensen i 2005 ødelagde
SKAT. Han nedlagde toldvæsnet og slog det
sammen med Skat.
I stedet for at kontrollere skulle man vejlede, og
EDB skulle kunne overtage meget af SKAT’s
arbejde: Dermed kunne man også spare en
masse penge ved personaleafgange. Siden 2005
er SKAT medarbejderstab blevet slanket med 50
pct. af medarbejderne. Hvordan skal man så
kunne kontrollere de mange forskellige skatteog mossager, når der ikke er medarbejdere, som
har en faglighed.
I SKAT arbejder man i projekter. Man skal være
en serviceorganisation, og chefterne arbejder på
bonusordninger uanset, hvor dårlige resultater
de leverer.
Resultatet er, at staten de seneste år har tabt
over 100 mia. kroner på dårlig ligning - ja
ligning eksisterer næsten ikke - forfejlede EDBprojekter. Tænk på, hvad 100 mia. kroner kunne
gøre ikke til skattenedsættelser, men til bedre
velfærd, infrastruktur m.v.
Når man så, som jeg har gjort, har forsøgt at få
vore egne politikere til at gøre noget ved
problemerne, der også findes i den nye
skatteankestyrelse, som nu har virket i tre år, så
får man at vide, at alle politiske partier, der har
stemt for tidligere finanslove er involveret i
skattesagerne. Og dermed årsagerne til
skandalerne. Derfor er det svært at gøre noget
ved problemerne.

Bladet
Socialdemokraterne/
Rødovre
Udgives af Socialdemokratiet i
Rødovre
www.socrodovre.dk

Det er jeg revnende ligeglad med. Jeg mener, at
mit partis folketingspolitikere bør gå ud og sige,
at nu må det være slut.
Læg inrivelsen af restancer ud til kommunerne
igen. Hvordan kan en maskine tale til
mennesker, der skylder børnepenge,
institutionsgæld m.v. Da vi havde pantefogeder
kunne de gå ud til den enkelte skyldner og lave
aftaler med den enkelte skyldner.
I EFI-systemet skrottede man alle gældsposter
under 25.000, for det var for dyrt i
administration at tage sig af sagerne. Nu er
systemet endelig skrottet, så det må være
muligt at ændre.
Det samme gælder ejendomsvurderingerne,
hvor det også er EDB-maskiner, som er
udgangspunktet. Maskiner kan ikke vurdere en
ejendom. Det kunne de gamle
vurderingsmænd.
Lad os få dem tilbage igen i kommunerne.
Jeg har lige set DR2’s udsendelseserie om
skelletterne i SKAT. Det er jo fantastisk, at ingen
af lederne i SKAT, eller skatteministeriet,
selvom de var gjort opmærksom på
problemerne, har gjort noget for at rette op på
dem. Det passede ikke ind i deres planer. At
høre på den tidligere og længst siddende
departementschef Peter Loft hælde vand ud af
ørerne og sige, at han kun gjorde, hvad man
forventede af ham. Det var en hån mod
almindelige mennesker.
Der skal simpelthen ryddes op i SKAT og
ansættes flere medarbejdere.
Helge Møller
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Konservative bedriver
politisk plat i sundhedspolitik
Kan man ikke kritisere indholdet og
kvaliteten af sundhedsindsatsen, så kan
man jo altid kritisere rammen og
indpakningen

Vi kan følge udviklingen,
men vi kan ikke vide
med sikkerhed, hvad der
reelt er baggrund for, at
sundhedsindsatsen
virker. Men vi kan fx se i

sundhedsindsatsen.
18 mål er nået, 1 mål er
næsten nået, 6 mål er ikke
nået og 1 mål kender vi
først efter opfølgning om
6 måneder.

