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Som nyvalgt borgmester hænger mine visioner na-
turligt sammen med de emner, vi som Socialdemo-
krater fremførte i valgkampen. 

Jeg arbejder allerede nu på, at vi i Syddjurs skal frem-
me bæredygtigheden mest muligt i den kommende 
valgperiode. I Syddjurs er der rigtig gode eksempler 
på bæredygtigt byggeri – også i de offentlige byg-
ninger. Vi har virksomheder, der arbejder med cirku-
lær økonomi. Vi har mange steder, hvor der dyrkes 
økologisk – og vi har supermarkeder, der satser me-
get på lokale økologiske producenter. 

Men alle disse gode enkeltstående tiltag skal vi have 
udbredt til hele kommunen. Hvis vi skal være en hel 
bæredygtig kommune, skal en stor del af borgerne 
være ”med på den”. Jeg har en vision om, at vi som 
kommune kan få koordineret og udbredt alle de gode 
ting omkring bæredygtighed – og jeg tror, at der er 
politisk opbakning til dette i det ny byråd. 

Visionen fra valgkampen om borgerinddragelse gæl-
der stadig. Det er så vigtigt at få en dialog med bor-
gerne på alle planer – og det skal være en tidlig bor-
gerinddragelse. Erfaringerne viser også, at det skal 
være en borgerinddragelse, der skal være emneori-
enteret og gerne meget konkret. Jeg håber meget, at 
vi både som kommune og som socialdemokrater kan 
arbejde videre med dette emne. Allerede på nuvæ-

Visioner
som nyValgt
Borgmester i syddjurs
Af Ole BOllesen, BOrgmester

rende tidspunkt er jeg inviteret ud til to distriktsråd, 
og jeg kommer gerne netop for at lytte til, hvad der 
”rører sig” lokalt. 

Forebyggelse var også et af valgtemaerne – og det 
er stadig en politisk vision. Allerede her til foråret skal 
vi til at begynde arbejdet med budgetprocessen, og 
jeg tror på, at vi stille og roligt kan fokusere mere på 
forebyggelse i Syddjurs. Det gælder både på børne-
området og på ældreområdet. Konkret skal vi have 
forbedret samarbejdet med regionen med henblik 
på at sikre overgangen fra sygehus til hjemmet eller 
plejehjemmet. Det er så vigtigt for at forebygge gen-
indlæggelser – og det er der både menneskelige og 
økonomiske fordele ved at sikre.

Endelig har jeg en vision for samarbejdet i byrådet. 
Næsten halvdelen af byrådet er blevet skiftet ud, og 
jeg håber meget på et godt samarbejde både mel-
lem partierne – men også mellem ny og genvalgte 
byrådsmedlemmer. For mig kunne det være en vi-
sion at arbejde med nye samarbejdsformer i byrå-
det. Vi har 5 udvalg, som arbejder med hver deres 
emneområde. Men jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at 
de forskellige udvalg arbejder sammen på kryds og 
tværs. Visionen om bæredygtighed hører ikke kun til 
i et enkelt udvalg. Hvis denne vision skal lykkes, vil 
det kræve et samarbejde på tværs af udvalgene og 
gerne med tilslutning bredt i byrådet. 

inklusion
Af ChristiAn hAuBuf 
nyt medlem Af udvAlget fOr fAmilie Og institutiOner
I Syddjurs Kommune har der været fokus på inklusion i skolerne siden 2010, og sene-
ste opgørelse viser, at Syddjurs Kommune har en høj grad af inklusion af elever i det 
almene tilbud. Men betyder det så, at inklusionen i Syddjurs Kommune er vellykket?
Jeg mener, at det er på tide, at vi ikke længere kun fokuserer på inklusionsprocenter, 
men i langt højere grad skal fokusere på kvaliteten af inklusionen. Jeg mener, at det 
er på tide, at Syddjurs Kommunes inklusionsstrategi evalueres, og at det undersøges, 
hvorvidt inklusionsstrategien er implementeret og forankret lokalt, eller om fokus kun 
har været inklusionsprocenter og økonomisk tildeling. Jeg mener, at det er på tide at 
fokusere på fællesskabet, og om den enkelte elev rent faktisk får et tilbud i det fællesskab, den enkelte elev vil 
have bedst gavn af, og hvor den enkelte elev bedst kan lære at bidrage til og tage ansvar for fællesskabet. Inklu-
sion handler i sidste ende om mennesker, og jeg håber derfor, at inklusion - og inklusionens grænser -vil være et 
fokusområde i det fremadrettede arbejde i udvalget for familie og institutioner.
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Kære Socialdemokrat i Syddjurs

Politik 
i øjenhøjde
Af miChAel stegger Jensen, 
fOrmAnd fOr den sOCiAldemOkrAtiske Byrådsgruppe

Jeg er din nye gruppeformand, og i den forbindelse vil 
jeg gøre status over Socialdemokratiets  nuværende 
situation i Syddjurs kommune, samt fortælle lidt om 
vores nye tiltag

Allerførst vil jeg ønske os alle et stort tillykke med, 
at vi nu igen har et rødt flertal i kommunen og ikke 
mindst en ny socialdemokratisk borgmester i vores 
egen Ole Bollesen. Udover at være kompetent, så er 
Ole en mand, som er til at stole på, og han er et helt 
igennem godt menneske.  Ole er det perfekte valg 
som borgmester.

Vi er desuden i den heldige situation (heldet følger 
de dygtige), at vi har en repræsentant i alle Syddjurs’ 
udvalg, og det har stor betydning for, om vi får vo-
res politik ført igennem i de næste fire år. I den ny-
valgte byrådsgruppe er vi meget opsatte på at følge 
op på vores valgprogram, som består af 26 punkter. 
Vores valgprogram er vores grundpille sammen med 
bæredygtighedspolitikken, som vi lavede med De 
Radikale, SF og Enhedslisten, samt valgforbundet 
med SF og Enhedslisten. 

27 ud  af 27  byrådsmedlemmer skrev under på 
konstitueringen torsdag den 7. december 2017. Vi skal 
anerkende både den flotte og samlede opbakning til 
Ole Bollesen, men også at andre har givet sig for, at 
vi kunne få Ole for bordenden. Vi vil også fremover 
arbejde for brede løsninger på tværs af partifarver, 
og som jeg ser det, er det heldigvis kun på få punk-
ter, vi adskiller os meget i byrådssalen, f. eks. skat. Vi 
vil kæmpe hårdt for at få vores politik gennemført 
og gerne med input fra alle partiets medlemmer til 
vores gruppe- og bestyrelsesmøder. Her er du altid 
velkommen.

Jeg har sammen med den nye byrådsgruppe gjort 
klar til nye tiltag. Vi vil rundt i kommunen og være 
synlige - vi vil have politik i øjenhøjde. Et nyt tiltag 
er blandt andet, at vores gruppemøder afholdes 
forskellige steder i kommunen. Vi vil holde dem på 
forskellige lokale steder, hvor vi inviterer borgere, di-
striktsråd og erhvervsråd til at komme med input fra 
netop dét geografiske område. Her vil det også være 
fantastisk, hvis vi kan hilse på nogle af partiets med-

lemmer fra netop denne egn. Jeg håber naturligvis 
at se dig, og har du en idé til en lokation modtages 
forslag gerne.

