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Når man sidder her i starten af det nye år, gør man sig 
nogle tanker. Tanker om man nu fik nok af det år vi lige har 
forladt, om det var et godt år, og hvordan vi kan gøre det 
nye år 2021 endnu bedre.

2020 har været et svært år, hvor Covid 19 har fyldt alt, både 
i medierne, på Christiansborg og ikke mindst blandt almin-
delige danskere. De fleste vil sidde tilbage med den følelse, 
at det var et år vi godt kunne undvære, og helst vil glem-
me så hurtigt som muligt.

Men er der nu grund til det? Har vi ikke fået noget godt ud 
af det år, og er der ikke blevet taget nogle gode beslutnin-
ger, som ikke nødvendigvis har med pandemien at gøre?

Der er mennesker, der har været meget syge, mennesker 
som stadig er ramt af sygdommen, og mennesker som 
desværre har betalt den højeste pris og har mistet nogle 
af deres kæreste. Det er ulykkeligt, og noget vi altid må 
huske på.

Men det var også året, hvor ordet ”samfundssind” blev 
årets ord. Hvor vi alle blev nødt til at tænke på andre end 
os selv og på vores egen familie, og hvor vi blev nødt til at 
kigge længere end vores egen næsetip. Det var året, hvor 
fremmede mennesker passede på hinanden, hvor man fri-
villigt hjalp andre mennesker, man normalt ikke har noget 
med at gøre, og hvor vi alle stod sammen i denne svære 
tid. Vi opgav alle nogle af de ting, vi holder mest af, for at 
passe på hinanden og vores samfund. Jeg har aldrig ople-
vet noget lignende, og trods den svære tid var det godt at 
se, at mennesker, som er blevet mere og mere egoistiske 
gennem de senere år og har valgt fællesskabet mere og 
mere fra i den grad stod sammen.

Det var også året, hvor regeringen rent faktisk fik nogle 
ting gennemført, som var historiske og nødvendige. Med 
ønsket om at blive en regering for det enkelte menneske, 
en regering der vil mere retfærdighed og mindre ulighed, 
fik vi vedtaget nogle større og mindre tiltag, som for dem, 
det drejer sig om, har en kæmpe betydning.

Set med de større briller kan jeg kort nævne et historisk 
økonomisk løft til kommunerne og regionerne, samt en 
ny og absolut nødvendig udligningsreform. Tiltag som kan 
mærkes i hele landet og på vores alles velfærd, uanset 
hvor vi bor, og hvem vi er.

Vi har et mål om at udlede 20 tons mindre CO2 i 2030. I 

2020 lavede vi aftaler, hvor vi allerede nu har nået en tredje 
del af det mål, vi har sat os. Det kan vi godt være stolte af, 
selvom mange selvfølgelig vil sige, at det ikke er godt nok.

Og blot for at nævne nogle enkelte ting, som ikke har en 
betydning for os alle, men en kæmpe betydning for enkel-
te mennesker.

Her kan jeg selvfølgelig nævne retten til tidlig pension. 
Men også retten til at få sorgorlov til alle forældre, som 
 mister et barn. To ting som de fleste ikke håber på at vil 
gøre brug af, men som har en kæmpe betydning, hvis man 
står i en ulykkelig situation.

2020 har været året, hvor vi hele tiden har skulle kæmpe 
mod Covid 19, men også året hvor regeringen hele tiden 
havde det enkelte menneske i fokus.

2021 bliver forhåbentlig året, hvor pandemien er væk, og vi 
alle har lagt det bag os, og hvor regeringen bruger endnu 
flere kræfter på at skabe et bedre samfund for os alle.

Politik drejer sig om mennesker, og jeg er utrolig stolt over 
at dette tydeligt kan ses i regeringens politik.

Så håber jeg på, at jeg snart får muligheden for at mødes 
med jer, da jeg savner jeres gode selskab og de gode snak-
ke vi normalt har med hinanden.

Jeg vil til sidst ønske jer alle et rigtigt godt nytår.

Er 2020 et  år  v i  bare sk al  glemme,   
e l ler  skete der  også noget  godt  

 og  noget  v i  k an lære af ?

LEIF LAHN, MF
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Kære Socialdemokrat
Allerførst vil jeg ønske dig et godt nytår. Jeg hå-
ber, du er kommet godt ind i 2021 trods den ud-
fordrende tid, vi står i med COVID-19. Jeg håber, 
du kan se enden på den svære tid. Siden sidst er 
der sket en del i Byrådet især i december, og det 
vil jeg her uddybe nærmere. 

Kommuneplan
Kommuneplanen for 2020-2032 blev vedtaget i 
 december og var en kæmpe beslutning i Byrådet. 
Vi sætter med vedtagelsen af kommuneplanen ret-
ning for de næste tolv års udvikling af kommunen. 
Selve forløbet omkring kommuneplanen har været 
udfordret af COVID-19, men vores forvaltning har 
gjort et stort stykke arbejde for at klæde os politi-
kere bedst muligt på. 

Der har stadig været udfordringer, det er uundgå-
eligt, når det hele foregår digitalt både for borgere 
og politikere. Derfor er det glædeligt, der er kom-
met 297 høringssvar - det største antal nogensin-
de. De har alle gjort indtryk på den socialdemokrati-
ske byrådsgruppe og har dannet udgangspunkt for 
de emner, der var de vigtigste at forholde os til. Jeg 
vil her komme med de vigtigste nedslag:

• De store familiesommerhuse var vi for i et be-
grænset omfang. Det er godt, at de kommer til at 
ligge på en separat vej og med begrænsning af 
støj for naboer. Desværre opnåede vi ikke flertal 
i økonomiudvalget og senere Byrådet for huse 
på 180-200 m2. Det betyder, at de nye familie-
sommerhuse i de fire udlagte områder vil blive 
på 300-350 m2. Vi har dog fået sat et max-antal 
på, hvor mange der kan bygges i de fire områder.

• I forhold til sommerhusområdet i Begtrup Vig er 
der lyttet til høringssvar, og der kommer derfor 
en ny og separat vej, så indkørselsvejen ikke be-

rører den private Himmervej, hvilket var et stort 
ønske for mange borgere på Mols.

• Angående en udvidelse af sommerhusområ-
det tæt på Holme var vores gruppe delt, men 
det blev besluttet, at udvidelsen skal finde sted, 
selvom flertallet i vores gruppe ikke var enige.

• Et område ved Egsmarklund er i øjeblikket ved 
at blive lokalplanlagt, og derfor kan vi ikke udta-
ge området af kommuneplanen, som vi ønsker. I 
stedet kan vi sørge for at sikre de landskabelige 
værdier, samt sikre de bilag IV arter, der lever i 
området i forbindelse med lokalplanen. Bilag IV 
arter er 39 danske dyrearter, der i EU er vurderet 
som særligt sårbare og truede. Det gælder bl.a. 
flagermus, odder, ulv, en række insektarter samt 
flere forskellige padder.

• I weekenden op til vedtagelsen af kommune-
planen fik vi meddelelsen om, at fredningen af 
området syd for Aarhusvej ved Rodskov/Eskerod 
er blevet stadfæstet. Den socialdemokratiske 
gruppe stemte for fredningen i juni 2017, og vi er 
glade for den beslutning. Fredningen var allerede 
indstillet på møde i økonomiudvalget, før fred-
ningen blev en realitet, så alle partier i økonomi-
udvalget og senere Byrådet bakker op om dette, 
og det er vi glade for.