Enighed om
flot aftale
Og på tværs af partifarver
i Social- og
Sundhedsområdet er et af Intet andet område i
sundhedsudvalget bakker
de områder, vi som
kommunen er så oplyst
alle op om en flot
sundhedsprofilen, at der
politikere har bedst
sundhedsindsats.
og detaljeret beskrevet
har været et fald i andelen
overblik over i Rødovre.
Konservative ønsker at
som sundhedsområdet. Vi
af daglige rygere over en skabe en akademisk
Vi har dels en overordnet
er helt nede på
sundhedspolitik – med
årrække i Rødovre – men diskussion om målene.
projektniveau,
når
vi
vision og strategimål
hvad skyldes det? – er det Det er latterligt. Kan man
godkender og evaluerer
• Vi udarbejder en
ikke kritisere indholdet og
vores gratis
den årlige handleplan.
årlig handleplan
kvaliteten af
rygestopkurser, er det
sundhedsindsatsen, så
til udmøntning af Arbejdet med
loven eller de
kan man jo altid kritisere
sundhedspolitikk målsætninger er nyt for os landsdækkende
rammen og
– og det er et forsøg, vi
en – incl. en
rygestopkampagner? Det indpakningen.
har arbejdet med længe i
række
er givet en kombination af Konservative ønsker at
Social- og
kvantitative mål
lede efter ’håret i suppen’!
mange faktorer. Dette er
sundhedsudvalget.
Det
er
for den årlige
Og det er selvfølgelig én
blot et eksempel på, at
svært,
at
måle
om
en
måde at bedrive politik
indsats
måling af
på.
• Vi følger årligt op sundhedsindsats virker.
sundhedsindsatsen er
Vi andre, der lever i den
Vi ved en del fra
på
svær.
virkelig verden og ønsker
sundhedshandlep regionens
Men derfor kan man jo
reel indflydelse på den, –
sundhedsprofiler, som
lanen og om vi
godt sætte mål for
vi kan se ideen med at
gennemføres løbende.
har nået de
sætte kvantitative mål for
sundhedsindsatsen, og
Her
kan
vi
se,
hvordan
kvantitative
det har vi ønsket at gøre i vores sundhedsindsats.
sundhedstilstanden
har
Det har vi gjort. og det vil
indsatser.
Social- og
vi blive ved med at gøre –
De konservative ville ikke det hos vores borgere –
sundhedsudvalget – vi
med eller uden de
stemme for evalueringen både ’egen oplevet
har sat kvantitative mål
konservative. De kan jo så
af sundhedsplanen for
sundhed’ og ’den
for hvad, vi ønsker
blive ved med at lede
2015, fordi de mener, at vi statistiske udvikling’.
kommunens økonomi til
efter ’håret i suppen’ –
skjuler noget i målene for
men hvad rykker det på
sundhedsindsatsen skal
sundhedsindsatsen – men
Fald i andelen
sundhedsindsatsen? Det
hvad det er? – ja, det må
bruges til.
rykker i hvert fald ikke på
af rygere
’guderne’ vide!
Vi har for 2015 sat 26
indsatsen.
kvantitative mål for

Evaluering af kulturpædagoger
Rødovre har gennemført et forsøg med ansættelse af kulturpædagoger, og evalueringen viser, at det er et spændende
tiltag. Siden maj 2015 har der været 6-8 kulturpædagogstillinger på fem forskellige daginstitutioner i Rødovre.
Ledere, forældre og kulturpædagoger har deltaget i evalueringen. Deres tilbagemeldinger har været overvejende positive,
og projektet har været en succes set ud fra et børneperspektiv.
Af læring fra projektet kan nævnes, at forældrene ønsker flere billeder fra kulturoplevelser – ledere og kulturpædagoger

peger på behov for afklaring af stillingsindhold fra start samt vanskeligheder ved at få ekstra penge til fx
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Hvorfor antyder Kim
Drejer Nielsen fx i
debatten om Damhussagen, at forløbet var
aftalt spil? Er det ’god
politisk tone’?
Jeg vil gå så vidt at
Det er uhørt og dårlig håndværk at snige
Eller hvorfor tillader Kim
kalde det en
Drejer Nielsen fx senest,
et borgermøde ind ad bagvejen
nedvurdering af sine
at sit gruppemedlem
politiske modstandere.
Chris Lassen Jensen
Samtidig med, at det
kalder målene i
Det har været
min bedste overbevisning ville forhale hele
sundhedshandleplanen
kendetegnende for
urutineret og politisk plat kommuneplanarbejdet.
for ’et udtryk for en syg
Rødovre
at forsøge at få
Hvis området var så
ledelseskultur’? Nå ja,
kommunalbestyrelse, at
Roskildevej med som
vigtigt for de
Chris Lassen Jensen har
vi gennem årene har haft fokus-byområde i
konservative, hvorfor har
følt sig misforstået – men
en god og ordentlig tone. kommuneplanarbejdet –
de så ikke peget på det for
han har endnu ikke
Nu beklager de
og så endda længe efter
længst? Der er jo gået
konservative sig over
forarbejdet er færdiggjort. lange forberedelser forud dementeret citatet på
rln.dk – er det godt
tonen i
for godkendelse af
politisk håndværk og
kommunalbestyrelsen,
Får reaktioner
kommuneplanstrategien.
’god politisk tone’?
fordi borgmesteren har
Det vil naturligvis
Hvis de konservative går
sat dem på plads. Men
medføre reaktioner fra
Er det god
så meget op i tonen i den
hvad er egentlig
politiske modstandere!
politisk tone
politiske debat, så må de
baggrunden?
Og uanset rang og stand i Og når Kim Drejer
feje for deres egen dør
Konservative forsøger at kommunalbestyrelsen, så Nielsen på denne måde
først, i stedet for at
’snige’ et borgermøde ind må man regne med at få
ophæver sig til en ’ren
fremstille sig selv som
af bagvejen i en sag, hvor svar på tiltale, når man
engel’ og fortaler for ’den
et stort flertal af
’stikker snuden’ frem – og gode tone’ i den politiske ofre og ’de rene engle’.
Det er dobbeltmoralsk af
kommunalbestyrelsen
især hvis man bliver
debat, hvorfor gælder det
værste skuffe – men det
allerede har truffet en
afsløret i dårligt politisk
så kun i nogle sager – og
må vi nok regne med fra
anden beslutning. Det er håndværk!
ikke hele tiden – og aldrig
den kant – vi er jo så småt
uhørt og dårligt politisk
Hvad havde C egentlig
for ham selv?
på vej ind i et kommunalt
håndværk. Og det er efter regnet med?
valgår.