Jeg ønsker også, at vi internt i gruppen skiftes til at 
sætte fokus på et tema, som diskuteres i de forskellige 
udvalg, og at vi i den forbindelse inviterer relevant fag-
personale, så vi får et bredere syn på tingenes tilstand. 
Internt i byrådsgruppen vil vi også mødes privat ca. 
to gange om året, hvor vi vil komme tættere på hin-
anden og lære hinanden endnu bedre at kende.  Jeg 
har haft nogle af mine bedste oplevelser i IF Midt-
djurs, og i det fællesskab der hersker i sådan en for-
ening. Her har jeg stået for planlægning af sociale 
arrangementer de sidste 15 år, og hver gang bliver 
jeg bekræftet i, at folk løber den ekstra meter for 
hinanden, når man har en social relation sammen. 
Jeg er sikker på, det er en strategi, der kan overføres 
til den politiske verden. Første stop i 2018 bliver ved 
mig i Ryomgård, hvor jeg laver en rundvisning i den 
by, hvor jeg er født og opvokset.

Til slut vil jeg ønske dig et godt nytår. Jeg ser frem til 
at smøge ærmerne op og komme i gang med arbej-
det for vores allesammens fremtid, og jeg vil sætte 
en ære i at repræsentere dig på bedste vis. Du kan 
altid kontakte mig på nedenstående e-mailadresse, 
og jeg håber, jeg hører fra dig, da du selvfølgelig skal 
være med til at definere den retning, vi som parti 
skal gå i over de næste fire år. 

Godt nytår!
micsj@syddjurs.dk

Tlf. 2372 8678
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Ja, som alle sikkert ved, har jeg overtaget udvalgsfor-
mandposten for Sundhed, Ældre og Socialområdet.

Jeg overtager den efter Ole Bollesen, som har været 
en meget dygtig mand på den post. Han har haft en 
god sparringspartner og kollega i Christian Haubuf. 
Ole Bollesen kunne ikke forsætte, han skal jo være 
borgmester de næste fire år. 

Jeg ved, det bliver en stor opgave at være formand 
for udvalget for Sundhed, Ældre og Social (forkortet 
SÆ i det følgende), men jeg er klar sammen med Mi-
chael Aakjær, som er med i udvalget. Ole Bollesen og 
Christian Haubuf har lovet at hjælpe, og det vil jeg 
bestemt tage i mod. Jeg glæder mig til samarbejdet 
med Michael Aakjær og de øvrige medlemmer, som 
er Helle Røge (SF) Marianne Kirkegaard (V)og Laila 
Sortland (DF)

Jeg ved godt, at jeg ikke må / skal sagsbehandle, men 
så må jeg sammen med andre lave om på politikken 
på det område. Så det kan blive, som vi gerne vil have 
det. Men her skal vi jo tælle til 14 for at få flertal.

Områder inden for udvalget er der mange af:

udValget for
sundhed,
ældre og
social
Af udvAlgsfOrmAnd JAn fisCher

Meget på SÆ område er lovbestemt, her kan vi ikke 
lave noget om, men skal udføre arbejdet efter bed-
ste evne.

Jeg vil i starten af det nye år bl.a. invitere mig selv på 
kaffe hos Ældrerådet og Handicaprådet for at lytte og 
få en snak om, hvad jeg skal huske - passe på - og 
hvor der skal sættes ind.

Jeg skal sammen med direktør Jørgen Andersen på 
rundtur i hele Syddjurs, og jeg vil glæde mig til at 
komme rundt og hilse på alle de dygtige medarbej-
der, vi har, og høre hvad de har at fortælle.

Jeg skal på flere kurser og glæder mig til det.

Visioner har vi mange af. Noget vi vil arbejde på er, at 
få ansat en fast kommunal læge på vores plejehjem!

En anden vision er, at genoptræning kan uddelege-
res i samarbejde med Tirstrup Genoptræningscenter.

Vi forestiller os, at man kan træner i lokale motions-
centre, selvfølgelig med kyndig træner, som ved, 
hvordan træningsmaskiner skal bruges.

På det sociale område vil vi gerne arbejde for, at der 
ikke er for stor ventetid, at sager kan behandles hur-
tigere. 

Vi vil arbejde for, at de ældre er med til at sætte 
dagsorden, vi skal lære og lytte!

Vi vil også arbejde for, at der kommer flere hænder 
på ældreområdet. Vi skal finde flere penge til det. Jeg 
ved det bliver svært, men hvor der en vilje er der en 
vej.

Jeg ved godt, at jeg ikke kan gøre alle tilfredse. Jeg 
vil sikkert komme til at skuffe nogle, men vil gøre mit 
bedste.

Godt nytår til jer alle !

 Hjemmehjælp

 hjemmepleje

 hjælpemidler

 boligændringer

 ældreboliger

 plejeboliger

 dagcentre

 madservice

 voksen 
handicapområdet

 misbrugsområdet

 sociale ydelser på 
integrationsområdet

 området for psykisk syge

 pensioner

 sociale institutioner

 private selvejende 
institutioner

 kommunal tandpleje

 kommunal læge

 sundhed

 genoptræning -  
sundhedsfremmende tiltag

 boligsikring

 beboerindskud.
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Valgkampen er slut, valget er vundet, byrådet er sat, og 
udvalgsposter er blevet fordelt. Jeg har fået plads i SÆ 
(sundhed, ældre- og socialområdet). Det er jeg meget glad 
for. Det er jeg, fordi området handler i høj grad om kerne-
velfærd, og dermed er et stort socialdemokratisk indsats-
område. Jeg håber at mine ca. 15 år i den offentlige sektor 
kan være en ballast, men for mig er der også tale om et 
nyt område.

Jeg vil arbejde for en styrkelse af ældreplejen. Det skal 
være et værdigt liv, som vores ældre i Syddjurs har. Jeg 
ønsker ikke besparelser på omsorgen og i plejen. Forleden 
kom det frem at en social- og sundhedsassistent i en af de 
midtjyske kommuner havde haft 38 besøg på en vagt. Det 
er ikke et værdigt tilbud – Det kan vi ikke være bekendt. 
Det er heller ikke et rimeligt arbejdsmiljø for social og sund-
hedsassistenten. Den udvikling skal ikke ramme Syddjurs.

Jeg er træt af at ældre omtales som en byrde. De ældre har 
ydet, de har været med til at skabe det, som jeg også nyder 
godt af. Lad os derfor tale om de ældre som en styrke, for 
hvis vi vender ordvalget, tror jeg også vi får opmærksom-
hed på de muligheder, som ældre, der ønsker det, fortsat 
kan tilbyde vores fællesskab.

I valgkampen havde vi et fokus på bæredygtighed. Jeg ser 
gerne, at graden af lokale råvarer i de kommunale køk-
kener øges. Vi skal tage ansvar for vores borgere. Bære-

dygtighed og økologi hænger sammen, derfor vil jeg også 
gerne, at vi styrker mængden af økologi i de kommunale 
køkkener. Økologi er bedre for naturen og dermed også 
sundere for os i kommunen. 

