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BORGMESTERKANDIDAT
Allerførst vil jeg gerne sige tak for, at jeg er blevet valgt
som Socialdemokratiets borgmesterkandidat i november 2021. Det er en kæmpe ære, og jeg vil gøre alt for,
at jeg kan leve op til tilliden.
Jeg har de seneste to et halvt år været gruppeformand
og har fået stor indsigt i de forskellige udvalg via jævnlige
opkald med samtlige medlemmer af gruppen og med spar
ring med dem, når de har udvalgsmøder.
Alle har videregivet viden, og den vil jeg fortsat benytte
mig af, ligesom jeg fortsat vil stå til rådighed for dem med
min.
Derudover har jeg i samme periode været medlem af øko
nomiudvalget, hvor jeg har været i (borg)mesterlære ved
Ole Bollesen. Vi har haft møder og opkald flere gange om
måneden, og de har klædt mig godt på, så jeg er klar til at
gå i hans fodspor.
Det jeg vil arbejde for som borgmesterkandidat, kan du se
i følgende fem mærkesager.

1.

Kernevelfærd
Vi skal definere, hvad der er allervigtigst for os. Er
det skoler, ældrepleje, kultur eller daginstitutioner.
I arbejdsgrupper skal vi sammen løse opgaven og finde
frem til, hvordan vi ser Syddjurs Kommune i fremtiden.

2. Bæredygtighed
Ved sidste valg havde vi et valgoplæg omkring
bæredygtighed. Det skal vi have igen. Jeg forventer,
det tager udgangspunkt i Bæredygtighedsudvalgets
arbejde i 2019 og 2020, der har fokus på ambitioner
og målbare resultater.

3. Økonomi
Vi skal som socialdemokrater føre en ansvarlig økono
misk politik. Her står vi i øjeblikket med ansvaret for en
økonomi, der ikke er god. Vi skal bruge de kommende
måneder på at få økonomien tilbage på sporet, og for
tælle den historie i månederne op til valget. At vi kan
styre økonomien, også i de kommende fire år.

4. Samarbejde
Jeg oplever i medierne og blandt nogle af vores poli
tiske kollegaer, at fokus er på konflikter og på de be
slutninger, vi er uenige om. Jeg vil flytte fokus til det
vi er enige om. Vi skal vise, hvad vi har været fæl
les om med de forskellige partier i denne valgperi
ode. Eksempelvis at vi har gennemført flere grønne
tiltag med SF, Alternativet, Radikale og Enhedslisten.
At vi har bevaret de hjemmeboendes klippekort med
Dansk Folkeparti. Og at vi med de Konservative har
beholdt penge til Ebeltoft i udvikling. Samt med Ven
stre om økonomien. Men også samarbejde med bor
gerne og virksomheder. Det skal blandt andet ske via
flere paragraf 17 stk. 4 udvalg, hvor vi skal have eks
perter ind og bidrage til en fælles løsning. Vi snakker
allerede nu i gruppen om et udvalg til socialområdet i
samarbejde med psykiatrien. Et andet eksempel kun
ne være et udvalg for landdistrikter, hvor vi samler
viden fra hele kommunen, der vil kunne bruges bredt
både hos os, men også hos andre kommuner.

5. Kommunikation
Som den sidste mærkesag har jeg noget nyt. Kom
munikation! Vi skal som kommune blive bedre til at
kommunikere med vores borgere. Det har jeg oplevet
flere gange, er et område vi gennem mange år har
haft udfordringer på. Et af de tiltag jeg vil lave, er, at
borgmesterkontoret flyttes rundt i kommunen. Så jeg
vil være i en af vores byer som udgangspunkt hvert
kvartal. Vores borgere skal her komme med forslag til,
hvorfor det lige netop er deres by, der skal have be
søg. Denne mærkesag hænger sammen med punkt 4.
For hvis vi formår at samarbejde bedre med de andre
partier, borgere og virksomheder, vil kommunikatio
nen fra mund til mund komme helt af sig selv. Jeg vil

også fortsætte Ole Bollesens walk and talk. Det
te fremragende tiltag, har vært en stor succes.

Privat arbejder jeg i SuperBrugsen i Solbjerg, hvor jeg startede i januar. Jeg har været
ansat ved Coop siden 2002 og nyder den daglige kontakt med vores kunder, samt at
man via indextal kan se, om man gør det bedre end sidste år/i går. Jeg har gennem
alle årene arbejdet med ledelse og ser det som en naturlig del af min hverdag at tage
ansvar.
I min fritid er jeg aktiv i IF Midtdjurs både som fodboldspiller og håndboldspiller, og i
førstnævnte yderligere som seniorudvalgsformand og assistenttræner.
Jeg er også natteravn i Ryomgård (hvor jeg har boet hele mit liv) og Kolind, hvor jeg får
et indblik i, hvad de unge mennesker i byerne bruger fritiden på, og er med til at sikre
dem tryghed i hverdagen.
Jeg vil til slut gerne rette en særlig tak for tilliden til strategiudvalget og til mine kolle
gaer i byrådsgruppen. Deres entydige opbakning til mig har gjort stort indtryk, og gør,
at jeg står stærkt som hele partiets kandidat. Det er jeg taknemmelig og glad for.

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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JEG HÅBER PÅ
DIN OPBAKNING
TIL URAFSTEMNINGEN –
NÅR VI FÅR LOV AT HOLDE DEN!
AF NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN, BYRÅDSMEDLEM
OG SYDDJURS’ KANDIDAT TIL REGIONSRÅDET 2021

Kære partikammerater.
For et par måneder siden – det var før Coronakrisen ramte
Danmark og virker helt som en anden verden nu – blev jeg
ringet op af Fællesledelsesformand Søren K. Lauridsen og
spurgt, om jeg havde lyst til at tage handsken op som regi
onsrådskandidat for Socialdemokratiet i Syddjurs til valget
næste år. Jeg bad om en uges betænkningstid, men det
er vigtigt for mig at sige, at den ikke var nødvendig pga.
manglende lyst til opgaven. Det var derimod tre andre ting,
jeg skulle have på plads:
For det første er det altid godt at træffe større beslutninger
(og her medregner jeg bestemt et politisk kandidatur) med
sin bedre halvdel. For det andet skulle jeg overveje min
fremtid i forhold til som forhåbentligt nyuddannet gymna
sielærer i sommeren ’21. Og for det tredje skulle jeg forlige
mig med ikke at genopstille til byrådet og forlade det på
et tidspunkt, hvor jeg føler, at opgaven er sværere for min
efterfølger, end den var for mig fra 1. januar 2018.
Da min lægestuderende kæreste var med på ideen, jeg
godt kunne forestille mig at være begrænset til at søge job
i Midtjylland og jeg har tillid til at vi i fællesskab får et godt
hold valgt ind i kommunalbestyrelsen i Syddjurs; valgte jeg
at takke ja.
Når du læser disse linjer, var det meningen, at der skul
le have været en generalforsamling i Djurskredsen, hvor
Norddjurs’ kandidat, Else Søjmark, og jeg skulle have dystet
om de to placeringer, vores kreds har på den socialdemo
kratiske regionsrådsliste. Den ene er nr. 3, mens den anden
er et godt stykke nede af listen. Og selvom vi selvfølge
lig er sideopstillede i Socialdemokratiet, giver det et stort
moralsk overskud at få en god placering – og vælgerne
forventer noget ekstra af de øverst placerede kandidater.
Derfor ville jeg have ringet til hver enkelt af jer for at høre,
hvad jeg kunne gøre, for at gøre mig værdig til jeres delta
gelse og stemme til generalforsamlingen. Den dialog ind
leder jeg nu med disse ord og til jer alle på én gang, men
jeg håber, I vil række ud til mig, hvis I har noget på hjerte.
Syddjurs har endnu ikke opnået valg til det midtjyske regi
onsråd. Ikke ved ét af de nu fire valg og ikke fra noget par
ti. Enten kigger vi for meget til de århusianske kandidater,
stemmer for lidt eller har ikke tilstrækkelig samhørighed
mellem kandidater og vælgere. Det skal være slut nu. Jeg
håber at køre den bedst mulige valgkamp og jeg håber at
gøre det med alle jer; mine partikammerater, som kender
kredsen, kommunen og lokalmiljøerne bedre end jeg.
Mens jeg skriver dette, er jeg stadig i gang med at fast
lægge min politiske platform og vælge mine mærkesager.
Jeg skal både lære en masse af tidligere kandidater og de
mennesker, der udfører regionens politik – om det så er
læger, sygeplejersker, buschauffører eller embedsfolk – og
inden jeg sætter mig fast på noget, vil jeg også have en
dialog med mit bagland. Det er jer. Jeg kan dog fortælle jer,
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at jeg er rød socialdemokrat og det i særdeleshed skinner
igennem, når jeg ser på sundhedspolitik, som regionsråds
politik jo handler meget om. For to måneder siden havde
jeg måske fortalt om, hvordan min kræftramte søster hav
de brug for et velfungerende velfærdssamfund og sund
hedssystem, men jeg tror, at Coronakrisen har vist os alle,
hvor stor en gave, de er til os alle sammen. Også dem, der
ville have råd til deres eget. Når vi ser uden for Norden,
ser vi lande med A- og B-hold, hvor de rige kan tage fri og
på hospitalet, mens de fattige må arbejde for at brødføde
familien og dør flere gange oftere end de rige. Gudskelov
for os og vores forfædre, at det ikke er sådan i Danmark!
Når krisen er ovre, vil det dog stadig være tilfældet, at dine
forældres indkomst og dit postnummer betyder noget for,
hvor gammel, du kan forvente at blive. Dén kamp er én af
de største, vi som socialdemokrater kan kæmpe – kampen
for at have værdighed og rørighed tilbage, når man trækker
sig fra arbejdsmarkedet og skal lege med børnebørnene.
I dette årtusinde har vi for alvor også taget fat på de psy
kiske sygdomme og lidelser som noget, der skal behandles
og man ikke skal udskamme de ramte for. Den tid, hvor vi
stak en flaske vodka i hånden på dem, der ikke kunne pas
se ind i samfundet, fordi de ikke passede ind i vores andre
normer, er heldigvis forbi. Den tid, hvor vi burede folk inde
på anstalter, er heldigvis forbi. Nu tager vi fat om roden på
problemet og anerkender folks ligeværd; uanset diagnoser.
Mit håb er, at vi alle kommer til at leve længere og være
sundere og gladere hele livet. Derfor er mit udgangspunkt
for et valgprogram ”1 år længere, 2 år sundere, 3 procent
gladere”. Det betyder – meget simpelt stillet op og svært at
måle – at de midtjyske borgere skal have en højere forven
tet levealder; have flere gode år, hvor de ikke har brug for
pleje eller piller og at mængden af borgere med behov for
psykofarmaka skal falde. Jeg håber, I synes, det er et godt
udgangspunkt og glæder mig til at diskutere det med jer.
Når vi en dag kan mødes, skal vi stemme om, hvorvidt det
er mig eller Else Søjmark fra Norddjurs, der skal ligge øverst
på listen til RV21. Jeg håber, I har lyst at vise mig tilliden
og give mig chancen for at blive den første politiker fra
Syddjurs i regionsrådet. Jeg tror, jeg har en god chance og
lover at knokle for det bedste resultat og være lydhør over
for jeres ideer, kritik og råd.

