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Kongres 2015
Nej det er ikke en afstemning på årets socialdemokratiske kongres, som blev holdt i Aalborg
Congres Center den 27. og 28. september. Det er yoga.
På anden dagen mente dirigenten Christine Antorini, at kongresdeltagerne skulle have 5 minutters
yoga. Den opfordring tog langt de fleste af deltagerne imod. Også et par af Rødovres delegerede.
Her i forgrunden. Peter Folmer Paasgaard og foran ham Kåre Petersen.
Ellers var det en stille kongres med stor opbakning til den nye partiformand Mette Frederiksen, der
holdt en virkelig god tale, som kan læses på Socialdemokratiets hjemmeside. Det blev på
kongressen besluttet, at der skal udarbejdes et nyt partiprogram, som får folketingsmedlem og
næstformand Nicolai Wammen som tovholder. Det nye principprogram skal først vedtages på en
kongres i 2017, så hele 2016/07skal bruges til at udforme det nye program. Man startede allerede på
kongressen, da der var en workshop om netop indholdet af det nye principprogram. Når
principprogramudvalget til sin tid har fundet frem til et udkast, vil det blive udsendt til debat i alle
landets partiforeninger.

Leder

Mindre til pensionister
mere til de velhavende
Venstre regeringen har netop offentliggjort sit forslag til
en ny finanslov, som viser, at der er forskel på partierne
i Folketinget, selvom mange siger, at det er lige meget,
hvem de stemmer på, fordi alle partier i virkeligheden
vil det samme.
Finanslovsforslaget fra Venstre afliver alle de gode
initiativer den socialdemokratisk ledede regering under
Helle Thorning Schmidt havde og ville have indført.
Nu skal vi have et kontanthjælpsloft, som den forrige
regering havde afskaffet. Boligydelsen til pensionister
skal skæres. Der lægges op til, at der de næste fem år
skal findes besparelser for mere end en milliard kroner
hos pensionister, der får støtte til at betale deres husleje.
Boligydelsen. Fra år 2020 lægges et loft over, hvor meget
man kan få i boligydelse, når man bor i en ældrebolig. I
dag er der et loft over, hvad pensionister kan få i en
almindelig bolig, men altså ikke i de ofte dyre ældreeller plejeboliger. En beregning, Ældre Sagen har lavet
af konsekvenserne af det nye forslag for en enlig kvinde,
der ud over sin folkepension kun modtager ATP, viser,
at hvis hun bor i en ældrebolig med en husleje på 8.000
kroner om måneden, så vil regeringens nye loft koste
hende omkring 2.700 kroner om måneden.
Det er ikke usædvanligt, at nye plejeboliger koster 8.000
kroner per måned i husleje. Dertil skal lægges udgifter
til varme og el, mad og pleje. Ældre, som kun har
folkepensionen, der i dag ligger på 12.258 kroner pr.
måned før skat, får så ikke råd til at flytte i plejebolig fra
2020,
U landsbistanden skal beskæres, der skal skæres på
uddannelserne, på forskning, og kommunerne skal de
næste fire år betale 1 pct. af deres budgetter i
omprioriteringsbidrag til staten.
I stedet skal de sparede penge gå til en bolig-jobordning,
der koster over 1 mia. kr. og kun giver arbejde til
skønnet 650.
Der skal gives 600.000 mill. kr. til arvinger af
familieejede virksomheder via en såkaldt
formueskattekurs, som derudover baner vejen for
skattetænkning, hvilket regeringen selv erkender.
Regeringen deler derudover gaver ud til erhvervslivet
og landbruget ved at forslå, at afskaffe den såkaldte
NOx-afgift, afskaffe reklameafgiften, tage en række
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fødevare-og landbrugsinitiativer og indføre en
erhvervsbeskatningsreform. Og det fører frem til, at der
til foråret bliver fremsat et forslag om en nedsættelse af
skatterne.
Så der er stor forskel på om det er en blå eller en rød
regering.
Hvordan Lars Løkke skal komme igennem med alle
regeringens forslag er et stort spørgsmål. På den anden
side, så kan han sige, at han har indfriet de fleste af
partiets valgløfter med finanslovsforslaget. Og han kan
undskylde sig med, at der jo ikke var flertal for dem, når
han ikke kommer igennem med dem.
Når man har hørt de øvrige borgerlige partilederes
udtalelser, taler intet for, at venstres finanslovsforslag
slipper uændret igennem. De konservative vil have
noget igennem omkring grundskylden. Liberal Alliance
vil have lettelser i topskatten og vil have yderligere
besparelser på det offentlige. Mens Dansk Folkeparti
ikke er enige i, at der skal spares på boligydelsen,
ligesom de gik til valg på, at der skal ske en stigning på
0,8 pct. på statsbudgettet, mens der i regeringens forslag
kun er en stigning på 0,3 pct. Men lur mig om ikke DF
er tilfredse med 0,3 pct, hvis de får lidt på udlændingespørgsmålet og få det milliardtilskud til de ældre, som
er fjernet fra Finansloven og lagt over i bloktilskuddet.
Og hvad så med rød blok? Her tages der over en kam
afstand fra finanslovsforslagene, men mon ikke Lars
Løkke på grund af besværet med den blå blok vil
henvende sig til socialdemokraterne for at få dem med i
et finanslovsforlig. Det er set før. Vores formand, Mette
Frederiksen udtalte senest på kongressen, at partiet ville
være en troværdig opposition. Vi har endnu ikke set et
finanslovsudspil fra socialdemokraterne, så det er svært
at vurdere, hvor der kan findes et kompromis i et
finanslovsforlig med regeringen.
Helge Møller
Formand
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Bredt forlig om budgettet for 2016
For Socialdemokratiet i Rødovre er det
et særdeles godt budget. Vi er tilfredse
med, at alle medlemmer af
kommunalbestyrelsen støtter budgettet,
og at vi har fået alle vores ønsker til
både drifts- og anlægsbudgettet
igennem.