Jeg vil arbejde for, at socialt udsatte voksne tilbydes ak-
tiviteter, der holder dem ude af ensomheden. Cafétilbud, 
bostøttekontakt mv. ønsker jeg styrket. Udgangspunktet 
skal være borgerens behov. Hvis fx mentorfunktionen og 
jobcenterets tilbud til borgere med §85 støtte slåes sam-
men, ønsker jeg ikke, at det betyder mindre kontakt i form 
af færre timer sammen med borgerne.

Så vil jeg også rigtig gerne være med til at slå et slag for en 
øget sundhed. Det gøres bl.a. gennem en kvalificeret fore-
byggelsesindsats. Vi skal tage udgangspunkt i borgerne. Er 
der de tilbud, som borgerne har brug for? Det er vigtigt at 
vi lytter til idrætsforeningerne og de øvrige frivillige orga-
nisationer i forhold til viften af tilbud. Hvad mangler vi? - 
lad os lytte og være i dialog, det vil jeg gerne arbejde for.

Forebyggelse og genoptræning skal ske tæt på borgernes 
hjem. Hvis en centralisering af genoptræningen betyder, 
at der er borgere som fravælger genoptræningen efter en 
operation, så er der noget galt. Derfor mener jeg, det skal 
være muligt at modtage lokal, kvalificeret hjælp til genop-
træning.

fokus inden for
sundhed, ældre og
socialområdet
Af Michael Aakjær, medlem af udvalget for sundhed, ældre og socialområdet

Først og fremmest tusind tak for de 250 personlige stem-
mer som jeg fik til byrådsvalget tirsdag den 21. november 
2017, dem er jeg utrolig glad for, set i det større perspektiv 
var de også med til, at vi fik borgmesterposten tilbage til 
Socialdemokratiet. 

Tillykke til Ole og alle I andre - I skal nok blive fulgt fra 
 sidelinjen, men husk at nyde det 

Molly ringede og spurgte, om jeg ikke ville skrive lidt om 
de visioner jeg havde op til byrådsvalget, de er stadig de 
samme. Vi lavede, synes jeg, et meget fint program, vi gik 
til valg på, det må være bærende og fundamentet for by-
rådsgruppen de kommende 4 år.

Personligt havde jeg 6 områder jeg vægtede meget op til 
valget, og det vil jeg fortsat gøre, selv om jeg ikke blev valgt. 

tak for de
250 Personligestemmer
til Valget 21.11. 2017

Svømmehal i Rønde – det er for mig stadigvæk en investe-
ring, centralt placeret midt i kommunen, den står højt for 
mig. Jeg har i den forbindelse fået en forespørgsel fra den 
nye PUK udvalgsformand Riber Anthonsen fra Venstre om 
jeg fortsat vil være med til at stå i spidsen for det videre 
arbejde, og det har jeg selvfølgelig sagt ja til.

Fornyelse af Rønde Bypark – den er i fuld gang. Der er 
nedsat en stor bred arbejdsgruppe,  som her i december 
måned har fået beskrevet og lavet ideoplæg til fornyelse 
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Af søren k. lAuridsen, fOrmAnd fOr fællesledelsen.

nogle mål for den
organisatoriske udVikling
af socialdemokratiet i syddjurs

af Rønde bypark, her vil jeg godt indskyde at der er 
et meget fint samarbejde med Djurs Spildevand og 
Syddjurs Kommune, det kan kun blive godt, vi indvier 
den nye Bypark fredag den 25. august 2019, ugen før 
Stafet For Livet om ca. 1½ år.

De sidste 4 områder: 
 Udnytte Letbanen / boligformer omkring Letba-

nens stoppesteder. 
 Vi skal turde investere i fremtiden / tilflytnings-

kraften skal gøres større 
 Vi kan ikke være bekendt / vi skal have flere i 

8. klasse, der er uddannelsesparate. 
 Vi må aldrig glemme / vi skal forbedre flere ting 

for de ældre og dem, der lige kommer hjem fra 
hospitalet. 

De bedste hilsner

Erling Mikkelsen

Fællesledelsen for Socialdemokratiet i Syddjurs har i hen-
hold til vores standardvedtægt til opgave at inspirere og 
koordinere politiske dialoger, uddannelse og samarbejde 
mellem de politiske foreninger i Fællesledelsen, herunder 
formidle samarbejdet med partiets byrådsmedlemmer og 
samarbejdet i det hele taget med den øvrige arbejderbe-
vægelse.
Med baggrund i den af partiet centralt fastsatte beskrivel-
se af arbejdsopgaverne, er det efter min opfattelse muligt 
nærmere at initiere nogle mål for arbejdet i de kommende 
4 år frem mod næste kommunalvalg i 2021. 
Helt overordnet er målet naturligvis at Fællesledelsen fun-
gerer som en både engageret og kyndig baggrundsgruppe 
og back-up-gruppe for vores borgmester og for byråds-
gruppen i det hele taget. Det er vigtigt med fortsat åbne 
møder før byrådsmøderne, således at alle medlemmer har 
mulighed for at være med til at kommentere og nuancere 
holdninger og meninger omkring punkter på den konkrete 
dagsorden for byrådsmødet. Vi skal naturligvis også fort-
sætte med det åbne budgetmøde i september, hvor det 
er muligt at gå i detaljer med og stille spørgsmål til det 
kommende budget. 
I forlængelse af Fællesledelsens funktion som baggrunds-
gruppe for byrådsgruppen er det naturligvis også Fællesle-
delsens opgave at følge op på det flotte valgresultat ved 
KV17 og den efterfølgende borgmesterpost  og løbende 
strategisk vurdere ’arvefølgen’ i partiet med henblik på KV21. 
Et andet hovedmål er - naturligvis - at arbejde for øget til-

slutning til Socialdemokratiet i Syddjurs. Det skal ske i et tæt 
samarbejde mellem de to partiforeninger i Syddjurs Vest og 
Ebeltoft. (Og lad mig i parentes bemærke, at jeg ikke finder 
det hensigtsmæssigt at gå ind i nærmere overvejelser over, 
hvorvidt vi skal være én partiforening!) Flere medlemmer – 
og gerne flere aktive medlemmer i de to foreninger, men 
også gerne en mere aktiv DSU-afdeling i Syddjurs i løbet af 
de kommende 4 år. Og måske er selve medlemsrekrutterin-
gen et område, som vi skal have sat ekstra ressourcer ind 
på. Vi kunne overveje at nedsætte et internt udvalg, hvor de 
to partiforeninger sætter fokus på, hvordan vi finder frem til 
nye måder at hverve medlemmer på.
Vi skal naturligvis have flere aktiviteter i gang i begge for-
eninger. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at bort-
set fra Stafet for Livet, som arrangeres af Fællesledelsen, 
så er arbejdsfordelingen den, at medlemsarrangemen-
terne arrangeres af de to partiforeninger. Og jeg har med 
glæde noteret mig, at flere initiativer til debat og dialog 
rundt omkring i kommunen er i gang. Det drejer sig om te-
madebatter om aktuelle temaer, møder med Distriktsråde-
ne, lokale arrangementer i forsamlingshuse og kulturhuse, 
men også initiativer med fælles studieture og meget an-
det. Personligt så jeg også gerne, at vi genoplivede vores 
Cafe-arrangementer, hvor vi mødes en lørdag formiddag 
til dialog omkring et aktuelt tema – og naturligvis en kop 
formiddagskaffe!
Samarbejdet med de andre rød-grønne partier skal na-
turligvis fortsat prioriteres. Vi har gennem snart mange 
år været med i et fint samarbejde på Djursland med En-
hedslisten, Socialistisk Folkeparti og LO – og nu er også 
Alternativet klar til at være med til samarbejdsmøderne, 
som så igen skal munde ud i konkrete arrangementer, hvor 
vi indbyder til større møder omkring konkrete punkter in-
den for rød-grøn politik, bæredygtighed og meget mere. 
Samarbejdet mellem de rød-grønne partier foregår også 
i et fællesskab med Socialdemokratiet i Syddjurs, som vi 
naturligvis også samarbejder med internt i bestyrelsen for 
Socialdemokratiet i Djurskredsen. Også dette samarbejde 
vil vi naturligvis udvikle og opprioritere i den kommende 
periode.