• De mange høringssvar omkring trafiksikkerhed 
i og nær Rodskov er ikke en del af kommune-
planen, men vi vil have dem med, når vi skal 
forhandle budget for 2022. Her er det et mål at 
hæve beløbet på en million kroner til trafiksikker-
hed, som vi fik med i budgettet for i år.

• Udpegning af biogasanlæg ved Lime fjernes, og 
vi er glade for, den udpegning nu fjernes. Det var 
utroligt vigtigt for os, og en af de første sager jeg 
var involveret i som byrådsmedlem. Næsten 200 
underskrifter var vedlagt høringssvaret, ligesom 
vi har været i dialog med flere borgere omkring 

AF MICHAEL STEGGER JENSEN   ❘   GRUPPEFORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET     ❘     MEDLEM AF ØKONOMIUDVALGET

SIDEN SIDST I BYRÅDET
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denne udpegning. Sammen med Ole Hansen og 
Michael Aakjær besøgte jeg nogle af de berørte 
borgere tilbage i 2018, og jeg er virkelig glad for, 
vi nu kan levere en god nyhed til dem.

• I Ebeltoft var festpladsen udpeget til detailhandel 
i det oprindelige forslag. Det blev fjernet fra den 
kommuneplan, vi vedtog. Med den beslutning 
sikrer vi parkeringsmuligheder, og at der stadig-
væk er en lille oase midt i byen. Det gøres for, at 
vi kan tage imod mange gæster i sommerperio-
den, hvor en by som Ebeltoft særligt stråler, og 
hvor det kniber med kapaciteten.

• Det grønne projekt Grobund får nu mulighed for 
at komme i gang med bolig og erhverv tæt ved 
Ebeltoft Færgehavn. I den nye kommuneplan er 
der udlagt et område, hvor der kan bygges. Vi 
håber, Grobund griber muligheden og ser positivt 
på yderligere byggeri med et perspektivområde i 
nær tilknytning, hvis der hurtigt kommer mange 
grobønder til Syddjurs Kommune.

• Byudviklingen generelt var et stort tema i de 
mange høringssvar. Her er det for byrådsgrup-
pen særlig vigtigt, at vi tænker udvikling i alle 
byer og ikke kun i det blå bånd langs kysten, i 
byerne langs letbanebåndet og i Ebeltoft. De 
mange landsbyer har i den nye kommuneplan 
alle rammelagte områder, hvor der er mulighed 
for at udvide byen med et antal grunde. Det gør 
Syddjurs Kommune unik, at der netop er den di-
versitet i vores mange større og mindre byer, og 
at alt ikke samles i få store byer.

Ny koncerndirektør
I december havde vi samtaler med henblik på at 
finde en afløser for Jørgen Andersen som direktør 
for velfærdsområderne. Allerførst må jeg sige, vi 
stod med et luksusproblem, da det at finde seks 
kandidater til første samtale ud fra 29 dygtige an-
søgere var en stor opgave. Til anden samtale gik 
tre kandidater videre, som alle skulle løse en op-
gave med udgangspunkt i Syddjurs Kommunes si-
tuation, som der også blev gjort ved ansættelsen 
af  Rasmus Møller som kommunaldirektør. Opgaven 
havde fokus på, hvordan de økonomiske udfordrin-
ger på socialområdet og beskæftigelsesområdet 
kunne løses.

Samlet set var der i mine 
øjne ingen tvivl om, at 
det var Katrine Axél, der 
var den bedste kandidat, 
og jeg er glad for, at hun 
blev enstemmigt valgt. 
Katrine kommer fra Ran-
ders Kommune, hvor hun 
har erfaring med netop Socialområdet og Beskæf-
tigelsesområdet. Ligesom ved ansættelsen af Ras-
mus Møller var det endnu engang flot arbejde af 
vores borgmester, da et samlet Byråd bakker op om 
den nye direktør.

Jeg ser frem til samarbejdet og er sikker på, den nye 
direktion er et stærkt sammensat team. Nu skal de 
selv have lov til at fordele de forskellige områder 
og udvalg mellem sig, og jeg er glad for, at Rasmus 
Møller allerede har inviteret samtlige byrådsmed-
lemmer til en samtale om, hvordan fremtiden skal 
se ud i Syddjurs Kommune.

2021
Vi er nu startet på 2021, der som bekendt er valgår. 
Derfor venter der en stor opgave for vores parti, 
hvis vi skal bevare borgmesterposten. Jeg håber, 
du vil være en del af holdet som fx skribent af de-
batindlæg, uddeler af flyers, opsætning af plakater 
eller noget helt fjerde, vi har brug for alle. Sammen 
med Niels Gyldenlund Mikkelsen vil jeg derfor på 
en tur rundt og besøge alle medlemmer i løbet af 
foråret. Jeg glæder mig til at møde dig og giver dig 
med denne tidlige melding mulighed for at forbere-
de dig på, vi kommer – du vil høre nærmere inden.

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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Den socialdemokratiske regering og støttepartierne blev i 
forbindelse med finansloven for 2021 enige om at indfø-
re lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutionerne. 
 Loven træder i kraft pr. 1. januar 2024. Med loven forpligtes 
kommunerne til at sikre minimum en pædagogisk med-
arbejder pr. tre børn i vuggestuerne og en til seks børn i 
børnehaverne. Loven gælder både for offentlige som for 
private institutioner.

Jeg tror, det for rigtigt mange forældre, naturligvis også i 
Syddjurs er en lov, der i den grad hilses velkommen. Men 
for at forstå dens betydning skal der fortsat afklares, hvor-
ledes tallene opgøres. Lad mig give et par eksempler på 
uklarhederne: Lederen for børnhaven er også pædagog, 
men tæller lederen med 1:1 i opgørelsen eller fraregnes 
 ledelsestiden? Gøres normeringerne op på institutions- 
 eller på kommunalt niveau? Og hvad menes der med 
 pædagogiske medarbejdere, er det seminarieuddannede 
pædagoger eller er det pædagogmedhjælpere?

Flere af de svar vil vi først få i 2023.
Ser vi på tallene i dag i Syddjurs Kommune, så har vi fortsat 
et stykke vej, før vi lever op til lovens krav. Tallene, der i 
dag er tilgængelige er fra 2019 og omfatter det lidt bredere 
begreb end pædagoger, nemlig ”personalenormeringer.”

Der er således ikke nødvendigvis tale om pædago-
ger, men om medarbejdere. Jævnfør tallene så var der 
i 2019 3,2 børn pr medarbejder i vuggestuerne og 6,3 
børn pr. medarbejder i børnehaverne. Sammenligner vi 
med landsgennemsnittet er vi i Syddjurs lidt længere fra 
 kravet end landet som gennemsnit, men omvendt er 
andelen af ansatte pædagoger i normeringen højere i 
Syddjurs end landsgennemsnittet.

Vi kommer således til at gøre noget. Der skal prioriteres, 
investeres og dokumenteres. For selv om der kommer 

statslige midler til at hjælpe med målsætningen, så skal 
det dokumenteres, at pengene reelt bruges til at fremme 
normeringerne – ellers kan vi komme til at stå med et til-
bagebetalingskrav. Vi skal have ansat flere pædagoger i 
vores institutioner. Vi skal gøre normeringerne bedre. På 
landsplan forventer BUPL både en stigning i antallet af 0-6 
årige børn frem mod 2030 samt et øget behov for flere 
uddannede pædagoger.

Det stigende børnetal kommer også til at være gældende 
for Syddjurs  - jævnfør seneste befolkningsprognose fra 
2020. Og hvorledes ser det ud med de nuværende pæda-
gogers afgang fra arbejdsmarkedet i samme periode. Det 
er der ikke tal på pt. Vi ser således ind i en fremtid, hvor jeg 
spår, at kommunerne kommer til at slås om pædagogerne 
til de ledige stillinger, og hvordan stiller det os i Syddjurs?

