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Lørdag d. 18. november
Spiller tennis i Thorsager Skoles hal et par timer lørdag for-
middag. Da jeg kører ind gennem hovedgaden konstaterer 
jeg, at vores plakater fortsat hænger fint her lige før dato-
en for kommunalvalget. 

Efter bad og frokost kører jeg til Rønde for at besøge den 
valgcafé, som Kirsten Frederiksen, Erling Mikkelsen og 
Niels Gyldenlund har arrangeret på KulturHotellet. Det er 
et godt og nyt initiativ og på et godt tidspunkt her lørdag 
før valget. Der har været pænt besøg i løbet af dagen, for-
tæller Erling, mens Kirsten er ude i byen og Niels lidt sene-
re kommer blåfrossen tilbage. Der er pr. tradition ikke ret 
mange socialdemokrater i Rønde – så det er vigtigt at gøre 
en indsats her. Jeg får kaffe og Kirstens lækre hjemmebag 
og får snakket lidt – også med vores regionsrådskandidat 
Linda Brask, der er kommet på besøg i cafeen. 

Kører senere ind til Aarhus for at se det nye Plakatmuse-
um i Den Gamle By. Flot udstilling både af de traditionelle 
danske plakater, som vi alle kender, men også en række 
europæiske plakater. Tænker at her kunne vi nok lære no-
get med henblik på kommende valgplakater til næste valg-
kamp.

Søndag d. 19. november 
Søndag aften er der det sidste møde i valgudvalget i denne 
omgang. Det er som altid fra kl. 19.00, og stort set alle kan-
didater er der sammen med Rita Vinding, vores kampagne-
leder, og Kjeld Pedersen, næstformand i Fællesledelsen. Vi 
har holdt disse møder hver søndag aften siden efterårsfe-
rien i det lille mødelokale i 3F-huset, både med henblik på 
erfaringsudveksling: hvad virker i valgkampen? Men også 
med opdatering af vores valgdrejebog, herunder kampag-
nelederens koordinering af indsatsen – ikke mindst forde-
ling af det socialdemokratiske kendemærke: den røde rose 
til gadekampagner! 

Her til aften er det dog først og fremmest strategierne i 
forbindelse med konstitueringen på valgnatten, der er i 
fokus. Vores borgmesterkandidat Ole Bollesen og jeg gen-
nemgår vores forskellige planer A, B, C og D – og vi forde-
ler og aftaler roller i forbindelse med konstitueringen på 
valgnatten i Ebeltoft. 

Jeg slutter med at ønske et godt valg til alle, og kon-
staterer at det så er det sidste møde i valgudvalget 
i denne omgang. Jeg siger tak for initiativ, enga-
gement og gensidig inspiration undervejs i hele 
forløbet. Endvidere opfordrer jeg til fortsat solida-
ritet og nævner, at uanset resultatet vil der være 
nogle af vores kandidater, der ikke kommer ind. 
Efter en lang valgkamp, hvor alle har inve-
steret enorm meget tid, energi og penge 
i valgkampen, kender jeg godt den for-
nemmelse, man står med bagefter, når 
man ikke er blevet valgt. Jeg prøvede 
det selv i 2009. hvor jeg røg ind på en 
suppleantplads. Jeg opfordrer til, at 
man – som jeg også gjorde dengang 

hVornår er det  
den Fede dame synGer? 

Blade af en lokal partiformands dagbog…

– fortsat vil være med i det organisatoriske arbejde i parti-
et. Det er der i meget høj grad brug for. 

Vi slutter aftenen med et møde i partiets strategigruppe, 
hvor vi finpudser ideer til og aftaler for konstituerings-
scenarierne. 

Tirsdag d. 21. november
Har på forhånd sendt afbud til en post som valgtilforordnet 
for at kunne følge valget udefra og være helt klar til for-
handlingerne på rådhuset senere. Så jeg følger valget på 
TV2 News hjemme i Ugelbølle i løbet af dagen. Min kone og 
jeg stemmer i Rønde Idrætscenter ved 18-tiden og køber 
valgflæsk med hjem fra Idrætscentrets udmærkede café. 

Kl. 20.30 sætter jeg kursen mod rådhuset i Ebeltoft. Da jeg 
kommer derud, er der allerede mange i cafeen på 1. sal. Hil-
ser på Claus Wistoft, som viser mig ned til vores mødeloka-
le ’Konferencen’, hvorefter vi aftaler, at vi tales ved senere. 

Snart begynder der at komme mange sms’er på min mobil-
telefon. Vi har aftalt, at man fra de enkelte valgsteder skal 
rapportere det socialdemokratiske stemmetal ind til mig på 
en sms, så snart der er talt op. Ole Hansen fra Mørke er 
den første. Og i Mørke er der 641 socialdemokratiske stem-
mer, og det er ganske pænt. Lidt senere dukker det første 
valgstedsresultat fra Tirstrup op på storskærmen i cafeen. 
Og det resultat lover ikke godt for Socialdemokratiet – for 
der er vi nemlig gået tilbage. Det er vi også i Kolind, men 
så dukker der en sms op fra Michael Stegger i Ryomgård: 
”Sejr!” står der - og så følger nogle ganske imponerende 
stemmetal. 

Da Ebeltoft-resultatet er kommet lidt senere, samles vi i 
den socialdemokratiske strategigruppe: Ole Bollesen, Chri-
stian Haubuf, Michael Aakjær, Kjeld Pedersen og jeg selv 
– suppleret med vores lokale folketingsmedlem Leif Lahn. 
Vi mangler stadig resultatet fra Rønde, hvor der altid typisk 
er mange Venstre-stemmer, men foreløbig peger det på 
en stemmemæssig fremgang, som burde kunne give et 
ekstra mandat i forhold til de 7 vi fik i 2013. 

Lidt senere kikker vi Claus Wistoft over skulderen, og han 
er allerede på det tidspunkt sikker på, at vi er gået et man-

dat frem. Og da Rønde-resultatet kommer, og vi kik-
ker på det samlede stemmetal, kan vi konstatere, 
at den er god nok: vi har fået 8 mandater i det 
nye byråd. 

Vi har en aftale om at mødes med vores valg-
forbund, når mandattallene er gjort op: SF og 
Enhedslisten samt Alternativet. Det viser sig, at 
SF er gået et mandat tilbage til 4, og Alternativet 

har fået et mandat, mens Enhedslisten – no-
get overraskende for mig – fortsat kun er 
på et mandat i det nye byråd. Men da vi 
lægger tallene sammen, kan vi nemt tælle 
til 14 mandater – altså et rødt-grønt flertal! 

Vi kan derefter konstatere, at vores plan 
A holder. Med vores mandatfremgang Søren K. Lauridsen
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og samlede mandattal peger et flertal på Ole som ny borg-
mester. 

Vi går i enrum og snakker scenariet igennem. Snakker igen 
med SF en omgang, og derefter går vi i ned i et par politi-
ske detaljer i den rød-grønne fællesgruppe, men også lidt 
om fordeling af poster i det nye byråd. Vi er enige om, at vi 
skal tilstræbe en bred konstituering, og lidt senere sidder 
vi inde på borgmesterkontoret, hvor Venstre, Radikale og 
Konservative er samlet. Vi snakker konstitueringsdetaljer 
igennem her, herunder repræsentation og udvalgsfor-
mandsposter, og kl. 00.30 kan Ole Bollesen, Kirstine Bille 
og Claus Wistoft meddele konstitueringsresultatet om at 
Ole er blevet borgmester for den samlede ’verdenspresse’ 
på rådhuset. 