Dobbeltmoral florerer hos
konservative modstandere

Projektforslag for
Vestbad godkendt
Projekteringen af
ombygningen af Vestbadet
er ved at finde sin afslutning
på den politiske proces og
byggeriet er ved at skulle i
gang.
Kommunalbestyrelsen har
netop godkendt det
endelige projektforslag og vi
er klar til at gå i gang. Det
betyder udbud og entreprise
i maj til juni 2016,
detailprojektering og
myndighedsbehandling juli
til november 2016.

•

•

Påbegyndelse af ombygning
i december 2016. Det
•
samlede projekt forventes
færdigt til ibrugtagen i april
2018.
Projektet er en
gennemgribende renovering
af betonkonstruktioner,
•
vandbehandlingsanlæg og
bade- og
omklædningsfaciliteter.
Projektet omfatter:
• Nedlæggelse af det
eksisterende 50 m
svømmebassin

Nyt 25 m
svømmebassin, 15 m
bredt med 6
konkurrencebaner
Nyt varmtvandsbassin,
ca. 12 x 7 m til
genoptræning,
babysvømning mv.
Nyt dybvandsbassin
med udspring og
klatrevæg til brug for
bl.a. svømmetræning,
dykkertræning,
undervandsrugby mv.
Udvidelse af
omklædningsområdet,
bl.a. med familie- og
handicapomklædningsk
abiner samt
babyomklædning i både
herre- og dameområdet

Udvidelse af
fitnessområdet,
herunder udvidelse af
omklædningsområdet
• Etablering af ny adgang
til friluftsanlæg
Der er foretages enkelte
justeringer ift.
programoplægget, bl.a.
ændring af glasfacaden mod
plænen, placering af
personaleafsnit, udvidelse af
omklædning i
fitnessområdet samt
sænkning af
promenadedækket
Der kommer forslag til de
udendørs arealer senere.
•
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Flot koordinering af
flygtninge i Rødovre

udgangspunkt i
anvisning inden for
kommunens
eksisterende kvote for
anvisning af ledige
boliger.