Udfordringen i de kommende år er således klar. Samti-
dig med behovet for de flere pædagoger/pædagogiske 
medarbejdere, så kommer der flere børn i målgruppen. 
Det er dejligt, men det gør opgaven lidt større. Opgavens 
størrelse kan den så komme til at påvirke forældrebeta-
lingen?

Det er ikke en socialdemokratisk prioritet, at prisen for en 
daginstitutionsplads skal stige. Om prisen på det nuværen-
de niveau kan holdes - det vil være svært at sige med 
sikkerhed. Grundlæggende mener jeg, at vi skal sikre en 

betaling, der sikrer at børn kommer i daginstituti-
on, da det er godt for barnets udvikling, så længe 
tilbuddet passer til barnet og barnet er klar til til-
buddet. Derfor er jeg også glad for, at vi med det 
seneste budget sikrede en stigende alder i over-
gangen fra dagpleje/vuggestue til børnehaven.

Men i forhold til minimumsnormeringerne må vi 
konstatere, at vi ikke er i mål endnu. Målene er 
realistiske - vi når målet, men det kræver fortsat 
fokus, investeringer og gode institutioner, sådan 
at vi kan fastholde de mange dygtige pædago-
ger, der allerede er ansat, og tiltrække de man-
ge nye dygtige pædagoger, der uddannes i den 
nærmeste årrække. De skal se Syddjurs og have 
lyst til at arbejde i lige netop vores daginstitutio-
ner, derfor skal vi også i de kommende år arbej-
de målrettet med at gøre vores daginstitutioner 
attraktive gennem gode ansættelsesforhold, et 
godt arbejdsmiljø og tilbud til børnene.

Det vil der være brug for i de kommende år for 
at sikre normeringerne og bevare den gode kva-
litet i tilbuddene.

MINIMUMSNORMERINGER  
– STATUS, OG FORTSAT 
ARBEJDE AT GØRE
AF MICHAEL AAKJÆR  ❘  MEDLEM AF FI-UDVALGET
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Jeg er i gang med mit 4. år i lokalpolitik. Et af de emner, 
der i alle årene har været et tema, er folkeskolernes tilde-
lingsmodel. Nu har vi netop ændret den igen. Men hvad er 
tildelingsmodellen egentlig, hvordan har den udviklet sig, 
og hvorfor ændrede vi den netop nu? 3 spørgsmål som 
jeg her vil komme omkring. Det bliver ikke fuldt dækkende 
for skolernes økonomi, men princippet omkring skolernes 
grundbudgetter vil jeg forsøge at forklare.

Hvert år i januar måned, når de nye elever er indskrevet, 
får skolerne et budget baseret på skolens elevtal for det 
kommende skoleår. Det er de midler, som skolerne det 
kommende skoleår skal drive skolen for. Fra januar og til 
skolestart kan der naturligvis ske meget, hvorfor der sker 
en regulering, baseret på aktuelt elevantal, i september.

De midler, som skolerne derved får, er en fordeling af den 
samlede pulje penge, som politisk er afsat til at drive fol-
keskolerne for i kommunen. Nøglen til fordelingen er det, 
som i daglig tale kaldes for: Tildelingsmodellen.

Det er en model, som politisk er besluttet i Syddjurs Kom-
mune. Andre kommuner har andre modeller. Og mellem 
partierne er der også forskelle i begejstringen for mo-
dellen. Socialdemokratiet støtter grundprincipperne i den 
nuværende model. Enhedslisten ønsker en model, der 
i stedet for den elevbaserede model vi har, skal baseres 
på klasseantal på skolerne. Der findes kommuner, som har 
kombineret de to modeller. Hvis man kan blive enige om 
det, er det også en vej at gå.

Principperne i den model, som vi har i dag, er fra 2015. De 
overordnede præmisser i modellen er: Enkelthed, gennem-
sigtighed, elevbaseret, god kvalitet, bevarelse af 10 folke-
skoler, styrkelse af inklusionen og robusthed i forhold til 
den demografiske udvikling.

Det er på mange måde fine præmisser, der ligger bag til-
delingsmodellen. At den er ændret et par gange kan også 
begrundes i præmisserne, særligt den demografiske ud-
vikling. Tilflytningsmønstrene til kommunen og den politi-
ske beslutning om at bevare alle 10 folkeskoler i Syddjurs 
udfordrer økonomien i modellen.

Det er en grundsten, at modellen har to knæk. Det betyder, 
at hver skole får forskellige beløb alt efter elevtallet.

Da modellen blev indført var forventningen, at elevtallet i 
kommunen samlet ville falde. Den forventning udfordrede 
særligt de mindre lokalsamfund, og de dele af kommunen 
hvor tilflytningen var stagnerende eller dalende. Modellens 
præmisser blev og er derfor, at der gives et større beløb til 
skolerne for de første 200 elever, et lavere beløb til elev-
tallet mellem 201-400 og igen et noget lavere beløb for 
eleverne fra 401 og opefter.

Modellen sikrer de små skoler fx. således: En skolelærer 
koster det samme i løn, uanset om der er 16 eller 25 elever 
i klassen. Når der gives mere for de første 200 elever vil 
modellen sikre, at der er økonomi og lærere nok selv om 
klassestørrelserne og skolerne er små.

Jeg mener, det er en god, gennemskuelig og enkelt model 

med rigtig fokus på bevarelse af de små skoler, uden at de 
store skoler – dem over 500 elever knækker halsen. Men 
modellen er ikke perfekt, det kan være, at vi kommer til at 
ændre på den en gang i fremtiden, men med den sidste 
justering tror og håber jeg på, at der politisk er skabt ro 
omkring modellen, fx. så den ikke bliver et hovedtema i 
valgkampen til november.

Udfordringen med modellen er dog de efterhånden relativt 
store forskelle, der er mellem de enkelte skolers størrelser. 
Det er grundlæggende også det, der har medført de to ju-
steringer, som er sket i henholdsvis 2018 og 2020. Justerin-
gerne har i begge tilfælde været ændringer i de to knæk.

Oprindeligt hed de tre knæk i 2016: 110% - 100% - 75%. I 
2018 blev de ændret til 113% - 100% - 66% da de mindre 
skoler i ”landområderne” så ind i dalende elevtal.

Men da de store skoler efterhånden er blevet meget store, 
hvor særligt en skole (Hornslet) stikker ud, havde model-
len en udhulende tendens for økonomien - jo større skolen 
blev. Derfor besluttede FI og byrådet, at de ekstra midler, 
som budget 2021 tildelte skolerne, skulle fordeles efter en 
justering af modellen, hvor det sidste knæk blev hævet fra 
66% til 71%.

Resultatet ved kun at hæve det sidste knæk uden at sæn-
ke det første blev, at alle skoler samlet set fik flere midler. 
Men de tre store skoler: Ebeltoft, Rønde og Hornslet fik re-
lativt mere af de nye midler, som budgettet tildelte.

Resultatet, med det sidste knæk på 71%, er udtryk for et 
politisk kompromis. Skolelederne blev forud for beslutnin-
gen inddraget ved at komme med en anbefaling til det sid-
ste knæk. De foreslog næsten enstemmigt, at det sidste 
knæk skulle være på 70%. Men politisk blev enigheden på 
de 71%.