du kan få indflydelse på socialdemokratiets 
politik i syddjurs kommune ved at deltage i de 
åbne gruppemøder, der holdes før byrådsmø-
derne. alle er velkomne.
møderne holdes som hovedregel kl. 19.00 
mandagen før byrådsmøderne.  de kommen-
de gruppemøder er: 26. feb., 19. marts og 23. 
apr. de afholdes forskellige lokale steder i kom-
munen. du får oplysning om mødested ved at 
kontakte gruppeformand michael stegger på 
mail: micsj@syddjurs.dk eller tlf. 2372 8678
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 Det er med stor ildhu, at jeg vil kaste mig ud i opga-
ven som medlem af PUK-udvalget (Udvalget for plan, 
udvikling og kultur).

Udvalgets ressortområde favner bredt. Fra støtte til 
teaterforeninger, over driften af Syddjurs biblioteker, 
til fordeling af tilskudsmidler, til kommunens selv-
ejende idrætshaller og ikke mindst til området med 
udarbejdelse af lokal- og kommuneplaner. Der bliver 
meget at sætte sig ind i, men jeg er klar til opgaven.

Det er mit ønske, at vi i Socialdemokratiet i Syddjurs 
sikrer, at der er kulturtilbud for alle. Kulturtilbuddet 
skal være en vifte af gode og alsidige tilbud, som alle 
borgere har mulighed for at tage del i. Vi skal investe-
re i kulturen til glæde for vores borgere. 

På grund af vores nærhed til Aarhus kunne man godt 
forfalde til at mene, at større kulturoplevelser skal 
man tage til Aarhus for at få. Det er efter min me-
ning, en uambitiøs tilgang til kulturpolitikken. Vi skal 
fremadrettet turde kaste os ud i større projekter, der 
kan sætte vores kommune på det kulturelle land-
kort. Sådanne investeringer må dog ikke være på 
bekostning af tilskuddene til de mindre foreninger, 
hvor folk laver kultur for hinanden. Det kan være te-
aterforeninger, amatørorkestre og idrætsforeninger 
og mange andre frivillige borgerdrevne tiltag. Disse 
skaber stor sammenhængskraft i vores mange lokal-
samfund og er vigtige bestanddele af folks dagligliv.

Kulturen er båret af engagement, vilje og innovation, 
og vi skal som kommune understøtte dette.

Kommende opgaver vil være at færdiggøre det tid-
ligere PUK-udvalgs arbejde med overordnet at for-
mulere kommunens fritids- og kulturpolitik frem mod 
2020. Ligesom vi i udvalget skal se på, hvordan vi kan 
understøtte det voksende ønske blandt mange bor-
gere i kommunen om at udvikle nye og spændende 
idrætsfaciliteter.

Det bliver spændende for os alle, at blive værter for 
Aprilfestivalen, efter sigende verdens største turne-
rende børneteaterfestival, og ikke mindst fortsætte 
det ambitiøse arbejde med Ny Malt, hvor kommunen 
i samarbejde med fonden Den Ny Maltfabrik er i gang 
med at skabe et nyt kulturhus til en anslået projekt-
sum på 155 mio. Projektet er støttet af en række pri-

vate bidragydere og fonde. Et stort og ambitiøst pro-
jekt som jeg glæder mig til at komme dybere ned i.

I planarbejdet er det min intension at sikre, at bor-
gerne i videst muligt omfang inddrages i de beslut-
ninger, der omhandler rammer for udvikling af land 
og by. Vi skal desuden fremadrettet sikre, at der er 
attraktive og billige byggegrunde til salg i kommu-
nen. En fortsat tilflytning til kommunen er vital for, 
at vi fremadrettet kan sikre kommunens indtægts-
grundlag. 

Det bliver efter min mening meget vigtigt for Syddjurs 
kommune at skabe en fornyet og mere markant op-
mærksomhed om kommunen som et attraktiv sted 
for børnefamilier at bosætte sig. Vi er i konkurrence 
med de andre kommuner omkring Aarhus - vi må 
ikke bare vente på at udflyttende familier får øje på 
vores kommune.

I de kommende år bliver det spændende at følge de 
to landsbyklyngeprojekter på Mols og i Ådalen, som 
er sat i gang. De er begge båret af engagement og 
en masse frivillighed, hvor lokale ressourcer og ideer 
kommer i spil på nye måder. Vi skal som kommune 
gøre, hvad vi kan for at understøtte dette arbejde, så 
borgerne, herunder de mange frivillige, føler opbak-
ning og støtte.

Afslutningsvis vil jeg gerne rette en opmærksomhed 
på spørgsmålet, om vi favner alle unge med de kul-
tur- og fritidstilbud, vi i dag tilbyder. I flere af kom-
munens byer møder man unge, som ikke bruger de 
tilbud, der findes, men i stedet holder til i bymiljøet 
og på godt og ondt bliver meget synlige. Vi bør som 
kommune være i dialog med den gruppe unge og 
med dem skabe nogle tilbud og rammer, som de øn-
sker og kan se sig ind i.

Har du spørgsmål eller kommentarer til det overord-
nede, eller er der andet,  du gerne vil vende med 
mig, skal du ikke tøve med at kontakte mig på olsh@
syddjurs.dk eller på tlf. 20735426.

Plan - 
udVikling
og kultur
Af Ole s. hAnsen, medlem Af udvAlget fOr plAn, 
udvikling Og kultur
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Hermed et indlæg fra et tidligere medlem af Syddjurs Kom-
munes udvalg for sundhed, ældre- og socialområdet til de 
to nye medlemmer af udvalget. 

For at Danmark kan få verdens bedste sundhedsvæsen, 
kræver det sammenhæng mellem kommuner og regioner. 
Det kan kun ske med en aktiv indsats fra kommunen.

For nogle politikere lyder det, som om det danske sund-
hedsvæsen udelukkende handler om, hvad der foregår i 
regionerne.

”En ting er helt sikker: Hvis Danmark skal have 
verdens bedste og mest patientsikre sundheds-
væsen, så kan det kun ske med en aktiv indsats 
fra kommunerne, for at stoppe den ulighed der 
er i sundhedsvæsenet”.