Med håb om et snarligt gensyn
og at I er trygge; hver for sig!

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs

DANMARK GENNEM KRISEN
AF LEIF LAHN, MF

Kære venner
Som I alle ved, befinder vi os i den nok største krise siden
Anden Verdenskrig. Coronapandemien har lukket verden –
og dermed også Danmark – ned. Der er næppe en eneste
dansker, som ikke har oplevet, at hverdagen er markant
ændret i denne svære tid. Mange skolebørn må undvæ
re fysisk undervisning og nærvær med deres venner. Den
selvstændige erhvervsdrivende ved ikke, hvornår der igen
kommer kunder. Den ledige går en usikker tid med færre
jobmuligheder i møde. Og den ældre kan ikke få et kram
af sine børn og børnebørn. Det er en vanskelig tid.
Regeringen handlede sammen med Folketingets
øvrige partier hurtigt og resolut, da coronavirus
sen kom til Danmark. Landet blev mere eller min
dre lukket ned hurtigt. Det var nødvendigt. For
vi skal stoppe smitten i samfundet, så menne
skeliv kan reddes. Når vi kigger rundt i andre
lande, kan vi se skrækscenarier med mange
døde og pressede sundhedsvæsener, der
ganske enkelt ikke kan følge med. Det skal vi
for alt i verden undgå.
Selvom hverdagen for os alle er blevet markant an
derledes, og rigtig svær for mange, er tiltagene nødvendi
ge. Vi kan da også se, at danskerne i høj grad bakker op. Vi
står sammen ved at holde afstand, og dermed passer de
stærkeste på de svageste. Og vi kan se, at det virker.
Samtidig har der over hele landet vist sig et stort sam
fundssind. Alle de mange frivillige initiativer, hvor fremme
de tilbyder at lufte hund eller handle ind for de kronisk syge
eller sårbare ældre, vidner om en stor lyst til at gøre noget
for andre i en svær tid. Det har rørt mig, hvor meget folk er
rykket sammen om hinanden – på afstand.

Vi skal bevare arbejdspladser
Corona er først og fremmest en sundhedskrise, men den
har også store økonomiske konsekvenser. Det er vigtigt at
huske på, at rigtig mange danskere under hele krisen har
gået på arbejde og udført et stort stykke arbejde for at hol
de samfundets hjul i gang. Men nogle brancher har måtte
lukke ned. Det er naturligvis ikke uden konsekvenser. Vi
skal sikre, at så mange virksomheder og dermed også ar
bejdspladser som muligt bliver bevaret. Mange brancher er
berørte. Derfor har vi fra politisk side etableret omfattende
hjælpepakker, så vi holder hånden under arbejdsgivere og
lønmodtagere. Regeringen har eksempelvis sammen med
Folketingets øvrige partier og arbejdsmarkedets parter
indgået en trepartsaftale, som sikrer, at virksomheder med
store tab kan få dækket en stor del af deres udgifter til løn
til medarbejderne af staten. Til gengæld må virksomheder
ne ikke fyre medarbejderne. Hele 150.000 jobs er indtil vi
dere blevet sikret af lønkompensationsordningen, som nu
også er blevet forlænget. Det er en rigtig god nyhed.
Der er lavet en stribe hjælpepakker til erhvervslivet, så vi
sikrer virksomheders overlevelse. Eksempelvis er der lavet
kompensationsordning til arrangører af koncerter, festiva
ler og store motionsløb. Også her kan organisationer kom
me i en slem økonomisk klemme.
Men vi må ikke glemme dem, der står uden for arbejds
markedet. For dem er en i forvejen usikker tid blevet end
nu mere presset. Et enigt Folketing har derfor besluttet at
forlænge dagpengeperioden med tre måneder. Vi har også
vedtaget at suspendere 225-reglen midlertidigt. Reglen
betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal arbejde mindst

225 timer om året for at kunne fastholde den fulde
kontanthjælpssats. Det er ganske enkelt ikke en
muligt for mange lige nu, og det betyder, at den
enkelte pludselig og uforskyldt kunne stå uden
indkomst fra den ene dag til den anden.
Det har vi afhjulpet.

En hånd til de socialt udsatte
Mens der naturligt nok har været stort
fokus på økonomien, så er det også ble
vet tydeligt, at når udsatte familier tvinges til
at være inden for hjemmets fire vægge i længere
tid, så munder det ud i konflikter. Flere børn og unge
lever i hjem med alkoholmisbrug, psykisk sygdom el
ler mistrivsel, og under coronakrisen har de ikke mulighed
for at få en pause fra hjemmet. Kommunerne har under
hele forløbet tilbudt nødpasning, som også gælder udsatte
børn, hvor familierne mangler overskud. Men henvendel
ser til de sociale organisationer viser et øget pres og efter
spørgsel på deres hjælp.
Derfor er der lavet en børnepakke med midler til at un
derstøtte organisationernes arbejde med udsatte børn og
deres familier. Helt konkret har ni organisationer, der yder
rådgivning og familiestøtte, herunder Børns Vilkår, Mødre
hjælpen og Psykiatrifonden, fået del i midlerne.