For første gang i en del år
står en samlet
kommunalbestyrelse bag
budgettet for næste år.
Sensommeren har
traditionen tro budt på
hårde odds om budgettet –
og hele processen blev
forsinket og forskudt pga.
af Folketingsvalget i juni
måned.
Kommunalbestyrelsen
kom derfor senere i gang
– da processen gik i stå
omkring valget og vi
måtte vente - først på at få
en regering og et
regeringsgrundlag og så
efterfølgende
forhandlingerne mellem den
nye venstre-regering og KL.
De lokale
budgetforhandlinger gik i
gang i weekenden 11. til 13.
september, hvor Erik
Nielsen, Helge Møller og
Britt Jensen tog imod
partierne på rådhuset. Det
var gode og konstruktive
forhandlinger, hvor alle
ønskede et godt resultat.
Forhandlingerne tog
længere tid, og enkelte
partier skulle lige overveje
og vende tilbage. Det hele
endte med en samlet
kommunalbestyrelse, der
bakker op om næste års
budget.

Besparelser
Det er godt for Rødovre,
borgerne og medarbejderne
at et budget, der indeholder
en række besparelser, støttes
af den samlede
kommunalbestyrelse.

Gruppeformand
Britt Jensen
For Socialdemokratiet i
Rødovre er det et særdeles
godt budget. Vi er tilfredse
med, at alle medlemmer af
kommunalbestyrelsen
støtter budgettet, og at vi
har fået alle vores ønsker til
både drifts- og
anlægsbudgettet igennem.
Vi ønskede ikke at ændre
væsentligt på
driftsbudgettet - en fortsat
stram økonomistyring er
nemlig en forudsætning for
en fortsat gunstig udvikling
i Rødovres økonomi. Og det
mål har vi fastholdt med
denne aftale.
Budget 2016 er anden del af
et samlet 2+2 procents
besparelses-budget – fra
2015 og 2016. Derfor kendte
alle konditionerne fra start.