I hvert fald har man tidligere ofte kunnet få det indtryk, 
at når man taler om sundhedsvæsenet, så taler man om 
sygehuse og regioner. Men sundhedsvæsenets effektivitet 
handler i høj grad også om alt det, der foregår i kommuner-
ne – og i overgangene mellem sektorer.

Koordinering mellem sektorerne
Flere og flere patienter får mere og mere komplekse syg-
doms- og behandlingsforløb. Flere og flere borgere lever 
med kroniske sygdomme og med flere forskellige diagno-
ser.

Borgere med multisygdom er helt afhængige af den ind-
sats, der finder sted i kommunen, og de er afhængige af 
effektiv kommunikation og koordinering mellem sektorer-
ne. Manglende nærhed og sammenhæng kan medføre 
forværring af sygdom, patientskade og utryghed for den 
enkelte.

De mennesker, der har størst risiko for fejl i form af kom-
munikationsbrist, medicinfejl, forsinket diagnostik og så vi-
dere, er ofte borgere, der har andre og flere udfordringer 
end de rent helbredsmæssige.

Multisygdom i bred forstand er ”den nye normal”, og der er 
brug for en tilgang, hvor det sociale system tænkes med 
fra starten.

Bedre sammenhæng
Visionen om et nært og sammenhængende, trygt og pa-
tientsikkert sundhedsvæsen afhænger i vidt omfang af 
den kommunale indsats.

Vejen til 
det Bedste
sundhedsVæsen
Af ChristiAn hAuBuf,  
tidligere medlem Af udvAlget fOr sundhed,
ældre- Og sOCiAlOmrådet

Kommunen skal være i stand til at tænke sammenhæn-
gende for at kunne skabe sammenhæng for borgerne. Og 
kommunen skal være i stand til at inddrage borgerne som 
en del af løsningen.

Uden sammenhæng og inddragelse ingen patientsik-
kerhed. Det er den på samme tid enkle og komplicerede 
kendsgerning. I hvert fald er det kompliceret og en både 
politisk og professionel udfordring at skabe sammenhæng 
i praksis. ”Bedre sammenhæng” er heller ikke nødvendigvis 
det mest sexede slogan, men det er uden tvivl det mest 
ambitiøse.

Moderne kommunalpolitikere bør vurderes og måles på 
deres forståelse og visioner for sammenhæng i sundheds-
væsenet. For deres evne til at udvikle ledelsen på tværs 
af sektorer, skabe velkoordinerede patientforløb og på at 
prioritere kvalitet og resultater.

Kræver moderne kommunalpolitikere
Det nye nationale kvalitetsprogram og den nye styrings-
model kræver moderne kommunalpolitikere med et meget 
bredt udsyn, så de kan se på tværs af enkeltstående, iso-
lerede projekter og indsatser.

I starten af nullerne optrådte ordet ’patientsikkerhed’ kun 
sjældent i danske medier. I dag er begrebet en integreret 
del af diskursen i både medier, kommuner og regioner. 
Men på mange måder har kommunerne bedre forudsæt-
ninger, end regionerne har haft for at være medudviklere 
på en moderne patientsikkerhedskultur. De behøver ikke at 
fokusere ensidigt på kvantitet og produktionsstigninger på 
bekostning af kvalitet og patienttilfredshed. Og kommunen 
har mulighed for at lægge vægt på den åbenhed, læring 
og udvikling, som alle erfaringer peger på som vejen frem. 
Patientsikkerhed opstår ikke ud af kontrol, skyld og straf, 
men på baggrund af inddragelse og læring.

Kræver aktiv indsats
En ting er helt sikker: Hvis Syddjurs kommune skal have 
verdens bedste og mest patientsikre sundhedsvæsen, så 
kan det kun ske med en aktiv indsats fra kommunen.

Sundhedsvæsenet handler ikke kun om, hvad der sker i 
regionerne. Men det handler heller ikke kun om enkeltstå-
ende, afgrænsede indsatser i kommunen. Verdens bedste 
sundhedsvæsen handler om sammenhæng.

Det kræver også en visionær og målrettet indsats fra de 
kommunalpolitikere, vi har valgt til at være med i udvalget 
for sundhed, ældre- og socialområdet.
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Når den politiske dagsorden skal ses fra den anden side af 
bordet. 
Når vi kandidater til kommunalvalget får beskeden, ved 
vi, om vi er valgt ind eller ej. Her starter rejsen mod de 
valgløfter, vi er kommet med under valgkampen. Når man 
som jeg ikke blev valgt ind, betyder det ikke, at den politi-
ske dagsorden jeg har arbejdet for i 4 år, og lovet vælgerne 
i valgkampen bliver lagt på is. Rejsen bliver omlagt og skal 
rejses af andre veje. 
Vi har i vores parti en fantastisk mulighed for at blive 
hørt, og have indflydelse på de politiske beslutninger vi i 
 Socialdemokratiet Syddjurs træffer. Hver mandag før by-
rådsmøde, er der mødepligt for vores byrådsmedlemmer til 
gruppemøde. Her diskuteres byrådsdagsordenen og andre 
aktuelle emner. Her er i mine øjne den oplagte mulighed 
for at komme tæt på vores politiske maskinrum. Her kan 
vi præge vores valgte politikkere, komme med vores syn 
på sagen og nå at lave indvendinger inden beslutningerne 
bliver truffet. 
At blive valgt ind og sidde i kommunalbestyrelsen giver 
automatisk stor indflydelse. Når man ikke er valgt ind, må 

indflydelse 
– nu med ny Vinkel
Af Anders peter rAsmussen

man opsøge denne anden steds. F. eks. Vil jeg de næste 
4 år, gå efter at komme i bestyrelsen i sport og forenings-
miljøet, og lige nu overvejer jeg, om jeg skal opstille ved 
skolebestyrelsesvalg. På den måde vil jeg prøve at gøre 
min indflydelse gældende, i mit lokale nærområde.
Når emnet indflydelse kommer op, kan vi ikke snakke uden 
om den årlige budget proces! Der bliver taget mange politi-
ske beslutninger i løbet af året. Men når budgettet skal be-
handles og besluttes, er det med at være vågen. Her bliver 
der fra alle partier givet og taget, hvis man ikke står med 
den skarpeste lygte og lyser på det eller de områder, som 
man personligt har fokus på, risikerer du ikke at blive set. 
Jeg tror på, at de medlemmer som gerne vil have indfly-
delse, de kan få det! Det er et spørgsmål om at være opsø-
gende, forberedt og engageret. Så har vi i socialdemokra-
tiet en åben og imødekommende politisk kultur, som giver 
rigeligt mulighed for at blive hørt og taget alvorligt.
Indflydelse er ikke noget man får – Men noget man gør sig 
fortjent til!