En klog åbning
Nu i skrivende stund er vi så småt i gang med at genåbne
landet – men det skal ske klogt. Mange er utålmodige ef
ter at få deres hverdag tilbage. Det forstår jeg godt. Men
vi skal undgå de scenarier, vi har set fra udlandet. Vi skal
åbne forsigtigt og forsvarligt efter sundhedsmyndigheder
nes anbefalinger, så vi har smitten under kontrol, og så vi
sikrer, at der er kapacitet i sundhedsvæsenet.
De mindste børn er i nogen grad kommet tilbage i daginsti
tution, ligesom eleverne igen kan sætte sig på skolebæn
kene i de mindste klasser. Der skal tages forholdsregler ude
lokalt, men jeg synes, at både institutioner, pædagoger,
skoler, lærere og forældre er meget påpasselige og gør en
stor indsats for at sikre en forsvarlig åbning.
Også en række erhverv, såsom frisører, fysioterapeuter,
psykologer og køreskoler, har igen kunnet åbne dørene, så
længe der tages forholdsregler.
Der skal nu forhandles med Folketingets partier om, hvor
dan næste etape skal tilrettelægges, og derfor kan jeg af
gode grunde ikke komme nærmere ind på, hvad der kan
åbnes for næste gang. Det afhænger både af forhandlin
gerne, men også af hvordan det ser ud med smittetrykket.
Vi ses jo nok ikke til diverse byfester, stafet for livet og alt
andet vi plejer at rende til om sommeren, men jeg glæder
mig rigtig meget til at se jer alle igen så snart det er muligt.
Indtil hverdagen bliver mere normal vil jeg sende jer de
bedste tanker og bede jer holde humøret oppe og passe
godt på jer selv og hinanden derude.

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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SOCIALDEMOKRATIET
SYDDJURS-VEST
Formand Jan Bruno Jensens beretning
til generalforsamlingen 3. februar 2020
Jeg havde håbet at kunne give jer denne beretning
i levende live og for et par uger siden, men sådan
skulle det ikke være. Jeg håber, I ved at læse dette
bliver sat godt ind i, hvem jeres bestyrelse er, hvad vi
har lavet, og hvad vi vil lave, når vi får lov.
Der er nu gået et helt år, hvor vi har haft en ny besty
relse. Og sikke et år!
Der kom en del nye i bestyrelsen, hvor Søren Holm
gaard med sit ene års erfaring var ”den gamle” og jeg
blev – på trods af at være ukendt i partiforeningen –
den nye formand. Det overraskede mig, hvor hurtigt
det kunne gå, og jeg skulle først gøre mig begreb om,
hvor meget arbejde det betød. Men sammen har en
god bestyrelse løftet de opgaver, vi mødte. Og hvad
har vi så lavet i 2019:
Første opgave var at lære hinanden at kende, og det
var hurtigt at se, at nogle i bestyrelsen ønskede, at vi
skulle markere os politisk; være klar til at gå i dialog
omkring byrådets arbejde og deres beslutninger. Vi
skulle være bindeleddet imellem dem og vores med
lemmer.
Andre talte mere for medlemsengagerende aktivite
ter og kampagner, åbne møder og diverse arrange
menter. Vi var lidt som to hold i tovtrækning, der ville
hver sin retning. Og derfor forsøgte vi måske at gøre
for meget uden helt at få overblik over, hvad dette
arbejde krævede.
Vi fik på et møde med vores byrådsmedlemmer gen
nemgået, hvad de ønskede af os som bestyrelse,
og disse ønsker passer meget godt med de to linjer,
vi arbejder med. Jeg synes, samarbejdet har været
frugtbart og håber, byrådet vurderer det samme.
Midt i det hele fik vi også både et Europa-Parlamentsog Folketingsvalg. Særligt det sidste har vi godt nok
ventet længe på.
Det krævede selvfølgelig en masse arbejde – både
med at få Niels Fuglsang valgt som ny kandidat, Leif
genvalgt som erfaren, men også med at stille med
valgtilforordnede på tværs af kommunen begge
dage. Vi fik som bekendt et fint valg til Europa-Par
lamentet, og Socialdemokratiet fik et godt valg til
Folketinget på 29,7 % i Djurskredsen, og både Niels
Fuglsang og Leif Lahn blev valgt. Det er jeg som
formand meget stolt af. Der skal lyde en stor tak til
alle, der hjalp til og et stort tillykke til både Niels og
Leif med de flotte valg. Mange mente jo, at med det
flotte resultat, Leif Lahn fik, burde han have fået en
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ministerpost, og vi var da nogle, der ærgrede sig lo
kalpatriotisk, da Mette Frederiksen præsenterede et
ellers fremragende ministerhold.
Mit håb er, at Leif fortsat kan prioritere sin tid på
Djursland ligeså meget de næste fire år, som han har
gjort de sidste 12.
Så kære Leif: Vi forventer, du har fokus på en bed
re infrastruktur her på Djursland; med en færge fra
Ebeltoft med daglige afgange og en letbane til vores
lufthavn. Vi forventer meget af dig, og jeg tror, at du
lever op til dette.
Vi fik en ny regering, og jeg er meget spændt på,
hvordan det kommer til at gå de næste tre og et
halvt år. Hvordan får Mette Frederiksen et samarbej
de mellem Socialdemokratiet og De Radikale, SF og
Enhedslisten til at køre?
Jeg er sikker på, hun nok skal få rigeligt at se til. Men
med den dygtighed, Mette har udvist, er jeg sikker
på, hun nok skal finde de løsninger, der er nødvendi
ge for, at et godt samarbejde kan lykkes.
Mit råd til Mette er dog, at det ikke skal være for en
hver pris.
Og kære Leif – her har du også en opgave (det er
jo formandens vigtigste opgave at uddelegere op
gaver)!
Efter det dejlige valg måtte vi igen i gang med vo
res normale bestyrelsesarbejde. For bedre at define
re vores mission og organisering, så vi efter hjælp
udefra, bl.a. gennem kurser, hvor vi kunne gå i dialog
med nogen, der er ekstra gode til dén slags.
Når det kommer til organiseringen, er vi i Vest enige
om, at der bør være én partiforening, så vi ikke ender
med tre bestyrelser i hhv. to partiforeninger og en
fællesledelse. Det er for os bedre at samle kræfterne
i en bestyrelse på 7 medlemmer, og dertil underud
valg, så Socialdemokratiet i Syddjurs bliver stærkere.
Vi arrangerede et møde med Ebeltoft for at høre de
res synspunkter omkring dette, men nåede ikke til
enighed.
Vi har et godt samarbejde med Ebeltoft, hvor der ikke
er noget at komme efter, skal det påpeges.
Derfor vil jeg godt sige tak til Ebeltoft for det gode
samarbejde. Og især Christian Haubuf for den støtte,
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han har givet mig som formand. Jeg er sikker på, at
vores samarbejde i fremtiden også bliver godt til vo
res medlemmers bedste. Vi skal altid huske, at vi er
her for vores medlemmers skyld, og ikke omvendt.

ritere de svageste i vores samfund mere. Mit råd til
vores byråd er, at vi altid skal holde fast på vores
holdninger. Selvom dette kan betyde et snævert fler
tal.

Lige før sommerferien valgte bestyrelsesmedlem
Kurt Dahl at trække sig. Dette foregik stille og roligt
og vi har en god kontakt til Kurt, der ofte kommer
med gode og indsigtsfulde ideer til vores arbejde. Og
jeg vil godt takke ham for alt det arbejde, han lægger
hos Socialdemokratiet Syddjurs-Vest og for at være
der til at hjælpe mig i gang med formandsarbejdet.
Jeg er sikker på, vores samarbejde vil fortsætte i det
næste års tid.

Arbejdet med Fællesledelsen er som altid en fornø
jelse. Men det føles nogle gange som om, man har
været til det samme møde flere gange på en uge,
når der er to foreninger og en fællesledelse. Der går
næsten mere tid med at holde møder, end at arbejde
med det, vores medlemmer ønsker, vi skal arbejde
med. Men uanset skal der lyde en stor tak til Fælles
ledelsen, og jeg glæder mig til at skyde kommunal
valget 2021 i gang til deres generalforsamling i april.

Med Kurts afgang måtte jeg finde en løsning på
fremtiden bestyrelsessamarbejde, hvorfor vi lavede
to lørdagsmøder, hvor vi fik snakket det hele godt
igennem og sammen har fundet den helt rigtigt for
mel. Mener vi selv.

Socialdemokratiet Syddjurs-Vest kunne have været
mere på banen i 2019, end vi har været – men en
ny bestyrelse skal samtidig også først finde sit fod
fæste og egen retning. Vi er ikke supermænd og jeg
vil personligt gerne have brugt flere kræfter på for
mandsarbejdet, men jeg er samtidig sikker på, at vi
med fornyede kræfter og mere erfaring går et stort
år i møde.