Beskæftigelsesindsatsen:
• Den intensiverede
I Rødovre har vi altid taget vores del af
for de væsentligste
beskæftigelsesindsats,
ansvaret, og målet har været at integrere
områder i kommunen.
herunder samarbejdet
ordentligt samt behandle vores nye
med virksomhederne,
Boligplacering:
videreføres
borgere anstændigt. Og det er også vores
•
Der
• Jobcentret medvirker
mål nu.
undersøges konkrete
til og koordinerer
muligheder for
beskæftigelsesindsats
oprettelse af
en med den øvrige
midlertidige boliger i
integrationsindsats i
eksisterende
kommunen og
kommunale og
civilsamfundet
private bygninger
•
• Der gøres brug af
Beskæftigelsesudvalg
muligheden for privat
et modtager en
indkvartering
redegørelse for
• Der indgås dialog
beskæftigelsesindsats
med
en for flygtninge og
Fællesrepræsentatione
familiesammenførte
n af Almene Boliger
til flygtninge
om hjælp til at
kvartalsvist i
etablere
forbindelse med den
bofællesskaber som
øvrige afrapportering
permanente boliger til
på
flygtninge i egnede
beskæftigelsesområde
store boliger inden for
t.
kommunens kvote for
Jeg har tidligere på disse vores nye borgere
anvisning af ledige
sider fortalt, at Rødovre
anstændigt. Og det er
Daginstitution, skole-, og
boliger
skal tage imod 31
også vores mål nu.
fritid:
• Der indgås dialog
flygtninge i 2016.
Social- og
• Der afsættes
med
Og vi må regne med, at
Sundhedsforvaltningen
ressourcer til det
Fællesrepræsentatione
det tal er stigende. Det er har, på baggrund af en
fornødne antal
n af Almene Boliger
en stor mundfuld, når
gennemgang i alle
modtageklasser
om hjælp til at løse
man tænker på, at
forvaltninger, forelagt et
•
Der ansættes det
opgaven med
Rødovre har været en
flot notat om Rødovre
nødvendige antal
permanent
såkaldt ’nul-kommune’ i Kommunes indsats for
støttepersoner til
boligplacering af
mange år og dermed ikke flygtninge og
integreringen i
flygtninge, herunder
skulle modtage
familiesammenførte til
daginstitutioner og
ønsket om tildeling af
flygtninge, fordi vi i
flygtninge. Notatet
normalklasser
egnede og særligt
forvejen havde en del,
beskriver den nuværende
•
Der afsættes midler til
billige boliger til både
som skulle integreres.
organisering og
efteruddannelse og
enlige og
I Rødovre har vi altid
opgaveløsning samt
supervision af lærere
familiesammenførte
taget vores del af
anbefalinger til fremtidig
og pædagoger
flygtninge.
ansvaret, og målet har
organisering og indsats.
•
PUC tilføres det
Drøftelserne vil i
været at integrere
Og anbefalingerne peger
nødvendige antal
første omgang tage
ordentligt samt behandle målrettet fremad inden
psykolog-timer til at
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kunne varetage
opgaverne med
traumatiserede børn,
unge og deres
forældre
• Der kigges på, om
•
Folkeoplysningsudval
get skal tildeles
økonomi til at
inkludere familierne i
kommunens
bestående foreningsliv.
Samarbejde med
civilsamfundet:
• Dialogen med Røde
Kors om
•
netværksfamilier,
herunder et eventuelt
samarbejde med
Rødovre
•

Frivilligcenter om at
holde arrangementer
for flygtninge og
netværksfamilier,
fortsættes og udvides
Muligheden for
sammen med
Foreningshuset at
tilrettelægge
forskellige aktiviteter
relateret til modtagelse
og integration af
nyankomne flygtninge
og
familiesammenførte
undersøges
Der indarbejdes
indsatser for
flygtninge og
familiesammenførte til

flygtninge i
handleplan 2016 på
det frivillige sociale
område.
Forebyggende og
sundhedsfremmende
indsatser:
• Sundhedsformidlerne
introducerer sammen
med personalet i
Sundhedscentret
nyankomne flygtninge
til det danske
sundhedsvæsen med
særlig fokus på de
kommunale
sundhedsindsatser
• Der udarbejdes et
forslag til intern
organisering og

etablering af et
modtagelsesteam,
herunder en
flygtningekoordineren
de gruppe, til
efterfølgende politisk
behandling.
Kommunalbestyrelsen har
netop behandlet sagen, og
et stort flertal i
kommunalbestyrelsen
tilsluttede sig notatet og
anbefalingerne. Dansk
Folkeparti ønskede ikke at
være med, og de stemte
som eneste parti imod
sagen – vi andre syntes
sagen var flot belyst og
tilsluttede os sagen.

Indsats for langtidsledige
Der er sat puljepenge af til at understøtte indsatsen for særligt udsatte
dagpengemodtagere
Rødovre får penge til at gøre en særlig indsats for langtidsledige. Sidste år (pr 1. juli) blev
beskæftigelsesreformen sat i værk, og i den forbindelse blev der sat puljepenge af til at understøtte indsatsen
for særligt udsatte dagpengemodtagere, bl.a. 50-årige og ældre samt langtidsledige.
Rødovre Jobcenter har fået bevilget 1,35 mio. kr. til to projekter. Dels har vi fået 1 mio. kr. til etablering af
jobklubber. Formålet med jobklubberne er at hjælpe og støtte deltagerne til at komme hurtigere i arbejde. En
jobklub er en ramme, hvor netværket mellem deltagerne støtter og inspirerer hinanden, samtidig med at der
er individuel jobrådgivning fra en jobrådgiver. Og så tilrettelægges der oplæg og virksomhedsbesøg.
Jobcenteret regner med, at 100 Rødovreborgere skal i jobklubber. Især målgrupperne:
•