Vi bliver enige om ikke at skrive noget under på valgnat-
ten, men fastholde at vi har en mundtlig aftale. Og deref-
ter så mødes til fortsatte konstitueringsforhandlinger om 
fordeling af udvalgsposter onsdag eftermiddag. Derefter 
siger vi godnat til vores rød-grønne konstitueringsvenner.

Konstitueringsnatten slutter med, at vi socialdemokrater 
mødes i vores konferencelokale og skåler på det flotte 
valgresultat i et par flasker Cremant. Nu er de personlige 
stemmetal også kommet op, så vi kan nu se, hvem der 
sidder i den nye byrådsgruppe. Mange af kandidaterne er 
dukket op, og vi siger tillykke til hinanden. Vi siger også 
en stor tak til vores kampagneleder Rita Vinding, som på 
en helt fantastisk måde har koordineret og tilrettelagt den 
breddeorienterede valgkamp, som var partiets og kandi-
daternes mål.

Det er sent på natten, og der høres mærkelige lyde på 
rådhuset. Er det sangstemmer? Jeg fortæller historien om 
Lars Normann, Adresseavisens politiske redaktør, der i for-
bindelse med en analyse af konstitueringsforløbet i 2013 

nævnte, at Socialdemokratiet ikke var klar på, at det først 
er slut, når ’den fede dame har sunget’. 

Historien kommer fra opførelse af en Wagner-opera, som 
jo længdemæssigt kan være helt op til 5 timer. En gang i 
forbindelse med en Wagner-opførelse i udlandet spurgte 
en ikke særlig kyndig operatilskuer en sidemand: hvornår 
er det egentlig slut? Sidemanden svarede: Det er først slut, 
når den fede dame har sunget!

Men hvornår er det så, at ’den fede dame’ synger i år? Ja, 
det er bestemt ikke på valgnatten - det er formentlig først 
ved det konstituerende møde i det nye byråd torsdag d. 7. 
december! 

Kører hjemad mod Ugelbølle ved 02-tiden – uden at høre 
andre sangstemmer end dem fra natradioen!

Efterskrift lørdag d. 25. november
Her 4 dage efter valget kan vi konstatere, at vores borg-
mesterkandidat Ole Bollesen – efter nogle hårde dage 
med konstitueringsforhandlinger - er den nye borgmester 
i Syddjurs. 

Efter intense møder på valgnatten og efterfølgende kun-
ne der i går underskrives en konstitueringsaftale, som alle 
partier i det nye byråd står bagved. Ud over borgmesteren 
har vi ved konstitueringen fået en formandspost i SÆ-ud-
valget samt repræsentanter i alle udvalg. Konstituerings-
aftalen er godkendt i Socialdemokratiets nye byrådsgruppe 
på et møde torsdag aften og efterfølgende i Fællesledel-
sen. 

Et stort tillykke til Ole – som jeg er sikker på, vil blive en 
fremragende borgmester i de kommende 4 år.

Måske har den fede dame faktisk sunget – bare uden at vi 
har hørt det!
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Allerede midt i 2016 begyndte vi at planlægge valgkampen. 
Jeg deltog i forskellige kurser, som Socialdemokratiet lave-
de for hele landet, og jeg deltog i et Facebook kursus og 
nogle mediekurser.

Vi havde en generel plan om at lave en bred valgkamp, 
hvor de lokale kandidater virkelig fik mulighed for at kom-
me til orde, og vi var heldige efterhånden at få gode kan-
didater over hele kommunen – desværre med undtagelse 
af Kolind samt Tirstrup –Balle området. Kolind skulle så 
dækkes af vores kandidater Ryomgård/Pindstrup og Tir-
strup-Balle skulle dækkes af Ebeltoft kandidaterne. 

Den brede valgkamp var ikke altid let at føre. De 
forskellige foreninger rundt om i kommunen vil-
le helst have spidskandidaterne til at komme 
til vælgermøderne. Men i en hel række væl-
germøder kom de lokale kandidater heldigvis 
til orde. Kandidaterne lavede også et stort ar-
bejde lokalt med ”rose” kampagner og dør til 
dør indsats. 

Organisatorisk blev valgkampen styret af de to 
foreningsformænd og fællesledelsen. Den 
daglige indsats blev styret og koordine-
ret af Rita Vinding. På fremragende 
vis styrede hun og koordinerede 

vores valgkalender – hun sørgede for plakater og foldere, 
og hun tjekkede op på alt. Stor tak for det!! 

Økonomisk var valgkampen præget af mangel på midler. 
Men jeg synes, at vi fik meget ud af de midler vi havde, og 
de lokale kandidater blev også tilgodeset, så langt økono-
mien rakte. Men vi må indrømme, at hvis ikke både spids-
kandidaten og de lokale kandidater selv havde brugt penge 
i valgkampen – ville vi ikke være nået så langt. Tak for det!!

Vi var meget spændt på, om vores decentrale strategi vil-
le virke. Alle andre partier kørte en ”præsidentvalgkamp”, 
men vi var noget inspireret af vores lokale redaktør på 

lokalavisen, som hævdede, at langt de fleste vælgere 
mest var interesseret i helt lokale forhold. 

Heldigvis viste vores strategi sig, at være den rig-
tige. Takket være en rigtig god lokal indsats over 
hele kommunen lykkedes det os, at få fremgang 
ved dette valg. Vi fik 8 kandidater valgt ind – og 
tillykke til dem. Men vi havde også en række kandi-
dater, der fik et rigtig pænt valg, men alligevel ikke 

kom ind. Disse kandidater skylder vi stor tak. De bi-
drog i høj grad til vores valgsejr med deres store 

personlige engagement og indsats. Herfra 
skal der lyde en stor tak for netop deres 
store arbejde for vores parti i Syddjurs. 

ValGkamPen 2017
AF OLE BOLLESEn, GRuppEFORmAnd
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Kammerater, vi gjorde det! Ole Bollesen er ny borgme-
ster. Vi fik fremgang i både stemmetal, stemmeprocent og 
mandater. Vi fik en ny generation ind i byrådet. Vi fik alle 27 
byrådsmedlemmer med i konstitueringen. Et scenarie der 
ville have været svært bare at håbe på i foråret. Intet hold 
er stærkere end sit svageste led, og A-holdet viste sig at 
være det stærkeste i hele kommunen med stemmetal på 
samtlige kandidater, der gør de andre partier misundelige.

Vi har selv banket på over 4000 døre i vores dele af kom-
munen. Det har budt på over tusind møder med borgere, 
hvor vi spurgte ind til, hvad de havde på hjerte. Det var der 
rigtigt mange af dem, der havde. Som regel var det solida-
riske ting som at gøre noget for de ældre, bedre forhold i 
skolerne og generelt for de yngste, men også mere speci-
fikke ting som gadebelysning, fartgrænser og legepladser. 
Det er for os borgerinddragelse, når man møder borgerne 
i øjenhøjde, hvor de er – på gaden, i foreningerne og ved 
fordøren.