Vi har bl.a. prioriteret nogle ting over andre og der
for ligner vores årshjul ikke nødvendigvis sig selv fra
tidligere år.
Vores suppleant kunne ikke at træde ind i vores be
styrelse, og derfor fik vi Michael Stegger ind som en
hjælper, hvilket har givet os et friskt pust og båret os
fremad.
Vi har holdt to åbne møder og forsøgt os med at
lave to arrangementer i 2019. Den første – en rund
tur i kommunen – måtte dog aflyses pga. manglen
de tilmeldinger, mens det andet – et foredrag ved
DSU-formand Frederik Vad – måtte aflyses, fordi Fre
derik kort inden blev kaldt til Hovedbestyrelsesmøde
i Partiet. Det skal jo også passes!
Men ét er sikkert: Vi holder flere arrangementer i det
nye år, og der skal være noget for enhver smag. For
slag fra medlemmer er som altid velkomne.
Vores forening har – som det gælder de fleste og
fra alle partier – svært ved at få flere medlemmer.
Mange er kommet til, men desværre er der flere, der
er gået bort.
Vi spørger os selv: Hvordan får vi DSU op at køre?
Hvordan får vi flere til at melde sig ind? Skal vi ud
på gader og stræder hver lørdag? Skal vi være mere
politisk aktive i medierne?
Et af vores tiltag er, at vi er gået i gang med et sam
arbejde med Venstre. Blandt andet for at engagere
flere unge i politik. I skrivende stund har vi holdt flere
møder med deres partiorganisation. og første mål er
besøg på vores uddannelsessteder i Rønde. Jeg er
sikker på, dette samarbejde har stor fordel for begge
parter, men også for vores fremtidige samarbejde i
byrådet. De to største partier i byrådet bør bestræbe
at have et godt forhold. Så længe, man hver især kan
se sig selv i det.

En stor tak skal lyde til Marianne Aakjær, Niels G. Mik
kelsen, Søren Holmgaard og Michael Stegger for jeres
opbakning. Og tak for den tid vi har været sammen,
men også en tak til jeres bagland, for jeres tid væk
hjemmefra.
Nu går vi en ny tid i møde med Anni Mogensen, Hen
ning Mondrup Pedersen og Uffe Jacobsen som med
lemmer af bestyrelsen, og jeg ser frem til arbejdet,
når karantænen bliver løftet. Vi nåede kun kort at
møde hinanden til et konstituerende bestyrelses
møde, inden Coronakrisen ramte Danmark, men jeg
har en god fornemmelse af vores samarbejdsevne
og bringer mange forskellige ressourcer og evner til
bordet. Vi har knivskarpt fokus på aktiviteter, som in
teresserer, engagerer og gavner medlemmerne – og
de vil naturligt være svære at afholde, når vi ikke kan
mødes fysisk. Vi har dog planlagt et bestyrelseskur
sus, hvor vi vil lægge en god plan for året, som skulle
være afholdt for længst, men da vi mener, at det er
afgørende at kunne se hinanden i øjnene til sådan
et arrangement, venter vi med det, til alle kan og er
trygge ved at mødes.
Jeg glæder mig til som formand at byde jer alle vel
kommen til de mange aktiviteter, vi forhåbentligt får
afholdt i 2020.

RYOMGÅRD

I efteråret indgik Socialdemokratiet en aftale med de
fleste i byrådet omkring budget 2020. Jeg mener, at
dette budget mangler en del af de grundlæggende
socialdemokratiske holdninger, og at man bør prio

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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NYE BESTYRELSESMEDLEMMER
I SOCIALDEMOKRATIET SYDDJURS-VEST
Anni Mogensen
Jeg er 45 år, mor til 2 piger på 17 år og 21 år. Gift på 24. år med Jens Peter og bor i Ryomgård.
Jeg er uddannet som kontorassistent og har i flere år været selvstændig med min mand (Ryom
gård Bageri), men i dag arbejder jeg som pædagogmedhjælper i Kolind Børnehus og er i 2020
under uddannelse som pædagogisk assistent. Min fritid går med at strikke, være håndboldtræner
for de yngste, hygge om familien og vores dyr (2 hunde og 25 kaniner).
Jeg er tillidsmand på mit arbejde og har været det i 3 år og er med i Område MED Børn og Læring
i Syddjurs, og det er gennem ovenstående, jeg er blevet interesseret i det politiske arbejde. Jeg
glæder mig til at komme i gang med bestyrelsesarbejdet.

Henning Mondrup Pedersen.
Jeg er 21 år og er udover medlem af Socialdemokratiet også medlem af DSU.
Jeg er glad for at være blevet valgt til bestyrelsen, og jeg er glad for at være blevet bestyrelses
sekretær. Jeg er parat til at bidrage til vores parti, og til at vi kan vinde næste kommunalvalg og
bevare borgmesterposten. Jeg er i forvejen aktiv i Syddjurs, kommer til gruppemøderne inkl. de
åbne møder rundt omkring i kommunen, jeg kommer til byrådsmøderne, og jeg deler flyers ud,
når der er åbne gruppemøder.
Derudover deler jeg de socialdemokratiske blade rundt i Mørke, hvor jeg også bor. Jeg studerer til
daglig inde på Professionshøjskolen VIA i Aarhus, hvor jeg er i gang med at tage en uddannelse
som Administrationsbachelor. Jeg pendler dagligt frem og tilbage.
Jeg har tidligere arbejdet som museumsguide på Fregatten Jylland og har dermed prøvet at være
en del af turismeindustrien på Djursland. Kulturinteressen har jeg stadigvæk, særligt når det kommer til vores partis
historie.
Mine politiske interesser er:
• Velfærd: hvordan hjælper vi vores svage borgere bedst.
• Transport: hvordan sikrer vi gode transportmuligheder for alle i landet.
• Kultur: hvordan sikrer vi, at vores kultur forbliver folkelig.
• Internationalt samarbejde: hvordan kan vi bedst samarbejde om fred, demokrati og klima.
• Bosætning: hvordan sikrer vi, at der kommer flere borgere til Syddjurs og at hele kommunen oplever velstand og fremgang.
Kontaktoplysninger Tlf. 28 49 55 85 . Mail: henning.mondrup.pedersen@gmail.com . Stationsvej 3, 1 sal. 8544 Mørke

Uffe Jakobsen
Jeg er 49 år og arbejder som underviser på Ingeniørhøjskolen i Aarhus. Bor i Djurslands ubestrid
te hovedstad Pindstrup. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får styrket de rigtige fagforeninger, får så
mange som muligt ind under en overenskomst og bekæmper skattesnyd. Mere lokalt så synes jeg
godt, at man kan tænke langsigtet og med små skridt forberede sig på fremtiden. Vejret vil nok
blive mere vådt om vinteren og nogle gange meget tørt om sommeren. Efteråret vil muligvis byde
på flere og kraftigere storme. Det kan vi forberede os på, uden at det koster os mange penge, hvis
vi starter i det små.

BESTYRELSEN I SOCIALDEMOKRATIET SYDDJURS-VEST
Jan Bruno Jensen / Formand
Ladegårdsparken 57, 8410 Rønde 91250423 lilleranders25@gmail.com
20119604
Søren Holmgaard / Kasserer
Hændelshøj 13, 8543 Hornslet
28968741
holmemaj@gmail.com
Anni Plannthin Mogensen / Næstformand
Poppelvej 36, 8550 Ryomgård
28354017

annimog@gmail.com

Marianne Fuglsbjerg Aakjær / Medlemsansvarlig
Hændelshøj 14, 8543 Hornslet
22244257 familienaakjaer@jubii.dk
Henning Mondrup Pedersen / Sekretær
Stationsvej 3, 1., 8544 Mørke
28495585
henning.mondrup.pedersen@gmail.com
Uffe Jakobsen / Bestyrelsessuppleant
Brunmosevej 10, 8550 Ryomgård 21963665
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giturox@gmail.com
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BESTYRELSENS BERETNING FOR 2019
VED FORMAND CHRISTIAN HAUBUF
Kære medlemmer

Så er vi samlet igen til vores årlige generalforsamling, hvor
vi både kigger tilbage på året, der er gået og ser fremad på,
hvad der skal ske i 2020.
En generalforsamling giver anledning til at stoppe op og se
på året, der er gået og gøre sig tanker om det nye år.

Folketinget

Jeg vil ikke sige noget om, hvad der sker i Folketinget, det
vil jeg overlade til Leif Lahn. Men blot fortælle, at jeg synes
Mette Frederiksen er kommet rigtig godt i gang.