Det er også et budget, der er
blevet til i en periode, hvor
kommunen har en solid
likviditet, som er opbygget
gennem mange år, og som
blev polstret yderligere i
forbindelse med afregningen
for hjemfaldsmidlerne i
foråret i samarbejde med
boligselskaberne. Vi skal
samtidig sikre, at Rødovre
fortsat er en kommune med
attraktive tilbud til borgerne
– både de som har brug for
social service, men også de
mange borgere, som aldrig
får brug for sociale tilbud.
De benytter også
kommunen - bare på en
anden måde.
Rødovres økonomi er
heldigvis i en god og solid
udvikling, men det er ikke
uden omkostninger –
økonomien er kun solid,
fordi vi løbende har
gennemført
effektiviseringer. Gør vi
ingen ting, vil vi netop
havne i en ’kommunal
luksusfælde’ – det kan
hverken vi eller borgerne
være tjent med. Også selv
om 2-procent besparelserne
kan mærkes.
Skal værne os mod
’omprioriteringsbidrag*
Næste års budgetforslag
handler om konsolidering
og effektiviseringer for
netop at sikre en fortsat
gunstig økonomisk og
velfærdsmæssig udvikling i
Rødovre og samtidig væbne
os mod regeringens
omprioriteringsbidrag.
Det er ’rettidig omhu’
specielt nu, hvor den
borgerlige regering har valgt
at præsentere kommunerne
for et omprioriteringsbidrag
i perioden 2016 til 2019
svarende til 2,4 mia. kr. om

året. I år får kommunerne
dog 1,9 mia. kr. af disse
penge retur.
Vi kender dog ikke resultatet
for de kommende års
forhandlinger, og kigger vi
på de seneste skøn fra KL og

fra vores egen
forvaltning, så må vi
forvente et stort fald i
bloktilskuddet, der kan
aflæses direkte på
bundlinjen i den
kommunale drift – i de
efterfølgende år betyder det
for Rødovre, at vi mister ca.
30 millioner kr. – hvert år.
Næste års budget
indeholder derfor ’anden’
del af 2-procents
besparelserne, som den
samlede
kommunalbestyrelse vedtog
sidste år. Og dermed er der
forskellige
effektiviseringsforslag i
budgetforslaget – men der er
heldigvis også mange
intelligente
effektiviseringsforslag i form
af bl.a. fornuftige energiinvesteringer og
omlægninger, fx investering
i velfærdsteknologi,
effektivisering af
ejendomsadministrationen
og ændret arbejdsmetode på
børne- og familieområdet
med ’de utrolige år’, der
inddrager forældrene mere i
arbejdet med børnene. For at
nævne et par af de ’gode
besparelser’ på næste års
budget.
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Her er indholdet af budgettet
Det er især børnenes budget – der sættes rigtig mange ting
i gang af hensyn til vores børn og unge. Og dermed tager
vi vores børne- og ungepolitik alvorligt. Med
budgetaftalen er det slået fuldstændig fast, at Rødovre har
fokus på at skabe ’Det gode børneliv’ – og vi er i gang med
at realisere vores visioner i børne- og ungepolitikken.

•

•
•

Headspace og Musik Unik fortsætter
Vi fortsætter projekt Headspace og afsætter årligt
1,17 mio. kr. hertil.
Vi fortsætter også projekt Musik Unik og afsætter
816.000 kr. årligt.
Vi sætter netop penge af til begge projekter, fordi
det er tilbud til særligt udsatte børn og unge, som
har stor værdi og livskvalitet af disse projekter.
Resultaterne fra projekterne har også vist stort
tilfredshed og opbakning til projekterne.

De generelle besparelser fjernes på
daginstitutions- og skoleområderne
Et stort ønske i Socialdemokratiets bagland og hos vores
samarbejdspartnere var at fjerne de generelle besparelser
på et par af de mest udsatte områder ift. vores børn og
unge.
Vi har derfor forhandlet os frem til at fjerne de generelle
besparelser på både daginstitutionsområdet på årligt 3,8
mio. kr. og skoleområdet på årligt 7,85 mio. kr.

Fremtidssikring af Rødovres folkeskoler
Socialdemokratiet ønsker, at folkeskolen i Rødovre skal
være i ’verdensklasse’. Og derfor er vi i Socialdemokratiet
meget tilfredse med de mange anlægsinvesteringer, vi
med budgettet for 2016 gennemfører på daginstitutionsog skoleområdet. Det drejer sig om følgende
anlægsinvesteringer:
o 2.2 mio. kr. årligt til IT-udstyr til børnene –
udover de 9,3 mio. der pt. ligger i
anlægsbudgettet i 2016.
o 12 mio. kr. til ombygninger og renoveringer
på hhv. Islev skole og 10,22 mio. kr. til
Tinderhøj skole jf. anbefalingerne i
skolehandlingsplanen.
o 9,55 mio. kr. til opgradering af legepladser
på daginstitutionerne og knapt 10,85 mio.
kr. til opgradering af legepladser på
skolerne
o 1,1 mio. kr. til holdlokaler på Rødovre skole

o 1,77 mio.kr. til renovering af tag og vinduer
på daginstitutionen Islemark fremrykkes
til næste år.
o 1,87 mio. kr. til udskiftning af tag på
Æblehaven daginstitution fremrykkes
også til næste år.
Folkeskolen er en af de vigtigste institutioner i vores
samfund, og vi har en forpligtelse til at sikre vores børn og
unge en god skoleuddannelse, og derfor støtter
Socialdemokratiet op om de store investeringer vi i disse
år gennemfører på vores skoler.