Vi er begge åbne og udadvendte mennesker, der er vant 
til samtale, men er overraskede over den fantastiske mod-
tagelse. Ud af de mere end tusind mennesker vi mødte, 
var der sammenlagt 14, der takkede pænt nej, men alle 
ønskede os det bedste. De fleste borgere anerkendte sam-
tidig vores indsats og gav os respekt for at stå i døren. Det 
værste for borgerne var faktisk ikke at vi kom og ”spildte 
deres tid” – men at de ikke var hjemme, når vi var forbi og 
måtte nøjes med en folder i postkassen! Vi har både gået 
hver for sig og sammen i Nimtofte og Rønde, sidstnævnte i 
landsholdstrøjer (dagen efter sejren i Irland) med dyttende 
biler til følge.

Det, at vi har besøgt så mange mennesker, har medført en 
større grad af genkendelse på gaden. Vi er begge blevet 
stoppet af for os ukendte personer, der sagde, de havde 
stemt på os og ønskede tillykke. Vi har også mødt en del 
af borgerne fra samtalerne i dørene, som sagde, at det ud-
slagsgivende for deres stemme var, at vi mødte op ved 
deres dør. Vi kunne heldigvis genkende dem og huske 
samtalen. 

Det er en hård kamp at være opstillet første gang, og vi 
var begge indstillede på, at det måske ikke ville lade sig 
gøre. Vi fik dog begge to rigtig flotte resultater og føler os 
beæret over den store opbakning og stolte af den indsats, 
vi har leveret. Vi har taget hhv. ferie og orlov for at kunne 
lægge den indsats, der krævedes, og det viste sig at være 
en god investering. Derudover har vi været begunstiget af 
et fantastisk hold.

Holdet og fællesskabet har i vores øjne været den helt sto-
re forskel på Socialdemokratiet og alle de andre. Vi kan no-
get, de ikke kan, og vi stod sammen hele vejen igennem. 
Valgudvalget med Søren K. Lauridsen og Kjeld Pedersen i 
spidsen har udstukket nogle retningslinjer, der var simple 
at følge og gjorde, at vi undgik for mange konflikter, som 
vi har hørt om fra de andre partier. Derudover har Rita Vin-
ding leveret en pragtpræstation med sit kyndige overblik 
og rådgivning. Hun samlede alles aktiviteter i en drejebog, 
vi alle kunne se, og det gjorde, at der var opbakning fra 
hele listen, når én af os skulle i debat eller stå ved vores 
pølsevogn, der kom hele kommunen rundt. 

Vi ved begge, at vi ikke kunne have klaret os så godt uden 

vores 11 medkandidater. Anita Søholm kom på kandidatli-
sten nærmest i 11. time, men brugte sin erfaring og viden 
på miljøområdet som biolog til at give os en stærk, grøn 
profil og lykkedes med at blive valgt. Ole Hansen ventede 
med respekt på sidelinjen, til Kai Pedersen traf beslutnin-
gen om ikke at genopstille, og Mørke dermed fik en ledig 
plads, og man må sige, han udnyttede muligheden til fulde 
med et fremragende resultat. Michael Nielsen har i år haft 
travl med søn, nyt job og tv-program, men fik alligevel et 
flot stemmetal og fordoblede fra sidst. Jan Fischer havde 
endnu et kanonvalg og styrede pølsevognen med kyndig 
hånd – har vi mon en ny bykonge af Hornslet? Hans Chri-
stian Baltzer fik endnu et flot valg og var meget tæt på 
endnu en periode i byrådet, der kommer til at mangle årti-
ers erfaring uden ham, men dog blev han 1. suppleant, og 
vi føler os trygge ved at vide, han står klar til at rådgive. 
Kirsten Frederiksen gjorde det fremragende i 8410, hvor 
særligt debatten i Ugelbølle står klar i vores hukommelse, 
og ingen kunne være i tvivl om, hvilket parti, der havde 
den mest vidende kandidat om borgernes behov. Michael 
Aakjær førte sammen med Jan Fischer en fantastisk valg-
kamp i Hornslet, hvor de nærmest var mere synlige end de 
andre partier tilsammen, men var også altid klar til at give 
en hånd uden for eget område. Erling Mikkelsen sørgede 
for, at vi havde fokus på de vigtigste områder, havde altid 
ideer og visioner til samtlige møder og betød måske mest 
for fællesskabet blandt kandidaterne, da han inviterede til 
hyggelig middag fredagen inden valget – en begivenhed, 
der næppe kunne lade sig gøre for flere af de andre par-
tier. Anders Peter Arthur Rasmussen og hans viden vil bli-
ve savnet i byrådet, da han trods sit flotte stemmetal ikke 
blev genvalgt, men vi håber, at han er at finde på listen 
igen om fire år, for fremtidens Socialdemokrati har brug 
for ham. Christian Haubuf viste igen sit værd i Ebeltoft og 
har om nogen forstået borgerinddragelse gennem sin tid 
som formand for kommunens udvalg og sin store indsats 
for Molslinjen. Ole Bollesen fik mere end 1000 til at ”sætte 
kryds ved Bolle” og er nu borgmester. Han har om nogen 
ladet os andre komme frem i lyset og til orde – noget som 
medierne nu endelig er ved at forstå. 

Her i Socialdemokratiet i Syddjurs er vi et hold, ikke med-
løbere bag en præsidentkandidat. Vi gjorde det sammen, 
fordi vi er stærkest sammen. Og nu kan vi endelig vise bor-
gerne, hvad det vil sige, at vi er sammen om Syddjurs, da 
alle 27 bakker op om Ole Bollesen og er med i konstitue-
ringen. 

For et år siden kendte vi to ikke hinanden. I dag er vi gode 
kammerater. Vi har fundet fælles interesser udover det po-
litiske, hvilket gør, at man går den ekstra meter og banker 
på den ekstra dør for hinanden. Sammenholdet er alt i et 
parti som vores.

Til slut vil vi takke vores fantastiske bagland og partimed-
lemmer, som har mødt op og kæmpet for sejren side om 
side med kandidaterne og har talt partiets sag rundt om i 
kommunen. Vi havde ikke klaret os uden jer, og én ting er 
stensikker: uden jer var valget de sidste marginaler ikke 
tippet vores vej. Nu kan vi igen tage pladsen for borden-
den, og det er også jeres fortjeneste. 

Glædelig jul og godt nytår fra to spændte byrådsmedlemmer.

Vi Gjorde det!
AF mIchAEL STEGGER JEnSEn OG nIELS GyLdEnLund mIKKELSEn,

 nyvALGTE ByRådSmEdLEmmER



Et årsskifte giver anledning til at stoppe op og re-
flektere over året, der er gået. Årsskiftet er også an-
ledning til, at sætte sig nogle nye mål for det kom-
mende år.

Først tak for det store arbejde der blev lagt i valg-
kampen fra kandidater, organisationer og bestyrel-
ser. Tak også til de mange der støttede med moralsk 
opbakning.