Det betyder, at der sikkert fortsat vil være dialoger på sko-
legangene mellem skolelederne og skolebestyrelserne, om 
det var det rigtige sted, vi politisk placerede knækkene. Det 
er enormt svært at sige. Skolerne er forskellige, prioriterin-
gerne er forskellige, skolelederne er forskellige. Modellen 
skal sikre, at der er økonomi nok til alle skoler - således de 
alle kan leve op til lovens bestemmelser og de målsæt-
ninger og principper, som vi politisk sætter for skolernes 
kvalitet. 

Der kan ikke føres klare beviser for, at flere penge automa-
tisk også betyder bedre kvalitet. Der kan heller ikke føres 
entydige og klare beviser for, at lave elevantal i klasserne 
er bedre en høje elevantal. Og der kan endeligt heller ikke 
føres klare beviser for, at små skoler leverer bedre kvalitet 
målt på karaktergennemsnit end store skoler. Det er der 
mængder af videnskabelig dokumentation for.

Derfor mener jeg, at vi skal tage fat og beskrive, hvad en 
god skole er. Vi skal turde at italesætte de gode skoler, og 
vi skal kunne sige, hvad vi ønsker af skolerne. Det hele er 
ikke bare høje karakterer. For mig er det faktisk vigtigere, 
at eleverne ikke mister lysten til at deltage i fællesskabet 
og lære. Skolerne skal stimulere til læring, de skal udfordre, 
og gøre eleverne nysgerrige. De skal få det bedste frem i 
eleverne. Ikke på bekostning af andre, men i samspil med 
andre. Eleverne skal inspireres og stimuleres til fællesska-
bet, få forståelse for det og lyst til at bidrage til fælles-
skabet uanset sociale, økonomiske, etniske eller religiøse 
baggrunde. Det er det, som vi med tildelingsmodellen skal 
sikre, at vi kan på alle folkeskoler i Syddjurs. Det kræver 
dygtige lærere og pædagoger, men det kræver også gode 
ledere og ordentlige fysiske forhold på skolerne. Kan vi få 
det hele med de midler, som vi samlet set afsætter nu – 
det er måske det, der er det vigtigste politiske spørgsmål 
i de kommende år og ikke alene knækkene i tildelingsmo-
dellen?

SKOLERNES 
TILDELINGSMODEL  
– JUSTERET IGEN IGEN
AF MICHAEL AAKJÆR  ❘  MEDLEM AF FI-UDVALGET
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Der er ingen tvivl om, at corona også har haft store 
konsekvenser for kultur- og fritidsområdet.

Deltagelsen i de organiserede idrætsformer er gået 
ned. Haller og idrætsanlæg står tomme, og forsam-
lingshuse, biblioteker og kulturhuse holder lukket.

Heldigvis har vi alle fået brugt naturen meget mere 
i corona-perioden, og på den måde fået os rørt. 
Vandreture, løb og andre aktiviteter i det fri har fået 
en meget stor fremgang. Det har kunnet mærkes i 
vores kommune.

Mange borgere er søgt mod de mange naturperler 
og de mange gode vandrestier. Også lokalt har man 
kunnet mærke, at mange traver ture. Det er hygge-
ligt at udveksle et par ord med naboer og bekendte, 
naturligvis på afstand.

Er man til en decideret vandretur, vil jeg gerne an-
befale Mols Bjerge-stien. Den består af tre etaper på 
hver 20 km. og går fra Kalø slotsruin til Ebeltoft. En 
meget smuk tur, hvor den midterste strækning er en 
bjergetape!

En nærmere beskrivelse findes på Nationalpark Mols 
Bjerges hjemmeside, ligesom der findes en app. Her 
er cykel- og rideruter også beskrevet.

I skrivende stund er det meste lukket ned. Det har 
også haft store konsekvenser for udviklingen af nye 
fritids-, idræt-, kultur- og landdistriktspolitikker. Her 
har der været planlagt en større borgerinddragende 
proces, hvor alle interesserede kunne deltage i flere 
workshops og på den måde få indflydelse på disse 
områder. 

Denne proces har, som så meget andet, måttet ud-
sættes.

Jeg vil gerne opfordre alle til at indgå i arbejdet, når 
der igen bliver mulighed for at mødes. 

Disse politikker vil sætte retning på kommunens ar-
bejde med de fire områder i mange år frem.

Er man interesseret, er man meget velkommen til 
at kontakte mig, så skal jeg nok formidle kontakt til 
 kultur- og fritidssekretariatet.

Der er heldigvis en stor kreativitet i denne tid. Man-
ge genfinder hobbies og bruger mere tid med nære 
relationer, og det er jo ikke så skidt endda. Men vi 
glæder os alle til at komme på den anden side af 
denne pandemi. 

I mellemtiden må vi jo så udnytte de muligheder, der 
er tilgængelige. Bl.a. via kommunens kulturinstitutio-
ner. Her kan nævnes, at Syddjurs Bibliotek laver bog-
poser på bestilling, ligesom der fortsat er mulighed 
for at låne på e-reolen. 

Museum Østjyllands hjemmeside rummer et skat-
kammer med information om historiske steder, man 
evt. kan besøge på en lille udflugt. 

Og så må vi alle være klar, når vi igen kan gå i KomBi, 
i egnsteatret og teaterforening, høre musik i forsam-
lingshuse og på spillesteder, og alt det andet vi sav-
ner at være sammen om.

KULTUR OG FRITID  
I EN CORONATID

AF  OLE S. HANSEN
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CORONA

AF JAN FISCHER
FORMAND FOR UDVALGET FOR SUNDHED, ÆLDRE- OG SOCIALOMRÅDET

Ja - alle ved, hvad det ord betyder - et ord vi 
har hørt om dagligt siden februar 2020.
Vi er alle berørt af Pandemien på den ene eller den 
anden måde, nogen har måske været smittet med 
Corona, eller kender nogen der er. Ingen i hele Syd-
djurs vidste, hvad de nu skulle ske, og det gælder 
faktisk for hele Danmark.

Vi har aldrig nogensinde stået over for sådan en pan-
demi, vi vidste ikke, hvad det var -  vi var bange. TV 
fortalte skrækhistorier, læger fortalte dette var far-
ligt, hvis vi ikke gjorde noget - vi var frustreret i hele 
Danmark. Vi har set, hvordan det er gået i andre lan-
de - Danmark har klaret sig bedst.

Vores regering, anført af Mette Frederiksen, tog hånd 
om os alle - én skulle gå forrest, det gjorde Mette og 
hendes bagland. TAK FOR DET - Husk det er aldrig 
prøvet før.

I Syddjurs havde vi et korps af dygtige folk, en kæm-
pe flok dygtige medarbejdere, der fra dag ét har stå-
et sammen og gjort mere, end man nogensinde kun-
ne forlange af dem. 

Os ude på sidelinjen har fulgt dem, bakket dem op. 
Der er taget beslutninger, man aldrig ville tro, man 
kunne tage. Vi har været frustreret over så meget - 
man er bange for, hvad der kunne ske, vi har været 
klistret til TV for at følge med i, hvad der nu skulle ske.

Syddjurs / Danmark har faktisk været lukket ned i 
lang tid. Det gør ondt på mange, her tænker jeg på 
de ældre, de psykiske syge, de ensomme, de udvik-
lingshæmmede, som ikke ved, hvad der sker. 

Vi er ikke gået forbi i Syddjurs, vi har desværre også 
haft dødsfald med Corona, vi har haft smitten helt 
inde på kroppen, vi har haft isoleret beboere på 
 Plejehjem, Bosteder m.m. - personalet har gjort et 
fantastisk arbejde.