Nytårsklokkerne har lydt, og vi er på 
vej ind i 2018 - det bliver spændende 
at se, hvad 2018 bringer. 
Som genvalgt Regionsrådsmedlem 
glæder jeg mig til 4 år mere i Regions-
rådet – og jeg er sikker på, at alle 41 
medlemmer af Regionsrådet glæder 
sig, lige så meget som mig til at tage 
fat på det nye år.
Efter en veloverstået valgkamp fik 
jeg et godt valg med 5.351 personlige 
stemmer – tak for hver en stemme jeg 
fik, og jeg er nu klar til en ny periode.
Af poster får jeg sæde i Forretnings-
udvalget de første 2 år, og samtidig 
bliver jeg formand for et midlertidigt 
udvalg, som bl.a. skal arbejde med 
den kollektive trafik i Region Midt.
Jeg ser udvikling og vilje til at tæn-
ke nyt rigtig mange steder. Det giver 
energi. Og den energi bliver der brug 
for, for der er mange opgaver at tage 
fat på.

et nyt år
er startet
Af regiOnsrådsmedlem niels erik iversen, regiOn midtJyllAnd,

Som genvalgt Regionsrådsmedlem 
har jeg bl.a. særlig fokus på 3 områder.
Det ene er psykiatrien, hvor vi bygger 
nye og bedre forhold til indlagte pa-
tienter, både i Skejby og Gødstrup.
Vi har også gang i flere spændende 
samarbejder med kommunerne, for at 
få et tættere samarbejde om borgere 
med psykisk sygdom.
Det er godt, for der er brug for at gøre 
rigtigt meget på psykiatriområdet.
Flere senge, mere personale, mindre 
tvang, bedre samarbejde på tværs. Og 
fra politisk side er der opmærksomhed 
på, at der skal flere penge til. Så der er 
tilført ekstra 25 mio. kroner til psykia-
trien i 2018.
Mit fokus ligger naturligvis også på at 
udvikle det øvrige sundhedsområde.
Udvikling er der brug for, så vi giver 
stadig bedre behandlingstilbud til bor-
gerne på hospitalerne. 

Men også det nære sundhedsområde 
har brug for udvikling. Her vil vi meget 
gerne i tættere samarbejde med kom-
munerne og de praktiserende læger.
Jeg er sikker på, at vi kan finde nøglen 
til forbedring for borgerne ved at sam-
arbejde mere på tværs.
Det leder over til mit tredje fokus-
punkt for 2018:
Borgerinddragelse og demokrati. Jeg 
vil gerne bringe regionen et skridt 
tættere på borgerne,
så Regionsrådet oftere er i direkte 
kontakt med borgerne.
Det kan blive aktuelt på området for 
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stilhed efter 
stormen

Af kirsten frederiksen, ugelBølle
22. nov. – kampen om det røde flertal i Syddjurs Kommune vandt  

– og strategien holdt hele vejen - 
Socialdemokratiet fik borgmesterposten og 8 mandater. 

STORT TILLYKKE til os.

Her er så stille nu
Men indeni os
Er der ingen ro
Et er et søkort at forstå
Vi rejser bort
Uden at sige noget
Så vidt vi ved
Er himlen blå
Og kursen kap det gode håb

Her er så stille nu
Og denne hvisken
Tar kun stille form
Ligesom stilhed før en storm
Er sikker på
At råbet bliver enormt
Så vidt vi ved
Er himlen blå
Og kursen kap det gode håb

Hold nu op en lærerig valgkamp vi 
havde i 8410 - Niels Gyldenlund, Er-
ling Mikkelsen og jeg. Vi havde et rig-
tig godt samarbejde, vi var gode til at 
deles om opgaverne, dem kom vi ikke 
sovende til. 

- Sammen var vi gode, tak for det -

Årets valgtema blev ungdommen, 
Niels kom ind med et flot stemmetal. 
Han havde godt nok også arbejdet for 
sagen. Godt han har så lange ben, han 
sled voldsomt på dem. 

Jeg sidder lige nu og ser rundt på den 
socialdemokratiske byrådsgruppe. Der 
er en kommende borgmesterkandidat 
i gruppen.

Erling og jeg har evalueret vores valg-
kamp, vi nåede ikke helt ind, men føler 
os alligevel som en del af gruppen, der 
vandt, selvom det måske ikke lige ser 
sådan ud.

Og så blev der stille - jeg er nu langt 
inde i 2018 med mit nye liv rent tanke-
mæssigt, dog ikke uden refleksioner. 
Min valgkamp var selvfølgelig lagt an 
på, at jeg rigtig gerne ville i det nye 
byråd. 

Men der er også et liv udenfor, heldig-
vis for det. Jeg har jo også en ph.d.`er 
liggende, måske skulle jeg bruge den, 
eller også skal jeg kaste mig over nye 
udfordringer. Der er mange gode til-
bud derude, men nu vil jeg tænke mig 
godt om. 

Jeg husker tydelig den nu afdøde me-
get kloge bankdirektør N.P. Bager fra 
Handelsbanken udtale: 

Vi behøver jo ikke at samle alle kam-
pestenene op på vores vej gennem 
livet.

Mit valgprogram var fyldt med gode 
mærkesager:
Svømmehal med varmtvandsbassin i 
Rønde – genoptræning efter sygdom 
og operationer - plejehjemspladser i 
Hornslet, Ryomgaard, Kolind, Rønde, 
Knebel og Ebeltoft – en kommunal 
teatersal – kommune og lokalplaner 
med respekt for bestående byggeri, 
naturen og miljøet – vedligeholdelse 
af kommunale bygninger, torve og 
pladser og trafiksikre veje og cykel-
stier – nødvendige lejeboliger – gode 
og faglige daginstitutioner og sko-
ler i nærområderne med trafiksikre 
veje og cykelstier – og det var/er vel 
egentlig en del af min hverdag. 

Som en borger i Syddjurs sagde til 
mig under valgkampen, du kæmper 
for uretfærdigheder og gør noget ved 
dem. Det vil jeg blive ved med.

På nuværende tidspunkt har jeg som 
primær opgave at passe godt på kas-
serne i Syddjurs Teaterforening, Fæl-
lesledelsen i Syddjurs, Vurderingsanke-
nævnsforeningen og som medlem af 
Fællesankenævn Djursland. Den sidste 
post indebærer deltagelse i, at være 
med til at bringe Skatteankestyrelsen 
på rette fode igen, det har ikke været 
noget kønt syn, rigtig rigtig mange kla-
ger venter på afgørelser. I 2018 er der 
planlagt 11 møder i Fællesankenævn 
Djursland med alenlange dagsordner, 
sådan ca 175 sider pr. gang, plus under-
bilag ca. 500. I 2019 skal Fællesanke-
nævn Djursland splittes op igen i Skat-
teankenævn og Vurderingsankenævn. 
Spændende fremtid at være med til at 
sætte fingeraftryk på.

Der er nok at tage fat på. Men som 
vores kloge Dronning bl.a. sagde i sin 
nytårstale:

Jeg vil her i aften komme med min 
lille opfordring til, at vi sommetider 
gør noget andet end det, vi plejer. 
 Noget, der ligger uden for dagligda-
gens praktiske gøremål.

Prøv at gøre noget, der ikke er nød-
vendigt, noget der ikke er behov for, 
noget unyttigt! 

Jeg tror, det er vigtigt med oplevelser, 
der taler til vores sanser, noget, der 
befrugter vores fantasi, som nærer 
tanken, og som kan gøre vores ver-
den større. Det er slet ikke så unyttigt 
endda.