Vi har et stærkt bagland, uden dette stærke bagland 
havde socialdemokraterne ikke vundet valget. Så 
derfor mange tak til alle der hver på sin måde bidrog 
til sejren.

Tilsammen gjorde det, at de socialdemokratiske bi-
drag til valgkampen blev indholdsrige, og meget ofte 
var det socialdemokrater, der søsatte de politiske 
emner, der var til debat.

Jeg glæder mig meget over den tillid, vælgerne viste 
socialdemokraterne ved valget. Det er et signal om, 
at den politik vi fører, er vælgerne godt tilfredse 
med. Det giver fornyet energi til det videre ar-
bejde. 

Socialdemokraterne har ofte sat den politiske 
dagsorden. Her kan bl.a nævnes :

 Borgerservice i Hornslet – Pas og kørekort

 Maden tilbage til plejehjemmene. 

 Væk med private fællesveje

 Borgerinddragelse - § 17stk 4 ud-
valg

 Bedre normeringer i daginstituti-
onerne 

 Molslinjen – kampen fortsætter

 Ytringsfrihed for alle, også offentlige ansatte

 M.m.

Et stort tillykke til Ole Bollesen. Dejligt at Syddjurs 
Kommune nu igen har en socialdemokratisk borg-
mester.

Desværre må vi sige farvel til Anders Peter Arthur 
Rasmussen, Kai Pedersen og Hans Christian Baltzer. 
De har gjort det godt, vi vil savne dem. Jeg håber 
inderligt på et come back til den unge Anders.

Mange af listens gode kandidater kom desværre ikke 
ind. Jeg håber, de vil give en hånd med i de socialde-
mokratiske bestyrelser for så igen at være at finde 
på den socialdemokratiske liste om 4 år. 

Selv glæder jeg mig meget til at gå i gang med ar-
bejdet som medlem af udvalget for Familie og in-
stitutioner og som formand for Børne og unge ud-
valget. 

Jeg er pædagoguddannet og har diplom le-
deruddannelse fra Forvaltningshøjskolen i 
offentlig ledelse. Jeg har arbejdet 41 år in-
den for det pædagogiske område og været 
medlem af BUPL bestyrelse i 24 år, heraf de 

20 år også i hovedbestyrelsen. 

Jeg ved fra praksis, hvor meget det be-
tyder, at børneområdet står højt på 
politikernes prioriteringsliste. 

Lad os alle sammen sætte dagsor-
den for de næste fire år. 

Alle Socialdemokratens læsere øn-
skes et godt og lykkebringende nytår.

enGaGement oG sammenhold Førte
til socialdemokraternes ValGsejr
AF chRISTIAn hAuBuF, ByRådSmEdLEm

Indflydelse?
Vil du have indflydelse på Socialdemokratiets politik i Syddjurs Kommune?

- Så tag til de åbne gruppemøder, der holdes før byrådsmøderne.

Gruppemøderne er åbne for alle medlemmer af Socialdemokratiet. 

Møderne holdes som hovedregel kl. 19.00 i 3F’s lokaler på

Solsortevej 9 i Rønde mandagen før byrådsmøderne.

De næste gruppemøder er:

29. januar, 19. februar og 19. marts

  
Da det kan forekomme, at mødetidspunkt og 

sted ændres, anbefales det at kontakte en 

af formændene for Socialdemokratiet i Syddjurs,

så du ikke kommer til en lukket dør. 

Du finder dem på side 2. 
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Kommunalvalget 2017 var et godt valg for Socialdemokratiet i Syddjurs. Vi har fået betydeligt flere stemmer end ved KV13 
for fire år siden. 

Mange af vores kandidater har opnået flotte personlige stemmetal – og derudover har vi et stort antal listestemmer, 
som vi på den ene side er glade for – fordi det jo sikrer en samlet stemmefremgang – men som vi gerne så vekslet til 
personlige stemmer.

Omregnet i procent har vi et betydeligt højere antal listestemmer end de partier, som vi normalt sammenligner os med, 
nemlig hele 15,8%, hvor de øvrige partier ligger betydeligt lavere, jf. nedenstående tabel: 

Parti  Samlet stemmetal  Personlige stemmer Listestemmer Listestemmer i %

Socialdemokratiet 6.273 5.028 1.245 15,8%

Venstre 7.238 6.338  900 12,4%

SF 3.808 3.454  354    9,3%

Radikale 1.398 1.219  179 11,2%

Så inden næste kommunalvalg og regionsrådsvalg om 4 år må vi have ’opdraget’ vore vælgere til, at ved netop kommu-
nalvalg og regionsrådsvalg da skal man naturligvis stemme personligt!

kommunalValGet i syddjurs kommune 
Partiernes stemmetal

hVordan kan Vi Få Flere
socialdemokrater til at
stemme PersonliGt?
Af Søren K. Lauridsen, formand for Socialdemokratiet i Syddjurs

Antal stemmeberettigede: 33.611

Afgivne stemmer: 24.816

 Kandidatlister  Stemmetal Stemmetal  Procenter Procenter
   Ændring siden  Ændring i forhold
   sidste valg   til sidste valg

A Socialdemokratiet 6.274 700 25,6 % 2.4 %

B  Radikale Venstre 1.398 326 5,7 % 1.2 %

C  Det Konservative Folkeparti 1.066 683 4,4 % 2.8 %

D Nye Borgerlige 143 143 0,6 % 0.6 %

F SF - Socialistisk Folkeparti 3.809 -521 15,6 % -2.4 %

I Liberal Alliance 379 -918 1,5 % -3.9 %

O Dansk Folkeparti 2.069 -139 8,4 % -0.8 %

V Venstre, Danmarks Liberale Parti 7.238 713 29,6 % 2.4 %

Z Social Liberal Borgerliste 15 15 0,1 % 0.1 %

Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 1.125 -217 4,6 % -1.0 %

Å Alternativet 950 950 3,9 % 3.9 %

Blanke stemmer: 286

Ugyldige stemmer 64

I alt gyldige stemmer 24.466

Stemme pct.: 73,83 %
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Tak for hver en stemme jeg fik ved Regionsrådsval-
get den 21. november 2017 –

Tak til alle der har stemt på mig - 5.351 personlige 
stemmer fik jeg.

Et kanonvalg i Norddjurs med 4.497 personlige stem-
mer var hovedårsagen til mit flotte resultat – i Syd-
djurs fik jeg 460 personlige stemmer..

Jeg placerede mig samlet som tredjebedste social-
demokrat og nummer 13 på den samlede liste over 
personlige stemmer.

Jeg bliver en af 15 socialdemokrater i det nyvalgte 
regionsråd, hvor Anders Kûhnau afløser Bent Hansen 
som regionsrådsformand.

Jeg er mere end glad og stolt over, at jeg også de 
næste 4 år repræsenterer Djursland i Regionsrådet.

Jeg havde dog håbet, at vælgerne på Djursland vil-
le have givet stemme til en lokal kandidat mere ved 
valget til Regionsrådet, men mine forhåbninger blev 
ikke indfriet.

Der er mange områder, der skal kæmpes for – bl.a.:

Jeg vil arbejde målrettet for de kompromisser, der gi-
ver de bedste resultater for Djursland. 