Socialdemokratiet

Vi skal bruge de socialdemokratiske værdier bevidst i den
daglige førte politik og fremhæve dem igen og igen. På
den måde vil ingen være i tvivl om, hvad Socialdemokra
terne står for.
Bestyrelsens ønske er, at Socialdemokratiet ikke bare hol
der fast i de grundlæggende værdier som solidaritet og
fællesskab, men også lader det kraftigt afspejles i helt kon
krete initiativer, som har positiv betydning for mennesker
i hverdagen.

Folketingsvalget og EU-valget

Som det blev sagt på sidste års generalforsamling, vil me
get af bestyrelsens arbejde være præget af folketingsar
bejdet og EU-valget.
Planlægning og strategi var i orden, ja alle sejl blev sat til
- sammen er vi stærke, det viste vi også denne gang. Vi
vandt igen og fik Leif Lahn valgt til Folketinget og Niels
Fuglsang valgt til EU (skulle hilse fra Niels og sige tak for
hjælpen).

Bestyrelsen

Bestyrelsen er strategisk tænkende, erfaren, engageret og
aktiv.
En bestyrelse der ikke kun er aktiv på egne bestyrelsesmø
der, men generelt er politisk aktive.
Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer.

1. Maj

Bestyrelsen var med til at arrangere 1. maj i Rønde sam
men med SF, Enhedslisten og LO. Vi var mange, en god
stemning og gode talere - der i blandt vores egen Michael
Stegger.
Vi vil igen være medvirkende til at arrangere 1. maj i år,
hvor vi meget gerne vil anbefale Anita Søholm.

Organisatorisk samarbejde

Partiforeningen har et fint samarbejde med Kredsen og
vores mand på Tinge Leif Lahn.

BESTYRELSEN / EBELTOFT OG OMEGN
Christian Haubuf
Bent Winkler
René Sørensen
Kjeld Pedersen
Linda Brask
Jens Erik Pedersen
Lars Bakmann

Christian Haubuf

Gustav Wiedsvej 30, 8400 Ebeltoft
Skovkanten 1, 8400 Ebeltoft
Peter Søndergårdsvej 14, 8400 Ebeltoft
Solvangsvej 22, 8400 Ebeltoft
Birkelunden 40, 8400 Ebeltoft
Gransvinget 57, 8400 Ebeltoft
Birkebakken 6, Tirstrup, 8400 Ebeltoft

Bent Winkler

René Sørensen

Partiforeningerne Øst og Vest har ligeledes et godt sam
arbejde, foreningernes formænd bruger hinanden meget
i lokale politiske spørgsmål og til organisatorisk udvikling.
Vi har i år haft et fælles bestyrelsesmøde, hvor dagsorden
var evt. sammenlægning af de to partiforeninger.
Resultatet blev, at vi stadig er to partiforeninger, men ville
se på mere samarbejde. Selve mødet var berigende.

Ebeltoft byudvikling

Vi besluttede sidste år, at arbejde for et stormøde med
Ebeltoft byudvikling. Det blev foreslået på et kommunal
bestyrelsesmøde, og vedtaget. Lige nu er der flere borger
grupper i gang, dejligt når tingene kan lykkes, og vi kan se,
de beslutninger vi tager, føres ud i livet.
Næste gang vil vi i bestyrelsen arbejde på boformer.

Bladet

Socialdemokraten Syddjurs dækker hele kommunen. Det er
et indholdsrigt og indbydende blad, man glæder sig til at
læse hver gang, det udkommer.

Hjemmeside

Socialdemokraterne i Syddjurs Kommune har nu en læse
venlig og informativ hjemmeside takket være Svend Erik
Kjær Laursen.

Ny borgmester

Vi siger farvel til vores nuværende borgmester, som har
været med i politik de sidste 16 år. Bestyrelsen mener, Ole
Bollesen har lavet et godt stykke politisk arbejde.
Bestyrelsen er også glade for at en samlet ledelse har pe
get på Michael Stegger som den nye borgmesterkandidat.

Arbejdsprogram

Vi har en fælles politisk grundholdning med respekt og tillid
til det enkelte menneske, et mål om tryghed, vækst og de
mokrati. For os handler politik om almindelige menneskers
hverdag. ”Mennesker først ”.
Der er nok af udfordringer at tage fat på også i år 2020. Vi
har taget hul på et nyt år, som byder på masser af spæn
dende udfordringer – både politisk og organisatorisk. Poli
tisk kommer året i høj grad til at være præget af vores fæl
les ambition om, at Syddjurs Kommune skal blive en endnu
bedre kommune at bo og leve i.
Tak til vores samarbejdspartner, bestyrelsen i Syddjurs
Vest, Fællesledelsen, Kredsen, 3F og Leif Lahn.
Og sidst men ikke mindst tak for et godt samarbejde i vores
bestyrelse.
Med disse ord overlader bestyrelsen sin beretning til gene
ralforsamlingen.

21 13 34 15
51 94 29 61
21 70 00 90
21 98 75 08
20 44 32 14
41 69 65 89
40 53 17 23

christian.haubuf@mail.dk
bentwinkler@gmail.com
rene.soerensen@skanderborg.dk
kjeld.p@mail.dk
linbra@live.dk
jhje@tdcadsl.dk
larsbakmann@gmail.com

Kjeld Pedersen

Linda Brask

Formand
Kasserer og medlemsansvarlig
Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Referent

Jens Erik Pedersen

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs

Lars Bakmann
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SIDEN SIDST I BYRÅDET
AF MICHAEL STEGGER JENSEN

Kære socialdemokrat
De første fire måneder af 2020 er nu gået, og jeg vil
derfor samle op på, hvad der i denne periode er sket
i Byrådet. Som du ved, har de seneste to måneder
været præget af Coronavirus. Det har påvirket vores
arbejde, hvilket jeg også vil komme ind på.

Budget 2020 – Genåbning
Jeg begynder med sidste nyt. Jeg har onsdag den
23. april 2020 sat min underskrift på det revurderede
budget 2020.
Byrådets opgave var at finde 45 mio. kr. på drift og
at skubbe anlægsaktiver for 30 mio. kr. fra 2020 til
2021. Det vil styrke kassebeholdningen med 75 mio.
kr. i 2020, hvor den for alvor er kommet under pres.
Den opgave har vi løst, omend det var en hård op
gave.
Oplægget fra forvaltningen i marts var til at begynde
med ikke 45 mio. kr. på drift, men at vi skulle finde
30 mio. kr. i det nuværende budget 2020. Det beløb
var fordelt forholdsmæssigt mellem de forskellige
udvalg, så alle udvalg skulle tage del i ansvaret for at
få økonomien på rette spor igen.
I alle udvalg bad man forvaltningen om at få forslag
til besparelser ud over det beløb, udvalgene skulle
finde. Det resulterede i et samlet forslag fra forvalt
ningen på 49 mio. kr. på driftsbesparelser. Desværre
viste udarbejdelsen af regnskab 2019 (se afsnit om
regnskab 2019 længere nede), at de 30 mio. kr. ikke
var nok. Derfor blev der på økonomiudvalgsmødet
besluttet, at der i stedet skulle findes yderligere 15
mio. kr. på driften. Dette blev understøttet af budget
forligspartierne i den første genforhandling af bud
get 2020, og derfor endte vi på 45 mio. kr.
Efter påske var der udvalgsmøder, og her blev der
samlet fundet de nødvendige 45 mio. kr., ligesom
budgetforhandlingspartierne blev enige om, hvilke
anlægsaktiver der skulle skubbes fra i år til næste år
for i alt 30 mio.kr. Dermed havde vi politisk løst vores
opgave.
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Samlet styrker det kassebeholdningen i 2020 med 75
mio. kr. Flere af de reduktioner, vi har sat i gang, har
virkning fra 2021 og årene frem. Konsekvenserne af
de mange tiltag vil først kunne ses i de kommende
år. Vi har ganske enkelt ikke andre muligheder end at
skære ind til benet og så bygge kassebeholdningen
langsomt op igen, selvom det gør ondt.
Den korte forhandlingstid gjorde forhandlingerne
specielle, der var ikke samme mulighed for at have
dig som medlem med via budget- og gruppemøder.
Vi har i byrådsgruppen holdt flere møder, og jeg har
fra alle fået tilbagemeldinger om tilfredshed med det
resultat, vi er nået i mål med. Det er jeg glad for.
Ros til Ole Bollesen for at have 24 af 27 byrådsmed
lemmer med i budgetforliget. Enhedslisten og to
medlemmer af Dansk Folkeparti er ikke med i afta
len. De kom heller ikke med andre løsningsforslag til
at sikre økonomien.
Også ros til min forhandlingspartner Christian Haubuf.
Det var vores tredje forhandling sammen, og når vi
nu skulle genåbne budgettet, var det okay, vi fik en
forhandling mere til at styrke samarbejdet. Vi supple
rer hinanden rigtig godt og har et meget ens værdig
rundlag, der gør det nemt at være enige, også når de
svære beslutninger skal tages.