Måske jeg skal prøve det i 2018.
God arbejdslyst og godt nytår

til alle fra Kirsten.

kollektiv trafik, for her kommer vi ikke 
uden om at skulle tænke anderledes, 
hvis vi skal få pengene til at passe.
Kollektiv trafik er så vigtigt et felt for 
borgerne, at regionsrådet i 2018 vil 
tage sig god tid til at drøfte området 
grundigt.

Vi skal have lagt en plan for, hvor og 
hvornår busserne skal køre fremover. 
Og skal det altid være busser ?.
Jeg kender ikke svaret. Men en åben 
tilgang er også det bedste udgangs-
punkt, når man vil dialog med borger-
ne om en vigtig beslutning.

En ting er sikker. Kedeligt bliver det ikke.
Godt nytår!

Har du et spørgsmål eller en klage, så 
er du meget velkommen på telefon 
40469480 eller på min mailadresse – 
niels.iversen@rr.rm.dk



I den forgangne julefrokostsæson sker det ofte, at 
man møder nye familiemedlemmer eller er til større 
komsammener med nye bekendte og er der én ting, 
jeg altid skal svare på, når først jeg har sagt mit navn, 
er det: ”Nå, hvad laver du så?” Med det menes der 
ikke hobbyer eller tillidshverv i en forening. Der bliver 
spurgt ind til mit arbejde. 

Danmark – og resten af Norden – har en unik ar-
bejdsmoral og en tæt sammenhæng mellem karriere 
og personlig identitet. Vi ER vores hverv. Om det er 
slagter, maler, lærer eller IT-konsulent. Det er altid at 
finde lige på den anden side af kommaet, når vi har 
skrevet vores navn.

Netop derfor rammer det så hårdt, når én af os en-
der uden for arbejdsmarkedet. Vi kan føle, at vi ikke 
dur til noget eller ikke bidrager til fællesskabet. Vi kan 
føle som om, vi mister en del af vores identitet. Det 
kan ramme en familie økonomisk, men det kan også 
ramme den på båndene familiemedlemmerne imel-
lem. Særligt mænd ser ud til at lide et knæk, hvis 
de står uden for arbejdsmarkedet. En opgørelse fra 
forskningsinstituttet KORA viser, at selvstændige, der 
må dreje nøglen om i utide, har 36 % øget risiko for 
at dø inden for de følgende fire år. Det samme billede 
er gældende for lønmodtagere og effekten er større, 
hvis et helt område er hårdt ramt. Vi ser mørkere på 
tingene, hvis det går skidt for naboen – og tilsvaren-
de lysere, hvis de i det mindste er oven vande, mens 
vi kæmper os tilbage på fode.

Og så i 
arBejdstøjet!
Af niels gyldenlund mikkelsen, Byrådsmedlem,
medlem Af erhverv- Og BeskæftigelsesudvAlget

Arbejde er ikke blot fundamentet for nationaløkono-
mien, som igen er fundamentet for vores samfund. 
Det er livgivende. Det er berigende. Det er udviklen-
de. Og derfor bør vi i Syddjurs sætte alle segl ind på 
at få og bevare fuld beskæftigelse til alle, der kan ar-
bejde – og samtidigt respektere, når nogle ikke kan.

I vores valgprogram til valget i november, sagde vi, 
at vi ville kæmpe for at flere unge blev uddannel-
sesparate og gennemførte denne uddannelse; for 
sikring af lære- og praktikpladser samt en aktiv ar-
bejdsmarkedspolitik. Jeg har fået det ærefulde hverv 
at følge disse målsætninger til dørs og vil gøre mit 
ypperste for dette.

I tiden fra jeg sender denne tekst, til du læser det, 
er Arbejdsmarkedsudvalget blevet omdøbt og om-
struktureret til Erhverv- og beskæftigelsesudval-
get. Det er det bl.a. for at lette kommunikationen og 
mindske bureaukratiet mellem kommunen og virk-
somhederne – både cheferne og de ansatte. Frem-
over er der kun én dør, de skal banke på. Det er også 
gjort for at vise, at vi netop laver en aktiv arbejds-
markedspolitik i Syddjurs og min nye borgmester har 
altså allerede hjulpet mig godt i gang med at indfri 
vores tredje løfte. 

I de kommende fire år vil jeg gøre alt for, at arbejds-
løsheden falder, at ledige har et bedre forløb på 
jobcenteret og at Syddjurs bliver sat på landkortet 
som en kommune med godt erhvervsklima og høj 
medarbejdertrivsel. Jeg har gennem mine 20 år på 
arbejdsmarkedet selv været avisbud, slagterdreng, 
butiksansat, vareudbringer, virksomhedsmanage-
ment-assistent, politisk konsulent, organisator i så-
vel politik som fagbevægelse, bartender, lærer og 
svejser. På hvert job har jeg nydt at yde en indsats, 
det kollegiale samvær og at lære noget nyt om an-
dre og mig selv hver eneste dag. Jeg håber, at jeg fra 
min nye stilling kan være med til at sprede og sikre 
arbejdsglæde til alle borgere i Syddjurs. Jeg er i al fald 
trukket i arbejdstøjet!
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I de kommende år vil der være øget fokus på natur, 
teknologi og miljø i kommunalpolitik. Vi står overfor 
store udfordringer med klimatilpasningsstrategier - 
herunder spildevandsløsninger, klimasikring af veje 
og kapacitet af regnvandsbassiner; grundvandsbe-
skyttelse og dermed prioritering af rent drikkevand 
i fremtiden; etablering af nye byudviklingsområder 
under hensyntagen til natur og landskab; gentænk-
ning af affaldsindsatsen både i relation til dagreno-
vation, erhvervsaffald, cirkulær økonomi og indsam-
ling af affald i naturen; øget fokus på bæredygtighed, 
energi og klima både i forhold til egen kommunal 
virksomhed, borgere og erhvervsvirksomheder; flere 
miljø- og klimavenlige transportløsninger - herunder 
sammenhængende cykelstinet, flere ladestationer 
og elbiler i den kommunale bilpark; øget opmærk-
somhed omkring miljø og sundhed i bl.a. kommuna-
le institutioner; prioritering af naturbeskyttelse og 
forøgelse af biodiversiteten på kommunale arealer; 
samt sluttelig fokus på muligheder for internationale 
natur- og miljøsamarbejder som fx. Blå Flag kampag-
nen på strande og i havne og deltagelse i KIMO sam-
arbejdet, der er en international miljøorganisation for 
lokale myndigheder, som har til formål at tilgodese et 
fremtidigt rent havmiljø.

I forhold til ovennævnte indsatsområder, har jeg nog-
le mærkesager, der også ligger i tråd med visionerne 
i oplægget til Ny Bæredygtighedsstrategi, og som jeg 
vil lægge særlig meget energi i. Helt grundlæggende 
vil jeg arbejde for at implementere bæredygtigheds-
begrebet på tværs af de tre ben: økonomisk, social 
og miljømæssig bæredygtighed både i kommunen, 
hos borgeren og i erhvervslivet.