Jeg vil kæmpe for, at Djursland får en sund udvikling i 
tæt samarbejde med Region Midtjylland. Samtidig er 
det vigtigt for mig, at økonomien hænger sammen.

Jeg vil arbejde for at sikre udviklingen i de enkelte 
Sundhedshuse på Djursland. 

Grenaa Sundhedshus er blevet væsentligt udbygget 
de sidste år, men der er potentiale for mere endnu, 
og regionen skal være med her.

Der skal være endnu bedre sammenhænge i det der 
gøres på hospitalerne og i den opfølgning, der sker 
lokalt på Djursland.

Akutlægebilen skal bevares på Djursland (skal stå i 
Grenaa) – Vi skal give hurtig hjælp ved akut sygdom 
og akut skader. Ordningen med Paramedicinske en-
heder i Ebeltoft og Rønde skal bevares.

Jeg vil arbejde for at bevare udrykningslægen på 
Mols fremadrettet.

Jeg vil arbejde for, at det konstante krav om 2% ef-
fektiviseringer om året droppes, så vi bedre kan øge 
kvaliteten. 

Psykiatri området skal styrkes og udbygges – bl.a. 
gennem etablering af Psykiatriens Hus på Djursland. 
Der skal tilføres området flere penge. og Jeg vil ar-
bejde for at skabe flere Regionale arbejdspladser på 
Djursland.

ValGet til reGionsrådet
AF REGIOnSRådSmEdLEm nIELS ERIK IvERSEn, REGIOn mIdTJyLLAnd.

GEnvALGT TIL REGIOnSRådET I REGIOn mIdT 2018 - 2021

Facts om 
Niels Erik Iversen: 
Jeg er 61 år og bor i Grenaa 
sammen med min kone Lone. 
Vi har sammen to piger, Eva 
og Sara. Jeg er historisk inte-
resseret, spiller klaver i friti-
den og kan godt lide at løbe 
med syv halvmarathonløb på 
samvittigheden. 

Har du et spørgsmål eller en klage, så er du meget 
velkommen på tlf. 4046 9480 eller på – niels.iver-
sen@rr.rm.dk

Valgresultatet for de 
socialdemokratiske kandidater
I Syddjurs
De valgte kandidater er fremhævet med fed skrift. 

Kandidat Stemmer

Ole Bollesen, Knebel .................................... 1.066

Christian Haubuf, Ebeltoft ..............................316

Michael Stegger Jensen, Ryomgård ..............679

Anders Peter Arthur Rasmussen, Ebeltoft ....224

Niels Gyldenlund Mikkelsen, Rønde .............302

Erling Mikkelsen, Rønde ........................................ 250

Michael Aakjær, Hornslet ...............................359

Kirsten Frederiksen, Ugelbølle ............................ 149

Hans Christian Baltzer, Pindstrup.......................270

Jan Fischer, Hornslet ........................................518

Michael Nielsen, Hornslet ...................................... 165

Ole S. Hansen, Mørke ......................................463

Anita Søholm, Mols ......................................... 281

Listestemmer  .......................................................... 1.232

Stemmer i alt ..........................................................6.274
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Nu, hvor valgene til region- og byråd er overstået, vil jeg 
gerne dele lidt refleksioner med jer. I valgkampen var jeg 
i dialog med mange vælgere, og det var slående, hvor lidt 
vores vælgere ved om regionsrådet, og hvad, de laver, 
selvom de 5 regionsråd har eksisteret i 10 år. 

Det er der flere forklaringer på. Det med at forholde sig til 
regionsrådet og hvad regionsrådet laver, er for langt væk 
fra det nære, og hvad det betyder for den enkelte. Dog 
kommer der alligevel liv i øjerne, når jeg fortalte vælgerne, 
at regionsrådet har ansvar for store og vigtige kerneop-
gaver, som at sørge for at vores sygehuse fungerer 
optimalt, at vi får mere sundhed i det nære, at sik-
re et akutredskab der fungerer i hele regionen 
Midtjylland, kollektiv trafik mv. Så var der skabt 
grobund for en god snak, for de fleste vælgere 
har en holdning eller en historie om vores syge-
husvæsen og den kollektive trafik. 

Kandidaterne til byrådet har en anden arena 
at spille på, da de i langt højere grad kan tale 
ind i vælgernes hjerter, og tale om emner 
der har betydning for den enkelte, hvor 
man end måtte bo. Det er for vælger-
ne langt nemmere at forholde sig til at 
diskutere om skoler skal lukkes eller ej, 
etablering af ny svømmehal etc. 

reFleksioner eFter ValGet
AF LIndA BRASK, KAndIdAT TIL REGIOnRådSvALGET.

At regionsrådene lever i skyggen af kommunalvalg skyldes 
også, at medierne ikke har fokus på regionrådsvalget. Me-
dierne har haft mere travlt med at lave spin på hvem, der 
mon bliver den næste borgmester eller andre historier af 
mere eller mindre lødig karakter. Det var faktisk først et par 
dage før valget, at medierne nævnte ordet regionsvalg. En 
kommunalforsker udtalte i et radioprogram ugen før val-
ge, at der ikke er fokus på regionsrådsvalgene. Han gik så 
langt som at mene, at hvis det skulle batte noget, så skulle 
regionsrådsvalgene holdes for sig selv. 

Dertil skal lægges at både de Konservative og Dansk 
Folkeparti går ind for, at regionsrådene skal ned-

lægges. Venstre forholder sig afventende i dette 
spørgsmål, så det noget op af bakke at få skabt 
interesse for regionsrådene og deres berettigelse. 

Når det er sagt, så glæder jeg mig over, at Niels 
Erik Iversen blev genvalgt, så at vi stadig har en 

repræsentant for Djursland, og at vores spids-
kandidat Anders Kühnau fik et flot valg og er 
ny regionsformand for Region Midtjylland. 
Jeg er sikker på, at Anders bliver en god 
styrmand for det kommende regionsråd. 

I ønskes alle en Velsignet Jul  
 og et Godt Nytår.

kometen i syddjurs
AF RITA STOKhOLm vIndInG, KAmpAGnELEdER undER vALGKAmpEn

På TV2 Østjylland har vi kunnet se flere indslag om en ung kandidat i Aarhus, Andreas Winnerskjold, som fik et ”uhørt 
højt stemmetal”.

Her i Syddjurs har vi faktisk også en ung kandidat, som stillede op for første gang, og som har fået et højt stemmetal. 
Nemlig Michael Stegger. Faktisk relativt højere stemmetal end Andreas Winnerskjold.

Tallene er således:

Michael Stegger:
Af Socialdemokratiets stemmer i Syddjurs Kommune fik Michael Stegger 10,82 %. (679 stemmer af Socialdemokratiets 
6.274 stemmer i Syddjurs Kommune). 

Af alle stemmer i Syddjurs Kommune fik Michael Stegger 2,74 %. (679 
stemmer af alle afgivne stemmer i 24.816 i Syddjurs Kommune).

Andreas Winnerskjold:
Af Socialdemokratiets stemmer i Aarhus Kommune fik Andreas Win-
nerskjold 3,8 % (2.721 stemmer af Socialdemokratiets 71.595 stem-
mer).