Regnskab 2019
I forbindelse med byrådsmødet i april vil vi skulle
godkende regnskabet. Disse ord er skrevet få dage
før, men jeg vil her komme med forklaringen på un
derskuddet på de 134 mio. kr., der var resultatet.
Socialområdet/Børn, unge og familie
Socialområdet er i knæ i hele Danmark. Med undta
gelse af budgetår 2018 har budgettet på socialom
rådet siden 2015 været dalende. Sammen med et
stigende befolkningstal har vi på både børne- som
på voksensocialområdet haft urealistiske og for op
timistiske budgetforventninger. Området har dermed
manglet midler.

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs

Politiske beslutninger har ikke på nuværende tids
punkt indfriet de nødvendige økonomiske rationaler.
Vi har investeret i egne tilbud, der skal være billige
re på sigt. Disse investeringer har endnu ikke båret
frugt.
Fejlberegninger og manglende reguleringer er vi op
mærksomme på, og vi har tidligere handlet på dem,
blandt andet ved at vi valgte velfærden og gav til
lægsbevillinger til området. Den aktuelle økonomiske
situation er kritisk, og vi har handlet på den igen med
genåbningen af budget 2020. Styrings- og ledelses
kæden på områderne skal strammes, og det vil den
blive - både fra direktion og fra Byråd, hvor vi følger
vores forvaltning nøje.
Erhverv og Beskæftigelse
Grunden til et merforbrug på 26 mio. kr. er blandt an
det, at der er sket en fejlberegning af fleksjobrefusi
on i perioden 2016 – 2018, som har medført en udgift
for alle kommuner. Dette beløb er 3 mio. kr. i Syddjurs.
Der er også en merudgift på førtidspension på 6 mio.
kr. som følge af en budgetmæssig undervurdering af
udgifterne. Her er det indrømmet fra forvaltningen,
at man ikke har været opmærksom på, der er forskel
i refusion af førtidspension. Dette er stærkt utilfreds
stillende.
På dette område satte vi initiativer i gang, som er
investeringer i fremtiden, altså tiltag der betyder op
gaverne vil blive løst bedre og billigere. Disse har ikke
på nuværende tidspunkt givet den ønskede effekt.
Også her er der fra direktionens side fokus på sty
rings- og ledelseskæden, den bliver strammet, og vi
vil politisk følge op på dette.
Nedsparing
På institutionerne kan man overføre penge fra år til
år. Opsparinger der kan bruges på investeringer eller
på at sikre kvalitet, hvis eksempelvis antallet af børn
i en daginstitution en periode falder.
Her er helt ekstraordinært blevet brugt flere penge
end de foregående år, hvilket gør, der nu er 12 mio. kr.
tilbage. Sidste år havde man 31 mio. kr. Problemet er
ikke, der overføres penge, problemet er, at beløbet er
mindsket så meget på et år.
Det er blevet indskærpet, at der skal holdes igen
med forbruget nu, hvilket giver sig selv, når beløbet
er væsentligt mindre.

Finansforskydninger
Vi har betalt regninger for ti mio. kr. i 2019, som først
kommer ind fra Staten i 2020. Disse ti mio. kr. indgår
derfor positivt i regnskab 2020.
Anlæg
I alt 59 mio. kr. er overførte anlægsaktiver fra tidlige
re år. I flere år har vi haft et højt anlægsniveau i Syd
djurs Kommune. Dette startede tilbage i 2017, hvor
det forrige Byråd satte gang i Lillerupparken i Rønde,

Maltfabrikken i Ebeltoft og Demenscenter i Kolind,
som alle har været store investeringer.
Sammen med nye investeringer har vi derfor i bud
get 2020 sat anlægsniveauet ned. Det er gjort yder
ligere i genåbningen af budget 2020. Det har vi også
gjort for at sikre, at de anlæg der er i gang, nu bliver
gjort færdige. Jeg synes, vi har fundet en fin løsning.

Coronavirus
Coronavirus har sat sit præg på de seneste måne
der. Mange offentlige møder er blevet aflyst eller
udskudt, herunder også vores generalforsamlinger
i fællesledelsen og kredsen, samt borgermøder om
kommuneplan 2020. De to førstnævnte er afholdt,
når du læser det her, mens sidstnævnte bliver af
holdt i efteråret.
For byrådsgruppen har det også givet udfordringer i
forhold til gruppemøderne. De fleste er foregået digi
talt, hvilket efter kort tilvænning, har fungeret glim
rende.
Desværre har det medført, at vi har haft deltagelse
af færre medlemmer til møderne. Jeg har orienteret
jer, der er med på mail-listen løbende. Hvis du ikke er
med og gerne vil have information, så kontakt mig
endelig via mine kontaktoplysninger på side 2.
Udvalgsmøderne i Byrådet er blevet afholdt på for
skellige måder. Nogle ved fysisk fremmøde på Råd
huset, hvor der er et par store lokaler, der overholder
reglerne i forhold til afstand. Det har vi gjort i økono
miudvalget, hvor jeg er med.
Andre har afholdt møderne via Skype, og det har
fungeret fint, hører jeg fra vores udvalgsmedlemmer,
der har prøvet det.
Byrådsmøderne i marts og april foregik begge digi
talt. I marts var det første gang, og vi havde derfor
en generalprøve dagen før.
Selve byrådsmødet tog et par timer, og det gik plan
mæssigt, bortset fra lidt forvirring angående en af
stemning, var det som normalt.
Dog udgik spørgetimen, som er borgernes mulighed
for at stille spørgsmål. Det kan gå én enkelt gang,
men er et demokratisk problem, hvis det står på for
længe, så vi skal finde en løsning til det, hvis de digi
tale møder fortsætter i længere tid.
Mødet i april afvikles få dage efter disse linjer skri
ves. Vi har på forhånd aftalt i den socialdemokratiske
gruppe, at vi sidder i et lokale sammen, så vi kan se
hinanden i øjnene og tale sammen undervejs. Selv
følgelig med afstand og efter forholdsreglerne.
Jeg håber, at du er kommet godt gennem de første
måneder med Coronavirus og bliver ved med at pas
se på dig selv og din familie.

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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DSU’S 100 ÅRS JUBILÆUM
BLEV FEJRET
MED MANÉR
AF NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN, BYRÅDSMEDLEM
OG MEDLEM AF UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE

DSU bryster sig af at være den mest indflydelsesrige ung
domsorganisation i Danmark. Vores nuværende regering
viser, at en fortid i DSU giver godt netværk og stærke ev
ner; størstedelen af ministrene har en fortid i ungdomspar
tiet og er blevet døbt ”DSU-regeringen”.
Det har dog også taget 100 år at nå dertil, siden man skilte
sig af med den kommunistiske fløj i 1920 og stiftede DSU,
som vi kender den i dag 8. februar i Aarhus. Gennem ti
den har flere formænd for DSU været statsministre, mini
stre, borgmestre og blandt de vigtigste meningsdannere
i landet. DSU har historisk været en del flere medlemmer,
men er i dag stadig stærk – ja, måske endda stærkere end
nogensinde og det er naturligt, at forbundsformanden er
i tæt dialog med enhver siddende socialdemokratisk stats
minister.
Den nuværende formand er den vanvittigt dygtige Frede
rik Vad Nielsen, der kommer fra en socialdemokratisk fa
milie i Holbæk. Han har været formand siden november
2017 og fik altså æren at stå for arrangementet, der foregik
præcist på 100 års-dagen for stiftelsen. Med Køge-borg
mester Marie Stærke som konferencier, næstformænd
Mogens og Frank Jensen som S-repræsentanter (Mette
Frederiksen var forhindret, men var dog hovedtaler til re
ceptionen dagen forinden), samt hilsner fra den danske og
svenske fagbevægelse festede de 800 fremmødte nuvæ
rende eller tidligere DSU’ere i otte timer på Docken i Køben
havn. Yngste medlem var 13 år, mens den ældste var 92 og
var blevet medlem under besættelsen, mens Stauning var
statsminister! Det var i sandhed en historisk aften.