Unge med en uddannelse og mindst seks måneders ledighed

•

30 til 49-årige med mindst seks måneders ledighed

•

50-årige eller derover

Rødovre Jobcenter har også fået 350.000 kr. til at arbejde med virksomhedsindsatsen. Der er ingen tvivl om, at
en intensiv virksomhedsindsats kan medvirke til at ledige kommer tættere på et job. Og derfor vil jobcentret
arbejde med en tættere virksomhedsindsats kombineret med en individuel jobkontaktperson på
virksomheden. Kontaktpersonen skal medvirke med sparring, netværk og støtte til den ledige, så denne
kommer tættere på jobåbninger. 40 personer skal være med i projektet om virksomhedsindsats. Især
målgrupperne:
•

Unge under 30 år

•

30 til 49-årige

•

50-årige og derover

Det er to spændende initiativer i jobcentret, der skal medvirke til at flere kommer i job – specielt er der fokus
på ungegruppen.
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Kommunalt kunstråd
Vi er i fuld gang med at realisere
de initiativer, vi satte i gang
med budget 2016. En af vores
budgetresolutioner var at
afsætte 2 pct. af ny-anlæg til
kunst og forskønnelse af
Rødovres byrum, og vi afsatte
1,5 mio. kr. fra start. I
budgetresolutionen skrev vi:
’Parterne lægger vægt på, at
Rødovre Kommune er kendetegnet
ved høj visuel kvalitet i byrummet.
Det er derfor aftalt, at der i
forbindelse med skattefinansierede
ny-anlæg afsættes ca. 2 pct. til
kunst og generel forskønnelse af
byrummet. Puljen skal være med til
at sikre, at Rødovre Kommune også
visuelt fremstår kvalitativt stærkt.

Rådgive om anvendelse af
de midler, der afsættes i
forbindelse med ny-anlæg,
til kunst og generel
forskønnelse af byrummet
• Inspirere til udvikling af
større kunstprojekter og
kunst-events i kommunen
• Fungere som
kunstambassadører for
Rødovre
• Tiltrække professionelle
kunstnere
• Rådgive om. at den kunst,
som allerede er i byen,
bevares og synliggøres
Kunstrådet er en fornyelse for
os i Rødovre, og der er ingen
tvivl om, at det nye kunstråd vil
medvirke til at forskønne
Rødovres byrum og sikre
spændende kunst til gavn for
generationer mange år frem i
tiden.
•

De nærmere rammer drøftes på
baggrund af en politisk sag.’
I denne forbindelse har
kommunalbestyrelsen netop
besluttet at nedsætte et
kunstråd, der skal rådgive
kommunen om anvendelse af
midlerne.
Kulturkunstrådet består af:
Formanden for Kultur- og
Fritidsudvalget (formand),
stadsarkitekten, Børne- og
kulturdirektøren, og 3
repræsentanter fra det
professionelt arbejdende
kunstmiljø og/eller kunstfaglige
personer.
Kunstrådet skal beskæftige sig
med, at:

Handlingsplan for rotter
Rødovre har fået en ny rottehandlingsplan, der løber fra 2016 til 2018. En kommune skal iflg. loven
udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse. Handleplanen skal revideres hvert tredje år.
I handleplanen skal der være mål for rottebekæmpelsen, oversigt over tildelte ressourcer, målelige
succeskriterier og konkrete tiltag til opnåelse af de beskrevne mål.
Her er indsatsområderne for de kommende år:
• Målrettet kloakrottebekæmpelse
• Monitering af rotteaktivitet og bekæmpelse af rotter langs
Fæstningskanalen
• Gennemgang af kommunale institutioner i forhold
rottesikring
• Tilsyn ved mindre fødevarevirksomheder
• Fokus på ubeboede huse og grunde
• Information om fuglefodring
• Særligt fokus på hønse- og kaninhold
• Tilsyn med mindre virksomheders sikringsordninger
Mange dele fra den seneste handleplan går igen i den nye rottehandleplan.

Automatisk vandingsanlæg
på boldbanerne ved Elstedvej
I budget 2016 er der afsat knap
en halv mio. kr. til at etablere et
vandingsanlæg på Elstedvej, så
banerne ikke tørrer ud.
Boldbanerne er nemlig angrebet

af mikroskopiske rundorme, og
det medfører, at banerne er
meget sårbare og ikke tåler
udtørring. Hidtil er dette blevet
modvirket ved et manuelt
vandingssystem.
Det nye vandingsanlæg giver
bedre baner i tørre somre, fordi
vandingen udføres præcist og

automatisk, når behovet er der.
En sidegevinst er, at naboerne
ikke bliver forstyrret i de tidlige
morgentimer af larm fra traktorer
med vandslanger, fordi det er
sådan den manuelle vanding
udføres i dag.