Af alle stemmer i Aarhus Kommune fik Andreas Winnerskjold 1,41 %. 
(2.721 stemmer af alle afgivne 192.757 stemmer i Aarhus Kommune).

Kilde: KMD Valg 2017.

Tillykke til de to kometer Andreas Winnerskjold og Michael Stegger 
og tillykke til Socialdemokratiet med valgresultatet. 

Michael Stegger siger til hans stemmetal: ”…jeg ikke kunne have 
gjort det uden gruppen. For mig var det afgørende med opbaknin-
gen og vejledningen fra kandidaterne plus baglandet.”

Michael Andreas



Bedre forhold till psykiatrien
Desværre er der mange der har ondt i livet og har en 
psykisk sygdom. Det kan være man er psykisk syg i 
kortere eller længere tid.

Det er altid svært med sygdom, men det er ekstra 
svært med en psykisk sygdom

som det måske kan være svært at tale om. 

Uanset alder er det svært, men vi ser desværre flere 
og flere unge med ondt i livet.

Psykiske sygdomme fylder heller ikke altid så meget 
på den politiske dagsorden – det vil vi gerne gøre 
vores til at ændre.

Vi vil arbejde for:

 Ligestilling af fysiske og psykiske sygdomme.

 Helhed og kvalitet i behandlingen og det social-
psykiatriske arbejde.

 Samarbejdet og sammenhængen mellem de kom-
munale og regionale tilbud skal gøres endnu bed-
re.

 Det skal være nemmere at finde rundt i systemet. 
Har man behov for hjælp, skal den være nem at 
finde.

 Tidlig indsats.

 Ekstra fokus på unge med en psykisk sygdom.

 Pårørende får mere opmærksomhed 
og hjælp.

  Den samlede indsats fra kommu-
ne og region styrkes.

Konkret vil vi arbejde for, at der 
afsættes flere midler til området – 
det er allerede delvis sket.

I forbindelse med behandlingen af 
budgettet for 2018, blev der afsat 

ekstra 10 mio. kroner til psykiatriom-
rådet.

I forbindelse med konsti-
tueringsaftalen den 22. 

november 2017 i Region 
Midt, har partierne af-
talt, at der findes yderli-
gere 15 mio. kr. til et løft 
af psykiatrien i 2018.

PsykiatriaFtalen 2017
udmøntes i 2018
AF REGIOnSRådSmEdLEm nIELS ERIK IvERSEn, REGIOn mIdTJyLLAnd. 

Disse midler går til flere senge, bedre personalenor-
meringer, psykiatrihuse i samarbejde med kommu-
nerne mv.

Herudover er parterne enige om at løfte psykiatrien 
yderligere ved budget 2019

Vi har i den socialdemokratiske gruppe i Region Midt 
arbejdet med et udspil på Psykiatriområdet:

 Oprettelse af flere sengepladser - 17 hotelsenge 
omdannes til regulære psykiatriske senge.

 Forbedring af sikkerhedsnormeringer indenfor 
pressede afdelinger i psykiatrien.

 Etablering af følgehjemordninger på tværs af kom-
muner og region.

 Opfølgning af misbrugsbehandling umiddelbart ef-
ter udskrivelse fra behandlingspsykiatrien.

 Etablering af psykiatrihuse i hele regionen. I første 
omgang i Aarhus og Nordvestjylland men også i 
andre kommuner.

 Specialeplan indenfor socialpsykiatrien. Kortlæg-
ning af tilbud indenfor socialpsykiatrien samt ret-
ningslinjer for visitering af borgere og dermed 
bedre grundlag for dimensionering.

 Gennemgang af personalesammensætning og 
normering indenfor såvel psykiatrien som social-
psykiatrien mhp. at sikre tilstedeværelse af de ret-
te kompetencer på institutionerne set i forhold til 
behandlingsbehovet.

 Stop for 3% besparelser indenfor socialområdet.

 Headspace (hovedtelefon) udbredes til hele regionen.

 Tilvejebringelse af en samlet oversigt over fore-
byggende tilbud i kommunerne og regionen til 
brug for praktiserende læger og øvrige samar-
bejdspartnere indenfor forebyggelse af psykisk 
sygdom med et særligt fokus på børn og unge.

Det er vurderingen, at vi bliver nødsaget til at få flere 
psykiatrisenge, hvis vi skal komme problemerne med 
høje belægningsprocenter til livs.

Det gør det absolut ikke alene, og derfor er der også i 
de 10 punkter flere, der vedrører socialpsykiatrien og 
forebyggelse.
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Det nye ældreråd i Syddjurs Kommune består i peri-
oden 2017-2020 af: 

1. Jytte Schnell, Mørke

2. Elsa Bannebjerg, Rønde 

3. Lillian L. Rose, Ebeltoft 

4. Rita Stokholm Vinding, Ugelbølle 

5. Ib Baastrup, Ebeltoft 

6. Jens Ove Nielsen, Kolind 

7. Leif Jakobsen, Ryomgård 

8. Anna Stryhn Jørgensen, Ebeltoft 

9. Annalise Laursen, Ugelbølle 

10. Erik Buus, Ebeltoft 

11. Freddy Ovesen, Fuglslev 

Suppleant:  Aage Schytt, Ebeltoft 

Stemmeprocenten var 56,84.

Der er konstituerende møde i december. 

ÆldrerådsValGet
AF RITA vIndInG, mEdLEm AF æLdRERådET FRA 01-01-2018

Jeg glæder mig til arbejdet i Ældrerådet. Tak for støt-
te, opbakning, anbefalinger og alle krydsene.

Jeg modtager gerne input, så jeg sammen med de 
øvrige valgte til Ældrerådet kan være med til at ska-
be de bedst mulige forhold for borgere, som er 60+.

Ældrerådets opgaver
Det er Ældrerådets opgave at varetag de ældres in-
teresser over for kommunen i alle spørgsmål, tilbud 
og kommunale vedtagelser og beslutninger, som æl-
drerådet mener, kan have betydning for kommunens 
borgere på 60 år og derover.

Ældrerådet har til formål:
• At rådgive Byrådet i alle ældrepolitiske spørgsmål.

• At fungere som et kontaktorgan mellem borgere 
og Byrådet

• Selvstændigt at kunne rejse spørgsmål over for 
Kommunalbestyrelsen i alle spørgsmål, der har be-
tydning for de ældre i kommunen, hvis ældrerådet 
skønner, at der er et behov herfor.

• At sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de 
ældre og Byrådet fastholdes og udbygges.

• At sikre nedsættelsen af underudvalg inden for 
følgende områder:

 S
up

pl
ea

nt
 n

r.

Resultat af afstemningen • Personlige stemmer

Antal stemmeberttigede ialt 13482

Kandidater: 

Samlet antal
personlige

stemmer V
al

gt
 s

om
 n

r. 

Ib Baastrup, Ebeltoft  779  5

Elsa Bannebjerg, Rønde  1066  2

Erik Buus, Ebeltoft  262  10

Leif Jakobsen, Ryomgård  718  7

Anna Stryhn Jørgensen, Ebeltoft  705  8

Annalise Laursen, Ugelbølle  356  9

Jens Ove Nielsen, Kolind  759  6

Freddy Ovesen, Fuglslev  211  11

Lillian L. Rose, Ebeltoft  878  3

Jytte Schnell, Mørke  1070  1

Aage Schytt, Ebeltoft  97  - 1

Rita Stokholm Vinding, Ugelbølle  794  4

Kontroltal  7695

Stemmeprocent  57,08

 Ældre og IT.