Vi har lukket næsten alt ned lige nu, vi kan ikke kom-
me til træning, på biblioteket, vi kan ikke spille banko, 
vi kan ikke spille kort - ja, der er så meget, vi ikke har 
kunnet i 2020 - det er TRÆLS, vi er ved at  blive S… i 
hovedet - vi trænger til at kramme hinanden, være 
sammen som før.

Men det KOMMER tilbage, lige nu er der ikke nogen, 
der kan sætte dato på, men vi skal være stolte af 

hinanden for vi har alle på den ene eller den anden 
måde været med til at holde smitten nede, det skal 
vi være stolte af, ligesom vi skal være stolte af, at 
regeringen har påtaget sig den store opgave at få os 
igennem denne pandemi.

Som formand for Sundhed – Ældre & Socialområdet, 
har jeg dagligt fået informationer fra vores dygtige 
chefer – direktører, de har gjort et fantastisk arbejde 
sammen med personalet. Jeg er stolt af at være en 
del af Syddjurs, hvor vi har en kapacitet af dygtige 
personer, som har arbejdet hårdt hver eneste dag 
for at være et skridt foran smitten. Takket være de 
beslutninger, synes jeg, vi bestemt er sluppet billigt.

Vi politikere har fra dag et været orienteret om, hvad 
man gjorde og hvorfor - det har jeg været tryg ved.

Jeg har den største respekt for vores personale, som 
om nogen har givet alt, hvad de har i sig, TAK FOR 
DET.

Nu er vaccinen kommet og vores ældre er blevet 
vaccineret og venter nu på den anden indsprøjtning.

Hvis det var mig, der bestemte, ville jeg have vacci-
neret vores frontpersonale først, vores psysisk syge, 
vores Udviklingshæmmede, men det er nok en an-
den diskussion.

Nu skal vi se fremad, vi skal stå sammen hele vejen 
igennem - ja, 2020 er forbi og kommer aldrig tilba-
ge, lige om lidt er alle vaccineret, lige om lidt er det 
forår, lige om lidt kommer solen, lige om lidt kommer 
varmen.

Jeg ønsker jer alle et godt 2021.
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Jeg tror de fleste af os har fået at vide på et eller 
andet tidspunkt i sit liv, at der ikke var noget, der 
var så skidt, at det ikke var godt for noget – jeg 
har i hvertfald. Men så alligevel, når jeg tænker på 
Covid19, hvad er det gode så ved det?

Det svære, irriterende, bedrøvende, grænsesætten-
de, sørgelige er ikke svært at sætte ord på. Jeg glæ-
der mig ubegrænset til igen at kunne besøge venner 
og familie. Jeg glæder mig til at give alle de menne-
sker, som jeg holder af et kram. Jeg har altid værd-
sat håndtrykket, når jeg mødte nye mennesker, fordi 
jeg på mange måder syntes, det var respektfuldt og 
i min optik udtrykker en forbundethed til det andet 
menneske. Det glæder jeg mig også til. Jeg glæder 
mig naturligvis også til biografture og koncerter med 
min hustru, til ferier med mine venner og den stør-
re handlefrihed i hverdagen. Men stadigvæk, hvad er 
det gode, som jeg har lært eller lærer lige nu?

Vi har alle været i samme båd, så på en eller anden 
måde har tiden også forenet os i al sin ”elendighed.” 
Jeg er i hvertfald blevet bevidst om, hvad det er, som 
jeg mangler, og det tror jeg også gælder så mange 
andre.

Fagligt, professionelt og politisk har det været vold-
somt udfordrende. Usikkerheden omkring sygemel-
dingerne, og om børn kunne passes og elever un-
dervises har været og er tyngende. Medarbejderne, 
pædagogerne og skolelærerne har været fantastiske, 
og udvist stor fleksibilitet i planlægningen og omstil-
lingsparathed i de måder, som de har skullet tackle 
deres arbejde på. Det har også været udfordrende for 
nogle børn ikke at komme af sted i børnehave eller 
skole. Der er udsatte børn i Danmark også i Syddjurs, 
hvor det daglige afbræk fra udfordringerne i familien 
faktisk er godt.

Børnene har i skolerne og daginstitutionerne lært no-
get om hygiejne, håndvask og afstand til folk, der ny-
ser. Det er jo ikke skidt i forhold til den 
fremtidige adfærd. Der er også med 
restriktionerne og afstandskriterierne 
kommet en bevidsthed om at forældre 
kan aflevere børn på kortere tid i dag-
institutionerne uden at børnene bliver 
utrygge og kede af det. Det mener jeg 
faktisk heller ikke er så skidt.

Jeg mener også den store fokus på 
renlighed, aftørring osv. er godt i for-
hold til det samlede og fremtidige syg-

domsbillede. Både på min egen arbejdsplads og fra 
flere af institutionerne i syddjurs har jeg hørt om et 
generelt dalende sygefravær. Den årlige influenza-
epidemi er udeblevet. Bevidstheden om, hvordan vi 
bevarer det i tiden efter Covid-19, er heller ikke skidt. 
Forrige år tog influenzaen livet af ca. 1600 menne-
sker alene i Danmark. Det tror jeg med Covid-19, at 
vi har fået nogle redskaber til at undgå i fremtiden.

Brugen af digitale platforme kommer også til at bety-
de noget for fremtiden. I mit udvalg har vi holdt digi-
tale møder, der er også afholdt digitale byrådsmøder. 
Jeg vil helst have fysiske møder, men jeg er blevet 
mindre bange for videomøder, hvilket jeg egentligt 
synes er godt. Samtidig har flere af skolerne og dag-
institutioner i kommunen også peget på et potentia-
le ved, at der kan afholdes digitale møder frem for 
fysiske. Det kan være lettere at få tid til de digitale 
møder, da min erfaring er, at de oftest bliver kortere 

uden at de samtidig er mindre effekti-
ve. Så det potentiale eller åbenheden 
over for den mødeform skal vi holde 
fast i.

Så jo, noget har vi lært! Og noget af det 
skal vi tage med i tiden efter  Covid-19, 
men jeg glæder mig til, det er slut. Til 
almindelig undervisning i skolerne, til 
”larmen i gaderne” og til at se alle mu-
lige mennesker igen. Og jeg tror ikke, 
jeg er den eneste.

COVID19 – KAN 
VI LÆRE NOGET?
AF MICHAEL AAKJÆR, MEDLEM AF FI-UDVALGET
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Vi skal satse endnu mere på digitale løsninger, der 
øger kvaliteten og gør det nemmere at være patient.
Vi har lige sagt farvel til 2020. De fleste af os glem-
mer sent den 11. marts 2020, da en alvorlig statsmi-
nister tonede frem på TV-skærmen fra Spejlsalen og 
lukkede landet.
Mange af vores medarbejdere løb ekstra stærkt. De-
res indsats betød, at sundhedsvæsenet på rekordtid 
omstillede sig til at kunne håndtere en pandemi. Det 
var et mesterstykke i samarbejde, logistik og ledelse.
Martin fra Region Hovedstadens Akutberedskab var 
med til at opbygge et testsystem og fik ved et stærkt 
samarbejde på tværs rejst fem telte over påsken.
Charlotte var på få dage med til at få Aarhus Univer-
sitetshospital og de 10.000 medarbejdere forberedt 
på Corona.
Bo og hans afdeling på Sydvestjysk Sygehus i Region 
Syddanmark lod sig ikke stoppe, da markedet løb tør 
for  propper til COVID- 19 prøver. De begyndte selv at 
vaske propperne.