Når man fylder rundt, er det godt både at se tilbage og
fremad. DSU kan se tilbage på en stærk historie styret med
sikker hånd uden om fascisme, kommunisme, antidemo
kratisme og populisme. DSU kan samtidig se fremad må en
lys fremtid med en stærk og frisk organisation, ledt af et
dygtigt trekløver i forbundsformand Frederik Vad Nielsen,
forbundssekretær Morgan Krüger og næstformand Anna
Thusgård Rørstrøm.
På et lokalt plan er der kamp for at genrejse både DSU
Syddjurs og DSU Norddjurs. Jeg tror og håber på, at vi til
valgene i 2021 har to stærke afdelinger, der kan betyde
tungen på vægtskålen i en valgkamp. Jeg har selv set det
ske mange gange.
Stort tillykke til DSU – og der skal lyde en stor tak for at
forme mig som den socialdemokrat, jeg er i dag.

Vi laver næsten alt inhouse:
 T-shirt med tryk
 Jakker med broderi






Beachflag
Skilte
Bilreklame
Flag
Bannere

 Tryksager
 Hjemmesider
 Logodesign
 Alt i reklameartikler
Ring på 7022 7026,
skriv på freka@freka.dk
- eller kig forbi vores nye lokaler

Lerbakken 64, Rønde
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Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs

DET DANSKE
SUNDHEDSVÆSEN
SKAL UDVIKLES
YDERLIGERE
I DE NÆSTE 10 ÅR
Af regionsrådsmedlem Niels Erik Iversen, Region Midtjylland.
Der skal være større fokus på sammenhænge mellem sek
torerne i det danske sundhedsvæsen, der skal være flere
nære tilbud, og der skal være høj kvalitet i alle dele af et
samarbejdende sundhedsvæsen.
Der skal fokuseres på de gode løsninger, der skabes i hver
dagen omkring borgeren, mellem medarbejdere på hospita
ler, praksissektor og den kommunale hjemmesygepleje.
SAMMENHÆNG: Der skal sikres bedre sammenhænge for de
borgere, der færdes i sundhedsvæsenet. Det skal en plan for
fremtidens sundhedsvæsen skabe bedre rammer for.
Siden strukturreformen har der været satset meget på at
etablere tydelige hegnspæle mellem sektorerne, og kom
muner og regioner har været underlagt konfliktskabende
økonomiske incitamenter, som har modvirket det gode
samarbejde.
Man har søgt at kompensere for overgange og klare proce
durer, men uden at nå i mål.
Der skal rykkes sammen, og der skal satses på samarbejde
og fælles løsninger til fordel for de borgere, der har aller
mest brug for et sammenhængende forløb.
Det har stor betydning for både kvalitet og patienternes
oplevelse, at der er sammenhæng i behandlingen.
Der findes allerede gode, fælles løsninger flere steder i lan
det. Men det er ikke nemt at skabe fælles løsninger, og
derfor sker det ikke alle steder i dag.
Lovgivningen spænder desværre ben for, at der kan ska
bes reelle fælles tilbud med fælles opgaveløsning og fælles
økonomi.
NÆRHED: Uanset om man bor på landet, i en mindre eller
større by, så skal der være nem adgang til læge, når man
bliver ramt af sygdom.
Borgernes egne læger skal i fremtiden også have bedre
muligheder for at diagnosticere og behandle patienter
uden at sende dem på hospitalet.
Det kræver naturligvis både flere læger i primærsektoren,
og at vi sikrer, at de har adgang til faglig sparring hos spe
cialisterne på hospitalet og på speciallæge-klinikker.
Lægerne i almensektoren skal også have nem adgang til
diagnostiske undersøgelser udført af speciallisterne. Det
skal en plan for sundhedsvæsenet sikre.
En anden måde at sikre nærheden i sundhedsvæsenet på,
er at udbygge og arbejde videre med de Sundhedshuse,
der er afsat midler til at bygge rundt om i landet.
KVALITET: I dag har vi et hospitalsvæsen i verdensklasse.
Kvaliteten i vores behandling er høj.
En plan skal sikre den faglige kvalitet i alle dele af sund
hedsvæsenet, og det skal være muligt at vurdere kvalite
ten, uanset om en opgave ligger på hospitalet, hos egen
læge eller i kommunen.

I den seneste overenskomst med de praktiserende læger
er det aftalt, at der etableres kvalitetsklynger, hvor prak
tiserende læger lærer af hinanden med fokus på at højne
kvaliteten. Det er godt i gang og er en vej til at sikre mere
ensartet kvalitet.
Det er vigtigt, at en kvalitetsplan ikke er støbt i beton, men
dynamisk kan justeres, for det ligger i sundhedsvæsenets
DNA hele tiden udvikler sig, skabe nye skånsomme be
handlinger og blive klogere på smarte arbejdsgange.
Lokale løsninger skal prøves af og kan blive inspiration for
resten af landet.
ORGANISERING: Der har været talt alt for meget om, hvem
der skal bestemme i fremtidens sundhedsvæsen.
Det vigtigste er, at vi kan garantere behandling af høj kvali
tet og et smidigt forløb gennem sundhedsvæsenet.
Sammenhæng og kvalitet skabes i dialogen mellem bor
geren og sundhedsvæsenets medarbejdere. Derfor skal vi
også have fagfolkene på banen i den fremtidige struktur.
En klar og tydelig ledelse af medarbejderne er selvfølgelig
nødvendig.
Der skal etableres en stærk beslutningsstruktur omkring
hver af de 21 akutmodtagelser. Her skal hospitalsledelsen,
de kommunale sundhedschefer eller direktører og prakti
serende læger mødes fast for at sætte retning, træffe be
slutninger og fjerne barrierer.
Der skal selvfølgelig være politisk opbakning på alle ni
veauer, men det er det faglige samarbejde, der er nøglen
til at skabe mere sammenhæng, nærhed og kvalitet for
borgeren.
Har du spørgsmål eller klager, så er du meget velkommen
på telefon 40 46 94 80
eller på min mailadresse
niels.iversen@rr.rm.dk

Fakta om Region Midtjylland:
Region Midtjylland har 1.3 mio. indbyggere.
Antal fuldtidsstillinger i regionen ca. 26.830.
Budget 2020 - 31.6 mia. kroner fordelt på:
 Sundhed inkl. Psykiatri 27.1 mia. kr.
 Social 1.1 mia. kr.
 Regional Udvikling 0.7 mia. kr.
 Fælles administration 0.7 mia. kr.
 Samlede anlægsinvesteringer 1.3 mia. kr.
 Renter og afdrag 0.7 mia. kr.

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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HVAD LAVER NÆSTFORMANDEN I PUK-UDVALGET
(PLAN, UDVIKLING OG KULTUR) NÅR HAN IKKE UNDERVISER?
Interview med Ole S. Hansen

v/ Molly Thomsen medlem af bladudvalget.

Hvilke poster har du som
næstformand i PUK-udvalget?

Som næstformand har jeg sæde i Museum Østjyllands
præsidium.
Museum Østjylland er et samarbejde mellem Randers,
Norddjurs og Syddjurs kommuner, desuden sidder jeg
i komiteen for Maltfabrikken, som det ene af byrådets
repræsentanter. Komiteen er en slags bestyrelse, der
arbejder med indholdet af de aktiviteter, der overord
net skal foregå i de nyrenoverede fabriksbygninger.

Er du sommetider stedfortræder for formanden
for udvalget?