 Sundhed, herunder madordning.

 Kulturområdet og kontakt til medierne.

 Boliger, centre og 
 aktivitetstilbud.

 Trafik, infrastruktur 
og miljø.

 Sundhedsfagligt, 
sygehuse/genop-
træning.

(Uddrag af Vedtægter for 

Ældrerådet i Syddjurs Kommune)
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Fra “BorGen”
AF LEIF LAhn JEnSEn, mF
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Jeg vil godt starte med at ønske alle 
socialdemokrater i Syddjurs tillykke 
med det flotte valg. Socialdemo-
kratiet gik frem, rød blok gik frem, 
og vi kunne sætte os på borgme-
sterposten med et rødt flertal.

Dette skyldes selvfølgelig flere 
ting. For de første er det super vig-
tigt for et parti, at byrådsgruppen 
fungere rigtig godt og tager nogle 
gode beslutninger. At der er ro og 
at partiet fungere, og det har man 
bestemt kunne mærke. 

Det skyldes selvfølgelig også vores 
spidskandidat og i skrivende stund, 
vores kommende borgmester, Ole 
Bollesen, som har vist sig som en dygtig, rolig og 
driftssikker borgmesterkandidat. Samtidig har vi haft 
en rigtig god liste med masser af dygtige kandidater 
fordelt rundt i hele Syddjurs. Og så skal vi ikke glem-
me vores bagland, kampagnechefer og alle dem som 
hver dag kæmper for at løfte partiet.

Så alle har grund til at være stolte, og alle skal glæ-
de sig over det gode resultat. Jeg glæder mig rigtig 
meget til endnu en gang at have et tæt samarbejde 
med en socialdemokratisk borgmester i Syddjurs, så 
vi sammen kan løfte Syddjurs endnu mere.

Men som jeres folketingsmedlem, som forhåbentligt 
er den næste der skal vælges, vil jeg nu kigge frem-
ad. Det er klart, at vi i folketingsgruppen ser dette 
som et midtvejs valg. Et valg hvor vælgerne har talt. 
De ønsker velfærdsdebatten på dagsordenen igen, 
de ønsker socialdemokrater for bordenden, og den 
mangel på tillid til partiet, som der desværre er ble-
vet bygget op de seneste år, er ved at ophøre. Samti-
dig med dette har vi den partiformand, som de fleste 
bedst kan lide, og de fleste helst så lede vores land 
som statsminister.

Det gør, at vi faktisk har en god platform til næste 
folketingsvalg, og vi også ved, hvad det er for nogle 
dagsordener, vi skal tage op. 

Hvornår kommer valget så? Lars Løkke lignede jo lidt 
af en klovn, da han påstod at valget for ham og Ven-
stre, var et godt valg. Det var det på ingen måde, og 
derfor er mit bud, at valget først kommer til efteråret 
18 eller foråret 19. 

Kommunalvalget har fyldt alt på Borgen den sidste 
tid, men det er klart at finansloven også fylder noget. 
Vi forventer den lander i denne uge (uge 49). 

Lige nu holder vi jo vejret i grup-
pen, og ser hvad regeringen får 
lokket DF med på. Jeg er ikke et 
sekund i tvivl, hvis DF får store ind-
rømmelser på udlændingedelen, 
vil de gå med til ret meget, også 
skattelettelser. Jeg er sikker på, at 
de vil have noget på velfærdsom-
rådet og især de ældre, men på 
uddannelsesdelen, som er noget 
af det vigtigste, vil det nok halte en 
del. Her kan vi godt forvente be-
sparelser eller mangel på den nød-
vendige opkvalificering.

Så sagt med andre ord, vi skal sta-
dig holde øje med DF. Hvis vi ikke 

sidder sammen med dem til forhandlinger, bliver det 
forsat hammer uretfærdigt.

Den store politiske forskel ligger på velfærd/ud-
dannelse mod skattelettelser, og her har vi en god 
dagsorden, da virksomhederne er enige med os,  og 
Odenses nye borgmester faktisk blev valgt på at øn-
ske højere skatter.

Så med denne gode slutning på året, ser jeg frem til 
et rigtigt godt år i 2018.

Rigtig glædelig jul til jer alle 
og godt nytår.
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Socialdemokraterne  
i Ebeltoft og Omegn

Generalforsamling 2018

Mandag den 26. februar 2018 
kl. 19.00, i Kernehuset

”kernehuset adresse er østeralle 33. 8400 ebeltoft”

Traktement bestående af Gule ærter og flæsk kl. 18.00

Tilmelding til spisning til:

Christian Haubuf 2113 3415 / christian.haubuf@mail.dk

senest mandag den 9. februar

Spisningen er gratis 

Hvis du har kørselsmæssige problemer i forbindelse med 
generalforsamlingen, er du velkommen til, at kontak-
te undertegnede, så vil jeg sørge for, transport til og fra 
 generalforsamlingen 

Dagsorden:

1. Velkomst v/ formand, Christian Haubuf

2. Valg af dirigent

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning, organisatorisk  
 v/ formand, Christian Haubuf

5. Beretning fra byrådet , v/ Ole Bollesen 

6. Fra folketinget ved Leif Lahn

7. Arbejdsprogram for det kommende år. 

8. Regnskab v/ kasserer Frank Sunesen

9. Forslag til kontingent

10. Indkomne forslag

11. Valg:

 a)  Formand

 b) 2 bestyrelsesmedlemmer, 
  Linda Brask og Jens Erik modtager genvalg 

 c) 2 suppleanter

 d) 1 revisor: Vagn, modtager genvalg

 e) 2 revisorsuppleanter

 f) 1 fanebærer: Bent Winkler, modtager genvalg 

 g) Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til 
  at udpege et medlem til diverse udvalg og råd 

12.  Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest den 17. februar.

Socialdemokratiet
Syddjurs Vest

 

GENERALFORSAMLING 2018

 

der indkaldes til generalforsamling
i socialdemokratiet syddjurs Vest

Tirsdag d. 6. marts kl. 19.00

i 3F-huset, solsortevej 9, rønde

 

dagsorden i henhold til vedtægterne

 

Michael Aakjær

Formand for  
Socialdemokratiet Syddjurs Vest

Socialdemokraterne 
i Syddjurs

GENERALFORSAMLING 2018

Der indkaldes til generalforsamling
i Fællesledelsen

Mandag d. 9. april kl. 19.00

i 3F-huset, solsortevej 9, rønde.

dagsorden i henhold til vedtægterne.

Søren K. Lauridsen
Formand for Fællesledelsen

Socialdemokratiet
i Djurskredsen

KREDSGENERALFORSAMLING 2018

der indkaldes til generalforsamling
i djurskredsen 

Mandag d. 16. april kl. 19.00

i 3F-huset, solsortevej 9, rønde.

dagsorden i henhold til vedtægterne.