Corona har været hård ved december
Fortællingerne står i kø. De er imponerende og vid-
ner om, hvordan medarbejderne og lederne griber 
udfordringerne an. De har evnerne og viljen til at 
handle, tænke nyt og finde løsninger sammen.
Og nu er vi her igen, midt i en alvorlig anden bølge. 
Den griber ind i alles liv - og betyder, at nogle mister 
det. Corona har været hård ved december. Hospita-
lerne er igen kommet under pres, og vores test-ind-
sats har sat den ene rekord efter den anden.
Overalt i landet har vi skullet gøre plads til flere ind-
lagte og ikke mindst: Finde medarbejderne - klædt i 
varme værnemidler - til at passe godt på patienter-
ne.
Vi trækker igen store veksler på 
vores ledere og medarbejdere.
Lyspunktet er dog vaccinerne.
Vi fordeler dem ud i alle dele 
af regionerne, lige så hurtigt, 
som de kommer - først til vores 
ældre og mest sårbare borge-
re. Den 27. juni 2021 skulle alle 
være vaccineret i Danmark .

Mange har hilst på lægen 
på video
Corona har skubbet til mangt og 
meget. Mange har fået hilst på 
deres læge eller anden behand-
ler på video.

NYTÅRSHILSEN 
AF REGIONSRÅDSMEDLEM NIELS ERIK IVERSEN, REGION MIDTJYLLAND.

De erfaringer skal vi holde fast i og bygge videre på. 
Og så skal vi satse endnu mere på digitale løsnin-
ger, der øger kvaliteten, og som gør det nemmere at 
være patient.
Som når den aldrende hjertepatient Christian trygt 
tager blodtrykket derhjemme med sin telekit-kuffert 
fra Aalborg Universitetshospital.
Eller når unge Nicklas, som er patient i psykiatrien i 
Region Sjælland, hellere vil se sin behandler på video 
på dårlige dage. Så slipper han for at stå tidligt op og 
tage bussen og blive nervøs og bange på et kontor.
Han startede med video under Corona, men vil fort-
sætte, for den ekstra mulighed hjælper ham.

Digitalisering fremtidssikrer sundhedsvæsenet
Corona eller ej. Når vi satser på det digitale og på 
 innovationen, er vi med til at fremtidssikre vores 
sundhedsvæsen. F.eks. kan vi med digitalisering 
forebygge, diagnosticere og behandle flere hurtige-
re og bedre. Det giver god mening for den enkelte 
borger - men også for det samlede sundhedsvæsen 
- For vores ressourcer skal bruges klogt.
Derfor er jeg glad for, at statsministeren i sin tale til 
Folketingets åbning har fremhævet Danmarks digi-
tale styrkeposition og sagt, at der skal mere strøm 
på fremtiden
I de kommende år vil regionerne arbejde videre med 
at skabe et sundhedsvæsen med mere nærhed, 
bedre sammenhæng og med fokus på kvalitet for 
den enkelte.
Som når den praktiserende læge Klaus i Region Syd-
danmark ringer til en af specialisterne på Sygehus 
Lillebælts hotline, når han vil drøfte et spørgsmål om 
en patient.

Eller når Rigshospitalet udstyrer 18 
årlige Rosa med en  kemopumpe, 
så hun kan passe sin kræftbe-
handling, mens hun hygger med 
en veninde derhjemme.
2021 er nu godt igang. Og selvom 
vi starter året i skyggen af Coro-
na, så håber jeg også, at det bliver 
året, hvor vi går mod lysere tider.

Godt Nytår.

Har du spørgsmål eller bemærk-
ninger - så er du mere end vel-
kommen til at kontakte mig:
på telefon:  4046 9480
på mail: niels.iversen@rr.rm.dk

2021
Farvel til et historisk år i skyggen af Corona - og goddag til et nyt år -

vi går en spændende tid i møde med masser af udfordringer.
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Kære Syddjursere. Det nye år står på spring, og hvis 
jeg skal ønske mig én ting for det nye år, så skal det 
være, at vi i EU får vedtaget en sortliste over de 
lande, der fungerer som skattely for multinationale 
selskaber og snyder samfundet for massive summer 
hvert år.

 

Skattely og multinationale virksomheder  
holder EU’s borgere for nar
Jeg mener, at en af de vigtigste kampe vi står over for i 
disse år i EU, er kampen mod de skattely og multinationale 
virksomheder, der uden tøven røver vores velfærd for øj-
nene af os. Der er tale om store selskaber og rige speku-
lanter, som flytter deres formuer til lande, hvor skattepro-
centen er tæt på nul. De udnytter, at man i disse skattely 
også kan gemme sig bag bankhemmeligheder, så myndig-
hederne ikke kan se, hvem der har penge stående, og hvor 
mange der er tale om.

Hvert år mister vi milliarder af kroner, som vores velfærds-
samfund derved går glip af. EU taber faktisk hvert år svim-
lende 1.150 milliarder kroner til disse skattely. Vi har mange 
gange talt om problemet. Jeg håber og tror, at der nu er 
momentum for at gøre noget, fordi Europa under Coro-
na-krisen er kommet ud i en økonomisk krise, og derfor 
virker det ekstra grotesk, at dem der har mest – ingenting 
betaler til fællesskabet.

EU’s sortliste over skattely skal ændres radikalt
Et af de redskaber, som EU har til at bekæmpe skattely, 
er den såkaldte ”sortliste”. På EU’s sortliste over skattely, 
kan man finde nogle af de værste skattely i verden. På 
sortlisten er lande som Fiji, Panama og de Amerikanske 
Jomfruøer. Desværre er listen meget mangelfuld. Hvorfor 
er et land som Bahamas, der er et berygtet skattely, ikke 
på listen? Hvorfor er EU’s egne skattely, som fx Irland og 
Malta, heller ikke på listen?

Et af problemerne er, at EU’s politik mod skattely bliver 
lavet med enstemmighed. Det vil sige, at alle skal være 
enige, før der kan træffes en beslutning om at sætte et 
land på skattelylisten. Og der er flere af EU’s medlemslan-
de, som har den opfattelse, at EU ikke skal føre en for hård 
politik mod skattely. For det kunne jo gå ud over dem selv, 
hvis de selv er et skattely. Derfor mener jeg, at vi skal gå 
over til flertalsbeslutninger, når det kommer til bekæmpel-
se af skattely.

Vi Socialdemokrater arbejder for at få listen udvidet med 
alle skattelylande – også dem der ligger i EU. Vi kan så 
bruge listen til fx at sige, at virksomhederne der baserer 
sig i disse lande, ikke kan få andel i Corona-hjælpepakkerne 
eller offentlige udbud i det hele taget. Det ville være en 
måde at gøre livet surt for skattely og de virksomheder, der 
flytter penge til skattely.

Det er i den sammenhæng virkelig glædeligt, at Syddjurs 
Kommune er én af de 15 danske kommuner, som har er-
klæret, at de er en skattelyfri kommune. Det betyder, at 
Syddjurs tilvælger virksomheder, der bekæmper skattely. 
Jeg håber, at vi i EU via skattelysortlisten kan give Syddjurs 
endnu bedre muligheder for at bekæmpe skattely.

Jeg vil ønske alle medlemmer i Syddjurs kommune et rigtig 
godt nytår og glæde mig over, at vi er mange som kæmper 
på samme side imod skattely – både i Syddjurs og Bru-
xelles.

VI SKAL BEKÆMPE  
SKATTELY BÅDE 
FRA BRUXELLES 
OG SYDDJURS

Niels Fuglsang

 

Møder og aktiviteter
Du kan få indflydelse på Socialdemokratiets politik i 

Syddjurs Kommune ved at deltage i de åbne gruppemø-
der, der holdes før byrådsmøder og udvalgsmøder.

Alle er velkomne !

Coronarestriktioner kan dog begrænse deltagertallet.