Vi lukker også ’huller’
med meget mere asfalt
og skaber spændende byrum
Ikke kun børnene er blevet tilgodeset i næste års budget.
Socialdemokratiet ønsker at tilgodese den samlede
kommune og dermed sikre gode byrum i kommunen for
vores borgere.
På vejområdet har vi i Socialdemokratiet ønsket at ’lukke
vejhuller’ – især genopretning af veje i den sydlige del af
Rødovre samt slidlag på villaveje er kommet med.
I næste års budget gennemfører vi følgende på
vejområdet:
o 3,4 mio. kr. til genopretning af veje i
Rødovre syd

o 7,6 mio. kr. til genopretning af veje i
Rødovre syd for Roskildevej

o 5 mio. kr. til flisebelægning på
rådhuspladsen

o 0,5 mio. kr. til renovering og opsætning af
bænke og affaldsbeholdere rundt om i
kommunen

o 0,9 mio. kr. til Wifi i kommunale bygninger
og byrum, så man kan komme trådløst på
Nettet i hele kommunen

o 1 mio. kr. til istandsættelse af facader rundt
om i kommunen
Med disse investeringer satser vi massivt på at skabe gode
byrum rundt omkring i Rødovre til gavn for alle borgere,
der er glade for at opholde sig i byen.
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Øvrige tiltag med budget 2016
Udover de ovenstående tiltag vil jeg nævne, at vi også
sætter penge af til følgende områder i kommunen:
o 0,5 mio. kr. til at skaffe bedre
træningsfaciliteter til Islev taekwondoklub
o 10,35 mio. kr. til vandbehandling og bassin i
Islevbadet

o 4,5 mio. kr. til projekter inden for
velfærdsfornyelsesprojektet ’sammen om
Rødovre’ – det er bl.a. demokratisk
laboratorium, velfærdsteknologier og
forebyggelse på børne- og familieområdet.
o Ventilation på Rådhuset, som er øddelagt.
Foruden de nævnte tiltag har vi længe ønsket at kigge på
om vi kan gøre noget for placering af musikskolen og for at
samle jobcentrene, som lige nu er placeres mange steder
rundt omkring i kommunen.
Vi har med budget 2016 aftalt at gennemføre 2
undersøgelser af hhv. en samling af jobcentret på færre
adresser og overvejelser af om vi kan placere musikskolen
andre steder, så deres behov tilgodeses bedre.

Budgetresolutioner
Vi har også aftalt et par budgetresolutioner omhandler
følgende:

o Rødovre Kommune er i gang med en række
byudviklingsområder, som vil betyde en
markant tilflytning inden for de næste år.
Parterne ønsker i den forbindelse at sikre,
at byggesagsbehandlingen er rustet til
opgaven. Derfor skal der fremlægges en
sag til politisk drøftelse med henblik på en
opprioritering af byggesagsbehandlingen.

o Parterne lægger vægt på, at Rødovre
Kommune er kendetegnet ved høj visuel
kvalitet i byrummet. Det er derfor aftalt, at
der i forbindelse med skattefinansieret nyanlæg afsættes ca. 2 pct. til kunst og
generel forskønnelse af byrummet. Det skal
være med til at sikre, at Rødovre kommune
også visuelt fremstår kvalitativt stærkt. De
nærmere rammer drøftes på baggrund af
en politisk sag.
o De kommende byudviklingsprojekter i
Rødovre er de største i nyere tid, og de vil
have stor betydning for byens udvikling.
Kommunalbestyrelsen har derfor et behov
for at følge udbygningen og tilflytningen
tæt. For at sikre indsigten i påvirkningen af