For godt og vel halvandet år siden satte jeg face-
bookgruppen ”Politisk medlemsforum for socialde-
mokrater i gang”. Målet var at få en ægte dialog med 
vores folketingspolitikere. 

Alle besynger vores demokrati, og vi hører udtryk 
som ”Folketinget har besluttet …”, ”Et bredt flertal i 
Folketinget har besluttet …”, ”Venstre og Socialde-
mokratiet er blevet enige om …” og man kan næsten 
ikke tro andet end, at det må være rigtigt. 

Desuden passer de socialdemokratiske folketings-
medlemmer deres kredse. Her kan man møde dem, 
sige ”du” og drikke kaffe med dem, mens de fortæller 
om politik. 

Det skulle de også i facebookgruppen, men de skulle 
også lytte, og så ville vi gerne høre deres personlige 
meninger om dette og hint. 

Jeg mener, - de er da vores repræsentanter derinde, 
ikke? Vi har ganske vist ikke et repræsentativt de-
mokrati, men alligevel. Desuden er det vores kontin-
gent, der har betalt deres valgkampe, og det er også 
os, der har sat alle plakaterne op. 

De få folketingsmedlemmer, som kom ind i gruppen, 
var ikke til at slå et ord ud af, og jeg ved egentlig ikke, 
hvad de ville derinde. Hvorfor tav de? De var vel ble-
vet valgt, fordi de ville gøre en forskel, men hvilken 
forskel? Hvad gik de personligt ind for, og hvad ville 
de selv kæmpe for? 

Spørgsmålene trængte sig på, og konklusionen var 
ubehagelig. Der møder folketingsmedlemmet en 
overvældende overmagt samlet i én person, for-
manden, og man underkaster sig, hvis man har sit 
politiske liv kært. Har man et ordførerskab, må man 
udtale sig om emnet, og man kan også forhandle, 
som det hedder, ”på gruppens vegne”. Ens holdnin-
ger og resultater skal lige afstemmes, men så må 
man godt tage æren. Belønninger og straffe falder, 
når ordførerskaber skifter hænder. 

Men - hvad mente folketingsmedlem X egentlig om, 
at Mette Frederiksen meddelte Lars Løkke Rasmus-
sen, at Socialdemokratiet ville levere de nødvendige 

en ny Verdensorden?
AF hELGE SmIdT, mEdLEm AF SydvEST

stemmer til køb af 27 kampfly? Proceduren er, at man 
accepterer indstillingen fra ordføreren, men hvad har 
det med demokrati at gøre? Fulgte de alle sammen 
deres overbevisning, da de stemte ja til det? Så kan 
vi selvfølgelig også holde dem personligt op på det, 
men de fortæller ikke om det. 

Jeg spurgte også et par medlemmer, hvorfor de hav-
de stemt ja til Burkaloven, når vi allerede havde en 
bestemmelse i Straffeloven, der kunne give fængsel 
i op til 4 år, hvis nogen tvang andre til at skjule deres 
ansigt. Det svarede de ikke på. Kommer det da ikke 
os ved? 

Nu begynder de øvrige partiformænd at stille krav 
til Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen. De 
vil ikke længere støtte den ene eller den anden be-
tingelsesløst. Det må være grimt for dem. I det aller-
øverste politiske lag, hersker der nærmest diktatur, 
og de hader sikkert, at nogen prøver at stille krav til 
dem. 

Men VI – folket – skal også stille krav til dem. Teknisk 
er det let nok for hvert eneste af de 179 folketings-
medlemmer at etablere en medlemskontakt i deres 
kredse. Her kan de stille nogle proriteringer op: Skal 
vi sætte skatten ned? Ja-Nej; Skal vi forbyde Burkaer 
Ja-Nej?; Skal vi modtage FNs kvoteflygtninge? Ja-Nej 

Det ville tage et splitsekund at aflæse tendenserne: 
42% sagde ja 27% sagde nej. 15% af medlemmerne 
svarede. Kreds for kreds, Mfér for MFér. Svarene kun-
ne variere i samme parti i diverse kredse, og så skulle 
vi vide, hvad de stemte i folketingsgruppen, når den 
politiske holdning skulle fastlægges. 

Er transparens og dialog og personligt, politisk an-
svar for meget forlangt i et demokrati? Eller rettere: 
kan man overhovedet kalde vores styreform for de-
mokrati, når disse elementer ikke er til stede? 

Det KUNNE være det første skridt imod en ny ver-
densorden, hvor klimaet blev taget alvorligt, og hvor 
vi – folket – kunne sige bestemt nej til krig. Men så 
skulle vi også kunne vælge vores folketingspolitikere 
efter deres holdninger og kunne kontrollere, at det 
også er dem, de kæmper for.

14

Citater fra bogen “Tæm eliten”, skrevet af Anton Grau Larsen, Christoph Houman Ellersgaard og Andreas Møller 
Mulvad. 

”Det danske demokrati er ikke så demokratisk, som vi går og tror, fordi en lille magtelite bestemmer uforholdsmæssig 
meget, både i den offentlige og den private sektor, hvilket ofte fører til dårlige beslutninger. Det er et problem, som 
ikke kan løses ved blot at vælge nogle mere ”folkelige” politikere, men derimod kun at reformere det politiske system 
sådan, at borgerne får mere indflydels”

Den (eliten) skal derimod tæmmes af nye og forbedrede former for demokratisk dialog lige her i Danmark. Vi skal have 
mere forpligtende borgerinddragelse og mere oplyst debat borgere og elite imellem. Helt i Hal Kochs samtaledemo-
kratiske ånd.
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Forberedende Voksenundervisning (FVU) 
Dansk og matematik

Ordblindeundervisning (OBU)

Vil du være bedre til at læse eller stave, bedre til 
matematik eller har du mistanke om, at du er ordblind?

Så kontakt os.
· Vi tilbyder individuel undervisning ud fra dit personlige niveau

· Opstart når det passer dig
· Undervisning både om dagen og om aftenen

· Også specielt tilrettelagte kurser til virksomheder
Husk: Ingen deltagerbetaling på FVU og OBU undervisning.

For yderligere oplysninger om FVU og OBU undervisningssteder 
og tider i din kommune, kontakt AOF Randers på 86430000.

Er du ved at falde ud af dagpengesystemet?
- eller har du brug for råd og vejledning, så kontakt 

Niels Erik Iversen på 40469480 og hør nærmere om 
de muligheder vi kan tilbyde dig på Djursland.

AOF Randers Djursland er din aftenskole.
Her finder du de mange spændende kurser og

foredrag - både i dag- og aftentimerne.
Få inspiration og lyst til at være med...

Klik ind på vores hjemmeside eller
brug vores 2D-kode - vi har helt sikkert

også noget at tilbyde dig.
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AOF Randers
Odinsgade 4· 8900 Randers C
Tlf.: 86 43 00 00
kursus@aof.dk
www.aof-randers.dk 
www.djursland.aof.dk
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Formand: kasserer:

torben jakobsen Bent madsen

Valmuevej 9 ringsøvej 16

8930 randers nø 8550 ryomgård

tlf.  29 29 33 30 tlf.  86 39 60 15

lo.djursland@gmail.com k.falther@mail.tele.dk

www.lodjursland.dk
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