Ja. Når der er opgaver, som formanden er forhindret i
at påtage sig ved f.eks. åbning af arrangementer eller
lignende, er det mig opgaven bliver overdraget til, og
så tager jeg gerne afsted og siger et par ord. Iøvrigt for
søger jeg at deltage i så mange arrangementer af kul
turel karakter, som jeg magter. Heldigvis er min hustru
meget interesseret i kultur, så hun følger gerne med.
Er der meget I skal tage stilling til i udvalget?
Ja, der har været en stor travlhed i udvalget på grund
af en stor arbejdsmængde. De normale dagsordner er
som oftest på 25 punkter eller derover, som skal afvik
les på 3 timer.
Hvad er grunden til den store travlhed?
Udover et aktivt kulturmiljø i kommunen har der gen
nem denne byrådsperiode været et meget stort behov
for nye lokalplaner.
Mange vil gerne lave nye projekter, og kommunen har
udstykket store arealer, primært i den vestlige del af
kommunen. Det er glædeligt, da det vidner om stor ak
tivitet og søgning mod vores kommune. Men det har
naturligvis også betydet, at udvalget har skullet lægge
meget arbejde i de mange lokalplaner med fokus på
god borgerinddragelse.
Er man i udvalget parat til at understøtte det
frivillige arbejde, som mange borgere
udviser?
Ja, det synes jeg, og jeg er meget
imponeret over det frivillige arran
gement, der udvises. Jeg har i mit
arbejde i udvalget været meget
fokuseret på udvikling af landdi
strikterne.
Meget er i god gænge med lands
byklyngerne på Mols i Østdjurs,
og i Ådalen ved Hornslet, ligele
des er der igangsat byfornyelses
projekter i Pindstrup og i Tirstrup.
Alle steder er kommunen i sam
spil med en række frivillige
borgere, der bruger deres fri
tid på at udvikle deres lokal
område. Det er vigtigt, at vi
som kommune er parat og
villig til at understøtte det
arbejde.
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Ældrerådet har arbejdet stærkt for biblioteksområdet, særlig hvor der ikke var et fysisk bibliotek.
Sker er noget inden for det område?
Ja, det kan du tro. Det er også et område, der har min
store interesse.
Jeg har fremsat et forslag i udvalget, hvor fokus skal
være at udvikle biblioteksbetjeningen i områder, hvor
der ikke findes et fysisk bibliotek. Det venter jeg mig
meget af, for det er centralt, at den kommunale betje
ning også findes udenfor hovedbyerne. Jeg vidste i øv
rigt ikke, at det var et projekt, som Ældrerådet også har
beskæftiget sig med.
Desuden har vi i udvalget været meget optaget af, at
få taget de nye lokaler i brug på Maltfabrikken i Ebel
toft, hvor bibliotek og museum og arkiv skal fungere i et
samspil. Det er efter sigende det første sted i Danmark,
hvor det skal prøves.
Hvordan arbejder I i udvalget med sammenhængskraften i Syddjurs Kommune, som ved
kommunesammenlægningen blev til af fire kommuner?
Kommunens sammenhængskraft er vigtig. Selvom
mange af de gamle kommunegrænser er visket ud,
mangler vi stadig at opfatte os som en samlet kommu
ne. Samtidig er Syddjurs en geografisk stor kommune
uden et samlende midtpunkt. Det er efter min mening
vigtigt, at vi som byråd påtager os opgaven med at øge
sammenhængskraften i kommunen.
Et af redskaberne i at samle kommunen er kulturen. Vi
har derfor i udvalget bedt forvaltningen om at arbejde
med at gennemtænke et arrangement, et event, der
kan samle kommunen. Et arrangement, hvor folk sam
les som en hel kommune, om det vi har sammen. For
valtningen arbejder stadig med at udvikle forslaget, og
det er tanken, at det skulle afvikles i midten af 2021.
Hvem kunne ikke forestille sig en stor folkefest med et
kulturelt tema, der kunne samle folk fra hele kommu
nen, og gerne kulminere med en stor folkefest.
Til slut kunne jeg tænke mig at spørge dig
om, hvad der fik dig til at gå ind i politik?
Jeg har fra min tidligste ungdom været politisk
interesseret. Jeg har været med til at starte en
DSU- afdeling i Tarm, hvor jeg kommer fra. Jeg
har altid været socialdemokrat. Jeg har ikke al
tid været enig i den førte politik, men vil man
lave noget om, må man blive, og lave om inde
fra, udenfor er der ingen indflydelse, sådan ser
jeg på det.
I Mørke har jeg været aktiv inden for idræt og
været med til at starte floorball op, men da jeg i
2018 blev valgt ind i byrådet, rakte fritiden ikke
til det, men heldigvis var der andre, der var
klar til at tage over.
Interviewet er gennemført med be
hørig afstand udendørs over en kop
kaffe. Vi skal passe på hinanden i dis
se Covid-19 tider.

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs

EN FORSTÆRKNING AF
PARTIORGANISATIONEN
ER PÅ VEJ
AF NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN, BYRÅDSMEDLEM OG MEDLEM
AF UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE
Vores parti står over for mange udfordringer i disse
år. Hvordan sikrer vi, at vi er arbejdernes foretrukne
parti? Hvordan får vi CO2-reduktionen ned med 70
% inden 2030? Hvordan omstiller vi vores økonomi,
så vi også i de kommende generationer har råd til
velfærd for alle?

Møder og aktiviteter
Fællesledelsens generalforsamling, som er annon
ceret i Socialdemokraten Syddjurs nr. 1, blev udskudt
pga. coronakrise. Borgmesterkandidaten er valgt på
generalforsamling d. 18. maj med behørigt hensyn til
Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Resten af gene
ralforsamlingen afholdes d. 7. september kl. 19.00 i
3F, Solsortevej 9, Rønde.
Djurskredsens generalforsamling, som er annon
ceret i Socialdemokraten nr. 1, er på grund af coro
nakrise udskudt til 14. september kl. 19.00 på Rønde
Gymnasium, Kr. Herskindsvej 6, Rønde. Dagsorden i
henhold til vedtægterne.
Aktivitetsplaner for Socialdemokraterne Ebeltoft og
Omegn og Socialdemokratiet Syddjurs Vest kan ses
på https://www.syddjurs-s.dk/

Indflydelse
Du kan få indflydelse på Socialdemokratiets politik i
Syddjurs Kommune ved at deltage i de åbne grup
pemøder, der holdes før byrådsmøder og udvalgs
møder. Alle er velkomne.
Gruppemøde
før byrådsmøde

Gruppemøde
før udvalgsmøder

Mandag d. 22.06

Mandag d. 08.06

Mandag d. 24.08

Mandag d. 10.08

Mandag d. 14.09

Mandag d. 07.09
Mandag d. 28.09

Hvis man vil deltage i gruppemøde før byrådsmøde,
skal man ikke tilmelde sig.
Hvis man vil deltage i et gruppemøde før ud
valgsmøder, skal man tilmelde sig hos gruppefor
mand M
 ichael Stegger på mail: micsj@syddjurs.dk
eller tlf. 23 72 86 78.
Her kan man også få oplyst mødested og tidspunkt.
Som hovedregel holdes møderne mandage kl. 19.00
i 3F, Solsortevej 9, Rønde.

Dét er politiske udfordringer. Men vi – og alle
andre etablerede partier for den sags skyld
– står også over for særligt én stor organi
satorisk udfordring: Hvordan får vi flere med
i fællesskabet, og hvordan giver vi alle par
tiforeninger og menige medlemmer medind
flydelse og evner og viden til at gøre idé til
handling?
For at puste nyt liv i partiet har Partikontoret
sat et nyt initiativ i gang: organisationstræ
nerprojektet. Det går kort fortalt ud på, at i
hver af de fem regioner skal findes ti perso
ner, som kan understøtte, rådgive og under
vise foreninger, bestyrelser og kandidater i
de opgaver, de har. En bestyrelse skal måske
igennem et generationsskifte. En forening
trænger til flere medlemmer eller organisere
kræfterne bedre. En kandidat skal køre den
bedst mulige valgkamp. Her kommer organi
sationstrænerne ind.
Modsat tidligere undervisningsindsatser, som
ofte har handlet om at den enkelte forening
skriver til politikere for at blive klogere på
politik, vil organisationstrænere i lige så høj
grad selv finde deres projekter; for nogle
gange ved fx en bestyrelse ikke, hvad de skal
have hjælp til. Det kender de fleste af os nok
også fra vores egne liv: det kan være svært
at sætte fingeren på, hvordan man kommer
videre – og nogle gange kan man have svært
ved at bede om hjælp.
Målet er at have en toptunet organisation til
kommunal- og regionsvalgene i 2021 og jeg
tror på, at ambitioner lykkes – men selvfølge
lig kun i samarbejde med regionerne, parti
foreningerne og de enkelte medlemmer. Efter
at have været ansat i en organisationsstilling
DSU, arbejdet aktivt med organisation, mobili
sering og hvervning i over et årti er jeg blevet
bedt om stå for projektet i Region Midtjylland.
Vi tager snart første spadestik og jeg glæder
mig meget til at fortælle og ikke mindst vise
jer mere. Skulle I have kommentarer, ideer
eller spørgsmål, må I endelig henvende jer.
Mine kontaktoplysninger står på side 2.

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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www.lodjursland.dk

Det er os med overenskomster
og faglige fællesskaber

Løn, ferie og pension
kommer ikke af sig selv!
Formand: Torben Jakobsen

Kasserer: Bent Madsen
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