Rødovre som følge af den markante
befolkningstilvækst, er det aftalt, at der
hvert halve år fremlægges en status for
Økonomiudvalget i forbindelse med
Økonomisk oversigt. På Børne- og
Skoleforvaltningens område udarbejdes
ligeledes en status, der kan give
Kommunalbestyrelsen et overblik over de
udfordringer, som byudviklingen giver.
Både på langt og kort sigt. På kort sigt
forventes eksempelvis Irmabyen, i forhold
til den demografiske udvikling, at kunne
udfordre skolerne med 3-400 elever. På den
lange bane vil de samlede byudviklings
projekter medføre mange nye elever.
o Social- og Sundhedsudvalget forelægges en
sag vedrørende mulighed for initiering af
fædre-grupper.
o Inden udgangen af maj 2016 gennemføres en
uvildig undersøgelse af
grundskyldsproblematikken i Rødovre
Kommune, og der holdes senest i
forbindelse med junimødet et temamøde
om grundskyldsproblematikken i
kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen skal godkende det endelige budget i
starten af oktober. Det er et godt budget, der samler hele
kommunalbestyrelsen. Det er et budget, der sikrer vores
børn og unge – både de udsatte samt børn og unge i vores
institutioner og skoler. Og endelig er det også et budget,
der sikrer bedre byrum og sætter gang i projektet ’Sammen
om Rødovre’, hvor borgere, politikere og medarbejdere har
udviklet gode ideer til at forny vores velfærdssamfund i
Rødovre.
Det er et rigtig godt budget – og et budget, hvor hele
kommunalbestyrelsen går sammen og støtter op om en fortsat
sikker og stabil udvikling i Rødovre.
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Rødovre - en god vækstkommune med
god velfærd og mange tilbud
Udgangspunktet for budget 2016
er godt. Vi har styr på
økonomien i Rødovre, og vi har
gennem mange år haft en meget
solid likviditet og
gennemsnitslig
kassebeholdning. Vi har år efter
år sikret løbende
effektiviseringer og
omlægninger, så vi hele tiden er
på forkant med udviklingen og
en borgerlig regerings luner.
Vi er en rigtig god,
socialdemokratisk kommune
med mange velfærdstilbud til
borgerne. Borgerne kvitterer
heldigvis også for dette –
Rødovre er en populær
kommune i vækst med mange
nye borgere. Vi har en rigtig god
service og velfærd. Og vi er gode
til at tage os af de borgere, der
har brug for støtte og velfærd.
Senest kunne vi læse i Lokalnyt,
at mange ejendomsmæglere
mener, at Rødovre er ’byernes
by’, og ’at det er i Rødovre, at
tingene sker’. Det er da en

fantastisk udmelding, og noget
vi skal være utrolig stolt af.
Rødovre er en kommune med en
bred vifte af velfærdstilbud til
vores borgere. Vi er en
kommune med et godt
omdømme og stor optimisme
blandt vores borgere – hvilket
bl.a. underbygges af en stor
tilflytning af børnefamilier. Men
Rødovre er også en god
kommune for ældre og borgere
med handicap.
Vi er ambitiøse og visionære på
vore borgeres vegne.
Vi har en rigtig god folkeskole
og mangeartede kulturelle
tilbud. Vores sociale velfærd er
så god, at verden omkring os sidste år – kårede Rødovre til
Danmarksmester i social indsat.
Og når vi spørger til borgernes
tilfredshed, ligger den på et høj
og stabilt niveau. Sådan skal det
være i en socialdemokratisk
kommune, hvor vi vælger
velfærd frem for skattelettelser.
For det koster selvfølgelig, at

være ambitiøs og have en god
velfærd til vores borgere.
Et af temaerne ved dette års
budgetforhandlinger var skat og
grundskyld. Flere borgerlige
partier lagde ikke skjul på, at de
ønskede at sænke skat og
grundskyld.
I Socialdemokratiet meldte vi
klart ud på forhånd: Vi ønsker
ikke at sænke hverken
grundskyld eller skat. Det er
ikke tiden til det, når vi samtidig
er midt i besparelser. Og en god
velfærd som Rødovres får man
ikke, hvis man samtidig ønsker
at sænke skat og grundskyld.
Samtidig er problemet med
grundskylden et statsligt
problem og skal løses af staten.
I Socialdemokratiet har vi ønsket
at understøtte byudviklingen og
investering i vækst – kun på den
måde sikres et stærk lokalt
velfærdssamfund i Rødovre.