Generalforssamling

Alle valg var genvalg
Undtagen ét, idet Flemming Bertelsen blev
valgt som revisorsuppleant, idet den post var
vacant
Årets generalforsamling
på Rødovregård blev en
stille affære. De 56
medlemmer, som var
mødt op genvalgte både
formand Helge Møller,
hovedkasserer Lars O.
Lauritzen,
aktivitetsformand Bjarne
Sander Andersen samt
bestyrelsesmedlemmerne
Dorit Svendsen, Lennart
Ramstrup og Lone
Albrechtsen samt
suppleanterne Preben
Rølling, Jens A. Schmidt,
Per Biener, Kirsten Gade
Ærø og Jan Hylleborg.
I sin beretning kunne
formand Helge Møller
konstatere, at det igen et
har været et arbejdsomt år
i partiforeningen. Først
med en langstrakt
Folketingsvalgkamp, og
senere en folkeafstemning
om det retslige forbehold i
EU.

vore medlemmer for at
høre, om de ville give en
time eller to til partiet ved
at deltage i uddelingerne. I
dag har vi 93 medlemmer,
som har meldt sig til at gie
en hånd med. Det synes
jeg er meget flot, og det
skal I have en stor tak for.
Jeg tror også, at det hjalp,
da Helle Thorning
Schmidt den 27. maj
udskrev folketingsvalg.
Det var en langstrakt
valgkamp, hvor vi opsatte
plakater havde
områdeomdelinger,
torvemøder pølsevogn
ved Tyren, og boder i
centret. Samtidig havde vi
møder hver lørdag i
valgkampen for at samle
op på aktiviteterne. Det
gav en fremgang på 2,5
pct. af stemmerne her i
Rødovre. Det kunne have
været bedre, men vi gik
dog frem

Opgraderer
partiorganisationen
. Vi har arbejdet at
opgradere
partiorganisationen og
vores agitation. Det
startede med EUafstemningen, hvor vi i
forbindelse med vores
torvemøder ligesom vii
havde områdeuddelinger
af materiale. Vores flittige
bestyrelsesmedlemmer gik Bekræftede vores frygt
i gang med at ringe til alle Venstre gik tilbage og
Dansk Folkeparti blev

folketingets næst største
parti. De borgerlige fik
flertallet. Og det har vi

mærket siden.
Den smalle V-regering og
dens støttepartier har
bekræftet den værste
frygt, vi havde for en
forringelse af vores
velfærdssamfund, hvis vi
fik et borgerligt flertal. De
har genindført
kontanthjælpen, har
forringet boligstøtten til
lejerne, forringet vores
miljø med
landbrugspakken,
nedsættelse af Ulandstøtten, beskæring af
uddannelserne udflytning
af statsinstitutionerne,
indførelse af
omprioriteringsbidrag.
Hvordan Dansk Folkeparti
har kunnet være med til at
skære i boligstøtten, viser
blot hvad partiet i
realiteten står for. Altså
ikke en hjælp til de
fattigste i dette land.
Tværtimod.
Dårligt EU-resultat
Desværre hjalp vores
anstrengelser ikke på

valgresultatet ved EUafstemningen, som igen
blev et Nej i Rødovre og i
hele landet. Vi havde i
forbindelse med
afstemningen om EUforbeholdet sammen med
Dansk Folkeparti
arrangeret et møde på
Rødovregård mellem
Morten Bødskov og
Morten Messerschmidt.
Publikumsmæssigt var det
en stor succes, men hvor
meget det rykkede nogen,
er jeg i tvivl om. Og
Messerschmidt er stadig
den største demagog, jeg
har hørt siden Glistrup.
Roste kommunal
flygtningeaftale
Helge Møller roste den
aftale, vi har fået i
kommunalbestyrelsen om
modtagelse af flygtninge,
der kommer til Rødovre.
Partiet er i fuld gang med
at opprioritere indsatsen
på de sociale medier.
Partiet har fået lavet en
Facebook-side, og Morten
Bødskov arrangeret
workshops med sociale
medier, hvor vi deltog
med Rasmus Lynghøj,
Maria Grønhøj og
tovholder Bjarne Sander
Andersen. Der ligger store
muligheder for at nå
bestemte grupper i
Rødovre, hvor vi kan
fortælle om vore
budskaber og aktiviteter.
Helge Møller sluttede sin
beretning med at takke for
det gode samarbejde i
bestyrelsen,
kommunalbestyrelsesgrup
pen, kredsen og AOF.