Kommunen er godt i gang med at etablere nye cy-
kelstier rundt om i kommunen, men der er lang vej 
endnu, hvis vi både skal sigte efter at få et mere 
sammenhængende cykelstinet, tilgodese sikre sko-

fokus På 
natur og miljø 
i syddjurs
Af AnitA søhOlm, medlem Af nAtur-, teknik- Og milJøudvAlget

lecykelveje til vores børn, bakke op om mulighederne 
for cykelturisme og være lydhøre overfor ønskerne 
fra den stadig stigende gruppe af cykelmotionister, 
der ser en udfordring i at prøve kræfter med vores 
bakkede landskab i Syddjurs.

I den kommende byrådsperiode, skal der udarbejdes 
en ny Affaldsplan 2019-2024 for Reno Djurs. Dette 
arbejde giver mulighed for at få øget fokus på bl.a. 
genbrug og genanvendelse, cirkulær økonomi, er-
hvervsaffald og kildesortering hos borgeren mv. Det-
te arbejde ser jeg frem til.

Miljøbeskyttelse er et vigtigt arbejdsfelt, hvoraf skal 
nævnes sikring af vores grundvandsressourcer og 
dermed drikkevandsinteresser. Jordforurening er 
bl.a. noget som jeg mener bør have øget fokus.

Vi bor midt i noget af Danmarks smukkeste natur, 
hvilket helt naturligt leder mig hen til mulighederne 
for at øge den biologiske mangfoldighed lokalt. Det 
kan både gøres via indsatser i kommunale skove, 
ved at etablere småbiotoper i bynære områder, som 
er biodiversitets hotspots til glæde og gavn for man-
ge og ved at lave nye naturgenopretningsprojekter.

Vi bør ikke glemme samarbejdet mellem kommuner 
eller på tværs af landegrænser. Jeg er blevet udvalgt 
til at være kommunens repræsentant i KIMO - det 
internationale miljøsamarbejde for lokale myndig-
heder, der skal sikre et rent havmiljø, herunder fx 
samarbejdet om at friholde kysterne for forurenende 
havdambrug. Dette samarbejde glæder jeg mig me-
get til!

Stubbe Sø 13
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Bestyrelsesmøderne er åbne for alle, der har lyst til at del-
tage. Såfremt man har lyst så kontakt lige formand senest 
dagen før selve bestyrelsesmødet. 

Venlig hilsen Christian Haubuf
Tlf. 2113 3415  .  christian.haubuf@mail.dk

Først og fremmest vil jeg gerne ønske alle et godt nytår. 
2017 sluttede flot og var meget spændende. Vi fik valgt 
flere og nye opstillede kandidater ind i byrådet. Jeg er selv 
så heldig at have fået en plads – Et arbejde som jeg glæder 
mig meget til.
Jeg tror og håber på, at sejren ved kommunalvalget kan og 
skal veksels til en medlemsfremgang. I skrivende stund er 
der en tendens, det ser ud til, at vi har fremgang. Den skal 
fortsætte.
Det er og bliver en bestyrelsesopgave at planlægge initi-
ativer for at sikre medlemsfremgangen. Vi skal ud på ga-
derne – selv om valgkampen er slut, skal der stadig gen-
nemføres hvervekampagner. Og ikke kun de ”obligatoriske” 
på de forskellige markedsdage – Vi skal også ud på andre 
tidspunkter. Det skal bestyrelsen planlægge.
Jeg har ladet mig fortælle, at vælgerforeningen i Ebeltoft 
og Omegn også har fremgang. Det skal vi udnytte. Jeg øn-
sker et tæt samarbejde med Ebeltoft. Vi to formænd har 
det godt sammen og vil gerne skabe noget mere sam-
men. Jeg håber og ønsker at vi i 2018 får skabt initiativer, 
fx i form af fælles medlemsudflugter i kommunen, måske 
medlemstur til Folketinget eller andre steder rundt i Dan-

Af miChAel AAkJær, fOrmAnd

forVentninger,
håB og Visioner
for socialdemokratiet
i syddjurs Vest

mark - sammen med Ebeltoft. Det vil styrke vores fælles 
sag om en stærk socialdemokratisk kommune.
Jeg varetager gerne formandsposten og de opgaver som 
følger med og genopstiller derfor til generalforsamlingen. 
Jeg ved allerede nu, at to medlemmer af bestyrelsen ikke 
genopstiller til generalforsamlingen den 6. marts. De to af-
gående har i mange år gjort en stor og kraftfuld indsats, 
men nu er der brug for nye kræfter i bestyrelsen.
Jeg har som formand og byrådsmedlem brug for hjælp, 
ideer og initiativer til aktiviteter og naturligvis en hånd til 
planlægningen og gennemførelsen, derfor håber jeg me-
get på at andre medlemmer også har lyst til at være en del 
af bestyrelsen. P.t. er der to andre, som har meldt sit mulige 
kandidatur. Det glæder mig utrolig meget, men er der flere, 
der har lyst, skal de endelig melde sig på banen.
Kort opridset er mit håb for 2018 derfor:
 at vi får medlemsfremgang
 at vi styrker samarbejdet med vælgerforeningen Ebel-

toft og Omegn
 at der etableres flere ture og andre medlemsaktiviteter
 at bestyrelsen i Vest genvinder sin styrke.

09. jan.  19.00 Ordinært bestyrelsesmøde 
 Gustav Wiedsvej 30 Temamøder for det kommende år 
  Generalforsamlings annoncering 
  Generalforsamling forberedes

20. feb. 19.00 Ordinært bestyrelses møde 
 Gustav Wiedsvej 30 Generalforsamling: Form, beretning

26. feb. 19.00 Generalforsamling  
  og fælles spisning 
  Kernehuset Ebeltoft

5. marts 19.00 Ordinært bestyrelsesmøde 
 Gustav Wiedsvej 30 Bestyrelsen konstituerer sig 
  Forberedelse til 
  Kredsgeneralforsamling, marts 
  Forberedelse til Fællesledelsens 
  generalforsamling 
  1. maj forberedes

1.maj Rønde kl.11.00–13.30 Taler ved: Ole Bollesen

7. maj  19.00 Ordinært bestyrelsesmøde 
 Gustav Wiedsvej 30 Temamødet forberedes

28. juni 19.00 Ordinært bestyrelsesmøde 
 Gustav Wiedsvej 30

Sommer-pause

17. aug. 17.00 (hos Anders)  Sommermøde – for bestyrelsen

10. sep. ??????? Udvikling af Ebeltoft by 
 Fra kl. 19.00 – 21.30

29. okt. 19.00 Ordinært bestyrelsesmøde 
 Gustav Wiedsvej 30

30. nov. 18.00 – Møde & julefrokost 
 Gustav Wiedsvej 30 For bestyrelsen

2019

07. jan. 19.00 Ordinært bestyrelsesmøde 
 Gustav Wiedsvej 30 Temamøder i det kommende år 
  Generalforsamlings annoncering 
  Generalforsamling forberedes

18. feb. 19.00 Ordinært bestyrelses møde 
 Gustav Wiedsvej 30 Generalforsamling: Form, beretning

26. feb. 19.00 Generalforsamling 
 Kernehuset Ebeltoft og fælles spisning

dato  tid/sted  aktiVitet

Socialdemokraterne  
i Ebeltoft og Omegn
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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
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