Gruppen havde forberedt sig godt
Den socialdemokratiske gruppe havde forberedt sig godt. Vi stod ved besparelserne på 2+2 procent, fordi det
er nødvendigt og samtidig var vi klar til at sikre solide og langsigtede investeringer på anlægssiden.
Gruppen har sammen med partiets formand holdt et par temamøder i foråret med fokus på budget 2016 – og
de prioriteringer vi samlet set ønskede at fremme for hjemfaldsmidlerne.
Efter første temamøde udformede vi en prioriteringsliste, som vi bad partigrupperne (de aktive medlemmer)
om at prioritere og dermed kom vi samlet set frem til vores prioriteringer og ønsker til næste års
anlægsbudget.
Disse ønsker blev fremlagt på partiets budgetmøde i slutningen af august, hvor medlemmerne kunne nikke
til de forslag, Erik Nielsen fremlagde på gruppens vegne.
Og det er disse prioriteringer og ønsker, som gruppen har arbejdet på at fremme ved budgetforhandlinger for
næste års budget.

Folkeafstemning

Retsforbeholdet spænder ben for
bekæmpelsen af cyberkriminalitet
Af folketingsmedlem
Morten Bødskov

Og senest i januar i år, da

europæisk cybercenter, EC3,

flere danske kommuner blev der er EU’s fælles modsvar

på et betydeligt antal
informationssystemer - f.eks.

udsat for et cyberangreb,

til cyberkriminaliteten.

netbank eller eboks - kan

hvor værdifulde

Centeret arbejder målrettet

blive straffet med fængsel

oplysninger blev blokeret af

på at bekæmpe både

indtil minimum 3 år. Igen

hackere.

internetsvindel,

gode, konkrete tiltag mod

Men det er ikke kun stater,

hackerangreb og

cyberkriminaliteten. Men

kommuner og store

børneporno på nettet. Et

igen noget Danmark ikke

internationale

samarbejde vi i Danmark

kan være en del af på grund

Idag er cyberkriminalitet

virksomheder, der bliver
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danske borgere kan blive

af dette samarbejde på
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påvirket. 12 procent af

grund af vores

Cyberkriminaliteten er

internetbrugerne i EU har

retsforbehold.

blevet organiseret og

været udsat for bedrageri på

målrettet. Det har gjort

nettet. Det kan være
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2013 vedtog EU det såkaldte
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Cybercrimedirektiv.

borgernes privatliv. Hvis

Vi så det med det russiske
hackerangreb på Estland i

47.000 danskere udsat

2007, der lammede hele det

for identitietstyveri

estiske samfund.
Eller da et omfattende
cyberangreb tidligere på året
kortlage markante
sårbarheder i hundredvis af
energivirksomheder i
Europa.

hackerangreb

ikke af sig selv, tværtimod. I
stedet er de ved at udvikle
sig til en strategisk trussel

Direktivet har bl.a. til formål Danmark går enevej i
at sikre, at medlemsstaterne

bekæmpelsen mod

samarbejder om

cyberkriminalitet, vil

informationsudveksling og

Danmark stå som det svage

viser, at mere end 47.000

indsamling af statistik på

led i denne fælles kamp. Det

danskere blev udsat for

området. Det gør det alt

vil være en stor ulempe for

identitetstyveri i 2012. Det

andet lige lettere at spore,

os. Hackerne skal ikke have

hvor og hvordan

lettere vilkår i Danmark end

kriminaliteten bliver begået.

resten af Europa. Derfor skal

Samtidig ønsker vi at slå

vi af med forbeholdet og

hårdt ned på dem, der

stemme ja til

udfører cyberkriminaliteten;

tilvalgsordningen.

Tal for det præventive Råd

skaber en enorm usikkerhed
hos danskerne.
I EU gør vi meget for at
bekæmpe

Kommuner udsat for

Hackerangrebene stopper

cyberkriminaliteten. Først
og fremmest er der under

hackerne. Det betyder, at en

EUROPOL oprettet et

person, der hacker sig ind

Årsmøde

Et stille årsmøde
men en god debat
Et par og fyrre
medlemmer var mødt op
til årsmødet på
Rødovregård den 17.
september. Formanden
Helge Møller kunne
berette om, at det,
partiforeningen havde

samme slags, og at man i
kredsen derfor havde
aftalt, at vi her i efteråret
skal have en drøftelse af,
om vi kan finde på en
anden og bedre måde at
organisere os på, og en
bedre brug af de sociale

andre kandidater kan
også nå at stille op, men
nu har vi et forslag og en
mand, der er villig.

der netop er taget det
første spadestik. Dertil
kommer byggeriet på
Damhus Tivoli-grunden,
der p.t. er i høring og det
nedbrændte
stationscenter, som der nu
er kommet en køber til,
hvorefter der skal laves
lokalplan.