Generalforsamling

Der er brugt mange
penge på velfærd

Borgmester Erik Nielsen
indledte sin beretning
med at konstatere, at
kommunalbestyrelsen i
det seneste år har brugt
millioner på velfærd.
-Der er brugt mange
millioner på skolerne især

på IT-området, hvor alle
computere nu bliver
udskiftet. Der kommer
også en udskiftning af
alle smartboards, og der
er gjort noget for
udeområderne. Det sker
også på
børeneinstitutionerne.
Der bruges også
millioner af kroner på
vejområdet, for der skal
også være noget til de
mange borgere, som ikke
gør brug af vore
institutioner og skoler.
Hele Hendriksholmkvarteret får asfalteret

vejene og fortovene.rettet
op.
I hele Anexgårdsvej –
kvarteret bliver vejene
også rettet op. Og sådan
vil det gå i den resterende
del af kommunen slag i
slag. i de kommende år. Vi
vil ikke ligne Valby, sagde
han.
Vi går også i gang med at
ombygge Vestbadet
sammen med Brøndby
Kommune, både ude og
inde. Ligesom Islevbadet
skal renoveres. Dog ikke
på samme tid
Vi har en god økonomi,
men vi skal ikke være en
bank, så pengene skal
tilbage til borgerne igen,
og det har vi gjort på
velfærd.

Mange nye medlemmer
Hovedkasserer Lars O.
Lauritzen fik godkendt
partiets regnskab, der
trods valgkampe og
aktiviteter udviser et

-Vi har fået flere nye
medlemmer i 2015 end vi
har fået i de seneste år.
Ganske vist har der været
nogle, som er flyttet,
enkelte er døde og to har
meldt sig ud på grund af
at partiet gik med i
asyllovgivningen, Men jeg
har aldrig fået nogen
udmeldelser på grund af
den kommunale

politik..Ved
udmeldelserne har
begrundelserne altid
været noget, der er sket
på Christiansborg, sagde
kontingentkasserer Kåre
Petersen i sin beretning,
hvor han kunne oplyse, at
vi stadig har ca. 400
medlemmer.

mindre overskud.
Ligesom valg-og
aktivitetsfonden er ved
at være genopbygget.
Aktivitetsformand
Bjarne Sander
Andersen berettede, at
der var 140 børn i
næsten alle aldre til
partiets, DUI´s og
Rødovregårds

-Fremtiden ser lidt sort ud
på grund af
omprioriteringsbidraget,
som kommunerne skal
betale til staten. Vi ved
ikke, om vi får nogle af
pengene tilbage. Derfor er
det svært art lægge
budgetter i kommunerne.
Der er uvished alle steder.
Vi har i Rødovre taget
vore forholdsregler i
budgettet for 2016, men
usikkerheden for
budgettet 2017 bliver
vanskeligt. Jeg kan dog
love, at der ikke bliver tale
om serviceforringelser,
men effektivisere
kommer vi ikke uden om,
men det skal der altid
være plads til, sluttede
han.

fastelavnsfest og næsten
det dobbelte antal
voksne.. Der havde også
været mange til både
Grundlovsdag og 1. Maj.
Han kunne desuden
oplyse, at Facebookgruppen ville holde et
møde torsdag den 10.
Marts kl. 19.15 i
partilokalerne Gunnekær
70, hvor Facebookgruppen vil hjælpe
medlemmer, der øsnker
det, at gøre brug af
Facebook.