Gruppemøde Gruppemøde
før byrådsmøde  før udvalgsmøder

Mandag d. 26. april  Mandag d. 12. april 

Mandag d. 24. maj  Mandag d. 10. maj
(2. pinsedag)

Mandag d. 21. juni Mandag d. 7. juni

Hvis man vil deltage i gruppemøde før byrådsmøde, 
skal man ikke tilmelde sig. Coronarestriktioner kan dog 
nødvendiggøre tilmelding.

Hvis man vil deltage i et gruppemøde før udvalgsmø-
der, skal man tilmelde sig hos gruppeformand  Michael 
Stegger:

Mail: micsj@syddjurs.dk    eller    tlf. 2372 8678.

Her kan man også få oplyst mødested og tidspunkt. 
Som hovedregel holdes møderne mandage kl. 19.00 i 
3F, Solsortevej 9, Rønde.

Aktivitetsplaner for Socialdemokraterne Ebeltoft og 
Omegn og Socialdemokratiet Syddjurs Vest kan ses 
på https://www.syddjurs-s.dk/

INDFLYDELSE
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Interview                   

SOCIALDEMOKRATEN

Hvornår blev du valgt til byrådet?
Det er min første byrådsperiode, og jeg stiller op igen ved kom-
munalvalget i år. Jeg har siddet hele byrådsperioden i Natur, 
teknik og miljøudvalget (NTM). Desuden sad jeg igennem hele 
år 2019 i det midlertidigt nedsatte udvalg Bæredygtighedsud-
valget. Jeg sidder desuden i bestyrelsen for Fregatten Jylland 
i Ebeltoft.

Hvad fik dig ind i politik?
Jeg har indtil 2016 arbejdet i alt 15 år i kommunalt regi i først 
 Rosenholm og Rønde Kommuner, og senere i Syddjurs Kommu-
ne. Her var jeg tilknyttet Udviklings- og Kulturforvaltningen, hvor 
jeg varetog udviklings- og formidlingsopgaver indenfor natur, 
miljø og friluftsliv, samt bæredygtighedsområdet. Fra 2010-2015 
var jeg daglig leder for det kommunale Naturcenter Syddjurs i 
Basballe. De mangeartede opgaver havde givet mig et godt 
indblik i kommunalt praksis, og jeg var kendt som en lokal grøn 
stemme i kommunen, hvilket var årsagen til, at borgmester Ole 
Bollesen opfordrede mig til at stille op til byrådet. Jeg besluttede 
mig i 11. time og blev nr. 13 og den sidst opstillede på listen, 
som nr. 2 ud af to opstillede kvinder. Jeg sprængte herefter listen 
og kom ind som det 8. medlem i byrådet for social demokratiet 
- og den eneste kvinde i den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Hvad er arbejdsområdet i NTM-udvalget?
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommu-
nens opgaver på det tekniske og miljømæssige område samt 
på ejendoms- og arealanvendelsesområdet, herunder opgaver 
vedrørende veje og trafik, kollektiv trafik, havne, hyrevogne, til-
syn og energioptimering af kommunale bygninger og bygge-
modning. Myndigheds- opgaver i forhold til forsyning, herunder 
spildevand, grundvandsbeskyttelse, varme- og vandforsyning, 
klima og energi, samt tilsyn med naturen, vandløb, naturpleje, 
virksomheder, landbrug, badevandskvalitet og affald.

Det grønne talerør i byrådsgruppen
Jeg har gennem hele byrådsperioden opfattet mig selv som det 
grønne talerør i gruppen. Jeg har så længe jeg kan huske, inte-
resseret mig for naturfaglige emner, bæredygtighed, den lokale 
natur og miljøproblematikker. Jeg har de sidste 35 år været fri-
villig og aktiv NGO`er i både Danmarks Naturfredningsforening, 
Pilotprojekt Nationalpark Mols Bjerge og senest i en årrække i 
det lokale energiselskab NRGI. Jeg finder det meget interessant 
at engagere sig i de lokale dagsordner, hvor resultaterne af ar-
bejdet er de synlige tiltag, der kommer borgerne til gode.

Hvem er du?
Jeg er opvokset på landet i Rønde Kommune som den ældste 
af 5 børn, hvor vi var tilflyttere til kommunen i 1970, da min far 
blev ansat som landbrugslærer på Kalø Landbrugsskole. Jeg 
har gennem hele min barndom og mit ungdomsliv gået på loka-
le skoler og Rønde gymnasium. I min fritid var jeg allerede som 
ganske ung 11 årig pige en udmærket langdistanceløber, hvor 
jeg her startede med at få en flot 2. plads hos kvinderne på 12 
km distancen i Marselisløbet. Den smukke lokale natur har altid 
tiltrukket mig, og udover de mange løbeture i Kaløskovene og i 
Mols Bjerge, blev det også til utallige rideture og hubertusjagter 
på min hest Krølle mange steder i den lokale natur. Efter en svip-
tur til København på nogle år, hvor jeg bl.a. tog min uddannel-
se som biolog på Københavns Universitet og fik mine to børn, 
flyttede jeg i år 2000 tilbage til området og bosatte mig på en 
bondegård på Mols, hvor jeg har boet siden - de seneste 15 år 
alene med mine børn.

Jeg har de seneste 3 år undervist på deltid i natur- og udeliv 
på Pædagoguddannelsen i Randers og Aarhus, og derudover 
er jeg selvstændig iværksætter i mit lille naturformidlingsfirma 
Naturildsjæl.

Hvad har du opnået i dit politiske arbejde?
Mit byrådsarbejde har gennem de seneste tre år primært drejet 
sig om de mangeartede opgaver i NTM udvalget, hvor jeg har 
engageret mig i mange sager. Desuden har jeg i hele år 2019 
fordybet mig i Bæredygtighedsudvalgets arbejde med De 17 
Verdensmål og bæredygtig udvikling. 

Jeg har en helt overordnet vision med mit politiske arbejde, og 
det er at få så mange politiske beslutninger som muligt, udmøn-
tet i konkrete tiltag, der er til glæde og gavn for borgerne.

Det ligger mig meget på hjertet, at vi både har trafik- og klima-
sikrede veje, fortove og stier, at vi udbygger vores cykelstinet, at 
vi har en anvendelig kollektiv trafik og fx flextaxi til både unge og 
ældre, at vi affaldsminimerer og affaldssorterer, og at vi sikrer en 
tilstrækkelig og pesticidfri drikkevandsforsyning, en mangfoldig 
natur, der giver gode leveforhold for de truede arter og mindsker 
forurening af miljøet, og at vi arbejder målrettet med klima og 
den grønne omstilling. 

Jeg har arbejdet meget intenst i mine to udvalg, hvor jeg har 
bidraget med gode ideer og fremlagt min byrådsgruppes og 
mine egne synspunkter og mærkesager.

Jeg har personligt fået igennem, at der ikke må sendes forure-
nende heliumballoner op i Syddjurs, der falder ned som mikrop-
last i de lokale kystområder. Desuden har jeg fået gennemført, at 
der ikke må udspredes forurenende knust asfaltmateriale langs 
vores vejrabatter, der kan sive ned og forurene grundvandet. 
Jeg var også medvirkende til at få en trafikkampagne til Syd-
djurs, der skulle sikre, at vejen deles mellem biler og cyklister, 
så trafikuheld undgås. Kampagnen blev en realitet efter, at jeg 
blev kontaktet, da en lokal cykelrytter kom alvorligt tilskade, da 
traileren på en overhalende biler ramte ham, da den kørte for tæt 
på ham. Jeg har arbejdet for beslutninger, der sikrer, at borgere 
kan kompostere det grønne affald i husstanden, at der ikke må 
sprøjtes på kommunale arealer, og at man fx ikke må holde i 
tomgang mere end 1 minut. 