Vigtigt med et ja
til folkeafstemningen
Megen aktivitet på
Vores Folketingsmedlem
anlægsområdet
Borgmester Erik Nielsen , Morten Bødskov
gennemgik
problematikken om de
mange hundrede tusinde
flygtninge, som strømmer
gennem Europa. Det er
der ikke nogen
umiddelbar løsning på,
men EU må tage sig
sammen og finde nogle
løsninger. Hver enkelt
land kan ikke gøre det
alene.
Han kom også ind på
afstemningen om
retetsforbeholdene den 3.
decmber, hvor det er
vigtigt at få et ja, fordi vi
ellers ryger ud af
europolitisamarbejdet, og
det vil have store
Borgmester Erik Nielsen gør sig klar til at aflægge kommunalpolitisk
konsekvenser for det
beretning på årsmødet
danske politis muligheder
for at opklare
mest at arbejde med, var
medier.
der lige var blevet færdig international kriminalitet
valget til Folketinget.
med
så som børneporno,
Hvor han udtrykte
Kandidat til regionsrådet budgetforhandlingerne,
menneskesmugling og
tilfredshed med, at partiet Da vi ikke kunne finde en hvor der er blevet et bredt økonomisk kriminalitet,
var gået frem i Rødovre,
lokal kandidat til det
forlig med alle partier i
hvis det bliver et nej.
og at vores
seneste regionsvalg, har
kommunalbestyrelsen
Efter en god debat om de
Folketingsmedlem
kredsen forsøgt at være
med masser af
tre beretninger kunne den
Morten Bødskov var
forudseende og finde en
socialdemokratiske
dygtige dirigent Jan
blevet genvalgt.
kandidat til næste
fingeraftryk,
Kongebro sige tak for i
Der var sat mange kræfter komune-og regionsvalg.
koncentrerede sig om
aften.
i gang for at få et godt
Man er blevet enige om
Rødovre Kommunes
valgresultat, men han
Herlevs tidligere formand udvikling. Store byggerier
satte et spørgsmålstegn
Martin Baden. Han kan
og befolkningstilvækst vil
ved, om der måske havde først vælges på en
komme i de næste år. Han
været lidt for meget af
generalforsamling, så
nævnte Irma-byen, hvor

Kampagnedag
Strålende sol, gratis pølser, fadøl, sodavand og kaffe havde lokket rigtig mange til Tyren på
rådhuspladsen. Kampagnedagen gik ud på at få nye medlemmer. Mange indmeldelsesblanketter
blev udlevert. Nogle skrev sig på med det samme, mens vi må vente at se, hvor mange der tager sig
sammen og melder sig ind. Men på dagen syntes det at være en succes. I hvert fald var over 300
kommet forbi for at hilse på deriblandt mange af vore medlemmer. Her er et par fotos af bladets faste
fotograf, Finn Gade Ærø.
Der var både unge og ældre, som fik
fadøl og pølser

Pølsemændene havde en travl
dag. Der var køer foran
pølsevognen fra Letlej.

En kommende DSU´er tager en tur på
Tyren.

Medlemsmøde om
retsforbeholdet
For at være så godt forberedt som muligt, når vi skal ud og agitere for, at vi skal stemme ja ved
folkeafstemningen om retsforbeholdet den 3. december har bestyrelsen besluttet at holde et
medlemsmøde, hvor vores folketingsmedlem, tidligere Justitsminister Morten Bødskov vil
gennemgå de retsakter, vi skal stemme om
Det sker tirsdag den 3. november kl. 19 i kostalden på Rødovregård.
Partiforeningen vil være vært for øl og vand.
Morten er blevet udnævnt til partiets koordinator for valgkampen i hele hovedstadsområdet, så han
får nok at se til. Derfor er vi glade for, at vi har kunnet bestille ham allerede nu. Bestyrelsen håber, at
mange medlemmer vil møde op.