Partiaktiviteter

Aktivitetskalender
Den 10. marts kl. 19.15: Hjælp til Facebook i
partilokalerne Gunnekær 70
Den 14. marts kl. 18 Gruppemøde på rådhuset
Den 14. marts kl. 19 Beskæftigelsesgruppen
Gunnekær 70
Den 16. marts kl. 19 Social-og sundhedsgruppen
hos den tidligere ungdomspension på Elektravej
Den 21. marts kl 18 gruppe/FU på rådhuset.
Den 28. marts kl. 19 Bestyrelsesmøde Gunnekær 70
Den 2. april kl. 10 - 12 Torvemøde på Islev Torv
Den 9. april 13 - 15 Torvemøde ved Fakta i Bybjerget
Den 11. april kl. 18 Gruppemøde på rådhuset
Den 14. april Regionsrepræsentantskabsmøde i
Kildeskovhallen
Den 16. april kl. 10 - 12 Torvemøde ved Fakta på
Fortvej
Den 18. april kl. 18 gruppe/FU-møde på rpdhuset
Den 19. april kl. 19 Kredsrepræsentantskabsmøde i
Rødovre, Gunnekær 70
Den 25. april kl. 19 bestyrelsesmøde i Gunnekær 70
Den 30. april kl. 13 - 15 Torvemøde i Kærene
Den 1. maj kl. 7 - 9, 1. maj fest i Loen Rødovregåd
Den 7. maj kl. 10 - 12 Torvemøde ved Tyren
Den 16. maj kl. 18 Gruppemøde på rådhuset
Den 21. maj kl. 13 - 15 Torvemøde på Islev Torv
Den 23. maj kl. 18 Gruppe/FU-møde på rådhuset
Den 25. maj kl. 19 Budgetmøde på Rødovregård
Den 29. maj kl. 10 - 12 Torvemøde ved Fakta i
Bybjerget
Den 30. maj kl. 19 Bestyrelsesmøde i Gunnekær 70

Husk 1. maj-fest
Søndag den 1. maj fra kl. 7 - 9
i Loen på Rødovregård holder partiet
fest.
Der bliver taler af
Folketingsmedlem Morten Bødskov
Borgmester Erik Nielsen
en repræsentant fra LO-toppen.
Musikalsk underholdning ved
“De gode mænd”
Der serveres morgenbord, kaffe og teDer sælges bitter, øl og vand.
Der holdes amerikansk lotteri, hvor
indgangs entreen på 20 kr. er
lotteriseddel

Kredskonference med
mange gode ideer
45 deltagere, inklusiv oplægsholdere, deltog den 24 februar i den årlige kredskonference hos 3F i Ballerup. Af
deltagerlisten viste det sig, at 25 var fra Rødovre. Det kan vi godt være lidt stolte af.
Programmet omhandlede det kommende kommunevalg og brugen af de sociale medier i valgkampen.
Socialdemokratiets analysechef Claus Larsen gennemgik vælgervandringer ved det seneste kommunevalg, og
de advarsler, som de viste på den københavnske vestegn.
Seniorkonsulent Jonas Juhl fra AE-rådeet viste de seneste resultater af en helt ny undersøgelse om,
konsekvenserne af regeringens politik, som bl.a. viser, hvordan der er blevet store forskelle mellem rig og
fattig, En interessant gennemgang.
Thomas Enne’ fra PrimeTime kommunikation, som er ekspert i digitale valgkampe gav gode går om, hvor
virkningsfuld det er at bruge Facebook som kommunikationsmiddel. Man kan her for små penge såkaldt
”booste” et budskab til bestemte målgrupper. Han gav eksempler fra sit eget bureau, hvor mange såkaldte
likes og delte budskaber det gav, når de ”boostede” budskaber for en klient.
Formanden for 3F Storkøbenhavn nord, fortalte om, hvilke problemer hans ufaglærte medlemmer vil få, når
de skal til at slås med de mange flygtninge om de få ledige job. Borgmestrene fra Hvidovre, Helle Adelborg
og Thomas Gyldal Petersen, - Erik Nielsen var syg – gav et bud på de udfordringer, man står overfor i de to
kommuner.
Endelig sluttede Morten Bødskov af med at opfordre til at danne netværk og planlægning af aktiviteter frem
mod kommunevalget.
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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@rk.dk
Lene Due, Rådmand Billesvej 19, 44922654/
lenedue@rk.dk
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Opslagstavlen
Produktionsplan for
Socialdemokraterne i Rødovre
Nr. 3
Den 28. 4. Red.møde
Den 4.5. Deadline
Den 9.5. Til tryk

Nr. 5
Den 13. 10. Red.møde
Den 20. 10. Deadline
Den 23.10. til tryk

Nr. 4
Den 18.8. Red.møde
Den 25.8. Deadline
Den 28.8. Til tryk

Nr. 6
Den 17.11. Red.møde
Den 24.11. Deadline
Den 27.11. Til tryk
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Også aften, søn- og helligdage.

Privat: Espely 5 · 2610 Rødovre

Aftale træffes gerne i Deres hjem.

www.begr.dk · post@begr.dk

Arbejdernes Radio-og
Fjernsynsklub
Meld dig ind i
Arbejdernes Radio-og Fjernsynsklub
hos Næstformand Gert Sager
Lucernevej 439. Telefon. 36707638
Mobil 30724718

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