Jeg har også været tovholder for arbejdsgruppen omkring grøn-
ne vaner og forbrug i bæredygtighedsudvalget, hvor vi i grup-
pen har bidraget med handlingsorienterede klima og miljøtiltag 
bl.a. en guide til at afholde grønne arrangementer, og jeg har 
bl.a. fået indføjet, at der skal implementeres Den Grønne Tråd 
i daginstitutioner og skoler, så børn kan lære om natur, miljø og 
bæredygtighed gennem deres opvækst. Og jeg har selvfølgelig 
flere gode ideer til nye tiltag, som jeg ønsker at få gennemført i 
fremtiden!

Hvor mange timer bruger du om ugen  
på dit politiske arbejde?
Da mange af de politiske sager, som jeg beskæftiger mig med, 
har min helt store interesse, så flyder mit hverdagsliv og mit po-
litiske arbejde ofte sammen. Det ligger vel på ca. 15 timer i gen-
nemsnit om ugen.

Har du tid til fritidsinteresser?
Tja jeg har jo tidligere brugt mange timer på at cykle motionscyk-
ling sammen med mine kammerater i cykelklubben CK Djurs, 
men da tiden er knap, og jeg har et knæ, der driller, så bliver det 
mest til nogle ture på vej til møder på min elcykel, og til gåture 
med min hund Stella i den smukke lokale natur på Mols. Men 
jeg nyder også at være sammen med mine børn og børnebørn, 
istandsætte loppefund og lave havearbejde i min store økologi-
ske have på Mols!

A N I T A  S Ø H O L M , 
MEDLEM AF: 
 UDVALGET FOR NATUR, 
TEKNIK OG MILJØ OG BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET

v/ Molly Thomsen, medlem af Bladudvalget
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Opmærksomme læsere har nok allerede opdaget, at So-
cialdemokraten fra og med sidste nummer nu trykkes på 
en anden papirtype end sædvanligt, nemlig det mere mil-
jøvenlige genbrugspapir. 

Efter forslag fra redaktionen har Fællesledelsen på sit se-
neste møde besluttet, at vi også bør yde  vores bidrag til 
regeringens klimamålsætning, og det gør vi så med denne 
overgang til genbrugspapir, som bladet vil blive trykt på i 
de kommende numre i 2021.

Vi håber, du synes om både papir og trykkvalitet!

SOCIALDEMOKRATEN 
TRYKKES NU PÅ  
GENBRUGSPAPIR

AF SØREN K. LAURIDSEN
ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Skjern Papirfabrik

GENBRUGSPAIR 
Papir kan bruges igen og igen. De træfibre, som papir er 
lavet af kan bruges 6 - 7 gange. 

Når man laver genbrugspapir, bruger man kun halvt så me-
get energi, som når man laver nyt papir - og så sparer man 
meget vand. Så det kan godt betale sig at smide sit papir i 
genbrugs-containeren.

Hvordan laver man genbrugspapir
Genbrugspapir bliver lavet af gammelt papir. Papiret bliver 
samlet ind og sendt til modtageanlæg. Et af dem er Stena 
Averhoff, som har Nordens største modtageanlæg i Brønd-
by. Her bliver papiret sorteret - og de værste urenheder 
bliver fjernet - og papir og pap bliver presset til store baller.

Papiret bliver renset og sværten bliver fjernet.

Papirballerne bliver fragtet til en fabrik, som fjerner tryks-
værten og laver papiret om til ny papirmasse. Først fjerner 
man de lidt større ting, som ikke er blevet sorteret fra - det 
kan være hæfteklammer, papirklips og andre ting af jern, 
som man kan tiltrække med magneter. Det kan også være 
plastiklommer og andet plastik, som man sorterer fra.

Papiret bliver herefter hakket i små stykker - og opløst i 
vand - så de enkelte fibre bliver frie. Og efter det bliver 
papirmassen renset. Tryksværten fjerner man, ved at var-
me papirmassen op, så farven lægger sig ovenpå massen 
som tykt skum. Det kan man skumme af - ligesom når du 
skummer en suppe.

Til sidst bliver fibrene skyllet endnu en gang - og hvis man 
ønsker helt hvidt papir, bliver massen bleget.

 

Socialdemokratiet i Syddjurs
Der indkaldes til

ordinær generalforsamling
i Fællesledelsen

Mandag d. 19. april 2021 kl. 19.00
i 3F-huset, Solsortevej 9, Rønde. 

FORELØBIG DAGSORDEN:
1. Velkomst. 

2. Valg af dirigent og referent. 

3. Valg af stemmetællere.

4. Beretninger: 

 Organisatorisk beretning, fællesledelsen:  
Søren K. Lauridsen, formand. 

 Politiske beretninger: 

      a) Byrådsgruppen: Borgmester Ole Bollesen.

      b) Regionen: Niels Erik Iversen.

      c) Folketinget: Leif Lahn.

5. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2020 og 
 orientering om budget 2021.  
Kasserer Søren Holmgaard. 

6. Indkomne forslag.
      a) Godkendelse af prioriteret kandidatliste til 
  KV21 for Socialdemokratiet i Syddjurs.
  Behandling af eventuelle dispensationer for
  kandidater, der ikke opfylder betingelsen for 
  min. 1 års medlemskab af partiet. 
  Efter indstilling fra kandidatudvalget.

      b) Godkendelse af skitse til valgprogram for
   KV21 for Socialdemokratiet i Syddjurs. 
  Efter indstilling fra valgudvalget.

      c) Andre indkomne forslag.

7. Aktivitetsplan for 2021, herunder tilrettelæggel-
se af partiets aktiviteter i valgkampen frem mod 
KV21 og RV21.

8. Valg.

9. Eventuelt.

Eventuelle forslag under punktet Indkomne forslag skal 
indsendes til formanden på:

sklauridsen@gmail.com
senest d. 5. april 2021

Søren K. Lauridsen
Formand
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Fra
Arkivet

De opstillede kvinder ved kommunevalget i 1986
Molly Thomsen, Annette Føe, Bente Jacobsen, 

Kirsten Fenger, Jonna Jørgensen

De opstillede ved kommunevalget  -  Omvalget 28. januar 1986 -
Bente Jacobsen, Benn Smidt, Kurt Madsen, Inga Hvid, Kaj Nielsen, Helga Rasmussen.

Hans Christian Baltzer, Niels Backmann, Elsebeth Rotbøll Andersen, Svend Aage Nicolajsen, Mogens Kristensen

 

 SOCIALDEMOKRATIET
Djurskredsen

DAGSORDEN:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Organisatorisk og politisk beretning
5. Beretning fra Regionen
6. Beretning fra Folketinget
7. Regnskab
8. Indkomne forslag 

9. Valg 
 A.  Næstformand for 2 år 
 B.  Kasserer for 2 år 
 C.  Faglig sekretær for 2 år 
 D.  2 Bestyrelsessuppleanter for 1 år 
 E.  Folketingskandidat Leif Lahn Jensen
 F.  1 Revisor for 2 år
 G.  2 Revisorsuppleanter for 1 år 
10. Eventuelt

Generalforsamling
Mandag d. 12. april 2021 kl.19.00  -  Logen, Hovedgaden 56, 8961 Allingåbro

Med venlig hilsen Bente Nordbek, Kredsformand  .  bente.nordbek@gmail.com
Indkomne forslag skal være formanden  i hænde senest d. 29. marts 2021
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