Partiaktiviteter

Aktivitetskalender
19.10. kl. 18 gruppemøde og FU på rådhuset.
26.10 kl. 19 bestyrelsesmøde i Gunnekær 70.
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Duel 2 X Morten
Bødskov og
Messserschmidt
Ligesom ved valget til EU-parlamentet er
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti gået
sammen om et arrangement i forbindelse med
folkeafstemningen om afskaffelse af
retsforbeholdet den 3. December.
Duellen finder sted på Rødovregård i Loen
mandag den 16. November kl. 19, hvor
Rødovre Lokalnyts redaktør André Bentsen
skal forsøge at dirigere de to kamphaner og
tilhørerne.
Til at varme op til debatten vil der være gratis
pølser.
Når vi har valgt Morten Bødskov som vores
duellant, er det selvfølgelig, fordi han som
Justitsminister var med til at vælge de
retsakter, som der skal stemmes om.
Vi håber at mange partimedlemmer møder op
og støtter ham.

Mandagscaffe
Mandag d.2.november er gæsten Herlevs Borgmester
Thomas Gyldal Petersen, som netop her i august har rundet
de 40 år.
Thomas har gået i vuggestue, børnehave, folkeskole og på
gymnasiet i Herlev.
Som 22-årig blev han valgt ind i Herlev
Kommunalbestyrelse, og i 2011 blev han borgmester her, idet
han afløste Kjeld Hansen. Ved valget i 2013 fik han 34,5
procent af stemmerne.
Thomas Gyldal er ikke konfliktsky, han har bl.a. kritiseret
den socialdemokratiske partitop i sagen om betalingsringen
og den tidligere regering og især Bjarne Corydon for at have
bevæget sig for langt mod højre.
De sidste datoer i Mandagscaféen er mandag d. 1. februar og
mandag d. 1. marts.
Vi har ikke de sidste navne på plads, for det var ikke lige
sagen at kontakte politikere, før valget og sommerferien var
overstået.
Vi har valgt at undgå december og januar, da sidste sæsons
møder her var meget lidt besøgt.
Vi glæder os til at komme i gang og håber på stort
fremmøde.
Husk at du gerne må tage en gæst med.
På gensyn
Karen, Preben og Kirsten.

En talende herre
Hvem kan holde ud at høre på en,
der fortæller i 2 stive timer kun
afbrudt af en pause på 7
minutter?
Det kunne den snes
partimedlemmer, der var mødt
op til mandagscafé d. 7.
september for at høre Helge
Møller fortælle om sin tid som
journalist med hovedvægt på
kriminalstof.
Med ret monoton stemmeføring
tryllebandt han tilhørerne med
beretninger om sine kontakter i
de kriminelle miljøer og om
vilkårene for journalistik i
60erne,70erne og 80erne på
Aktuelt og på Berlingske
Tidende.
Der var ikke tid til at stille spørgsmål, men alle gik hjem med
en fornemmelse af at have fået et kig ind i et miljø, som ingen
havde kendskab til.
Preben og Kirsten

Deadline til næste nummer
den 26. november

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 2016
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
*Lone Albrechtsen, Egegårdsstien 8.2.1.
20783028 / lone.albrechtsen@gmail.com
Ole Gjøl Bystrædet, 23C, 2 0001 36416276/
kuhlmeier@post.tele.dk
Maria Grøndahl, Mosehusvej 5, 23427414/
maria@groendahl.dk
Bestyrelsessuppleanter:
Per Biener, Schweizerdalstien 41, 3670 3117 /
perbiener@Outlook.dk
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-finnaeroe@kabelmail. dk
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11, 3672 2984 /
jan_hylleborg@hotmail.com
Revisorer:
Birgitte Smedegaard, Nørekær 11, 2.tv. 22537030,/
bsmede@sol.dkaroe@kabelmail.dk
Steen Skriver Rasmussen, Kærdals Alle 5, 36411181/
Revisorsuppleant:
Finn Gade Ærø , Espely 7, 36411860/kirsten-finnaroe@kabelmail.dk

Fanebærere
Dorit Svendsen Vandværksvej 3 41682868
doritsvendsen@gmail.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@epossthus.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 /
perbiener@Outlook.dk

Husk
Duelmødet mellem Morten Bødskov og DF´s
Morten Messerschmidt.
Om folkeafstemningen om retsforbeholdet
Den 16. november kl. 19 på Rødovregård

!

Arbejdernes Radioog 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

