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Byrådsmøderne er nu for alvor kommet i gang. Vi har mar-
keret os med vores holdninger, og generelt er vi kommet 
fint fra start. Vi kan stadig mærke, at vi er en ny gruppe, 
men vi lærer hver gang, bygger på vores viden og udvik-
ler os til en stærk gruppe. Jeg står bag alle de syv andre i 
gruppen, og de er alle utroligt dygtige på deres områder. 
Derfor vil vi kun blive endnu stærkere.

En af de sager der har fyldt mest, har været en sag om pla-
cering af en benzintank i Hornslet. Problemet er, at den lig-
ger tæt på en drikkevandsboring og i et indvindingsområ-
de til drikkevand. Dette har vi med Ole Hansen i spidsen fra 
Udvalget Plan Udvikling og Kultur ført en saglig begrundel-
se for, ikke skal føres ud i livet. Ole Hansen fremlagde vores 
synspunkter i sagen i Byrådet, desværre blev vi stemt ned, 
og nu skal sagen i høring, hvorefter vi håber og tror på, at 
fornuften sejrer i byrådssalen.

En anden sag, der har været opmærksomhed på, er om-
kring virksomheden Sabro A/S i Hornslet. Her har der gen-
nem 25 (femogtyve!) år været problemer med jernstøv, der 
sætter sig i lakken på biler, vinduer og generelt er generen-
de. Jan Fischer har taget sagen op, og via et borgermøde 
hvor tv og de skrivende medier mødte op, er der nu kom-
met stor fokus på sagen. Desværre er seneste melding, 
at virksomheden kan fortsætte med at støve. Lige nu er 
sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor vi håber, op-
mærksomheden og vores argumenter taler deres tydelige 
sprog. Vi har i hvert fald gjort vores, og det vil vi fortsætte 
med.

Fælles for begge sager er, at vi har hørt de lokale borgere 
omkring sagen. Deres meninger har været i tråd med vo-
res, og i disse sager er det min mening også ret indlysende. 
Generelt går det rigtig fint i tråd med vores store fokus på 
borgerinddragelse, det er nemlig præcis, hvad det her er. Vi 
møder borgerne, hvor de er og tager stilling til og lytter til 
det, der berører dem i hverdagen. Vi har tabt første halvleg, 
men det bekymrer mig ikke meget, for det er i anden halv-
leg, at kampene afgøres. Den er vi klar til.

Vi havde i marts debut med gruppemøder holdt lokalt ude 
i kommunen. Det gjorde vi i Lime, hvor der dukkede 16 in-
teresserede borgere op. Et par af vores medlemmer var 
iblandt, og det er en af de ting, vi virkelig ønsker at opnå 
med dette initiativ. En anden er at få nogle konkrete sager 
at arbejde med; at høre hvad der rør sig i den specifikke 
egn af kommunen. Det fik vi også input til i Lime. Her var 
det placering af et biogasanlæg, der var det store tema. En 
sag der har kørt i flere år, og hvor borgerne føler sig tilside-
sat af forvaltningen. De ønsker ikke, biogasanlægget pla-
ceres i Ådalens-området. Vi har den store fordel, at vi har 
en person i alle udvalg. Derfor kan vi tage konkret aktion 
på at få bragt sagen videre og eventuelt senere til Byrådet. 

Vi fortsætter succesen med de lokale gruppemøder i 
Nimtofte, Knebel og Rosmus i resten af året. Jeg sender 
dagsorden ud til alle gruppemøder, og hvis du ønsker at 
deltage og modtage dagsorden, så send mig venligst en 
e-mail på nedenstående mailadresse, så kommer du med 
på mailinglisten. Næste møde er planlagt i Nimtofte man-
dag d. 28. maj 2018. Vi håber at se mange borgere fra den 
nordlige del af kommunen denne dag.

siden sidst i byrÅdet!
Af MichAel Stegger JenSen, gruppefOrMAnd

Et tiltag, vi nu har sat i gang, er et samarbejde de røde 
partier imellem. Via vores valgforbund med SF og Enheds-
listen lavede vi et skriv med nogle fælles valgtiltag. Dem 
har vi nu sammen med Alternativet sat os sammen for at 
føre ud i livet. Vi har holdt to indledende møder og har 
nedsat et udvalg med repræsentanter for alle fire partier 
under overskriften ”Bæredygtighed”. For os deltager Anita 
Søholm og jeg.

Personligt er jeg kommet godt i gang med arbejdet i økono-
miudvalget, en opgave jeg går til med stor ildhu og omhu. 
Endnu har ingen sager været i stand til at skabe den store 
debat, udover sagen omkring benzintanken i Hornslet. Jeg 
stiller de spørgsmål, der falder mig ind. Det er tydeligt, at 
forvaltningen har en bestemt måde, de kører tingene på. 
Meget er indforstået og forkortelser i sagsfremstillingen, 
det gør det svært at læse, ikke bare for mig, men også for 
de borgere, der læser dagsordenen på syddjurs.dk. Derfor 
sætter jeg en ære i, at det skal gøres nemmere for alle at 
følge med.

Jeg har de seneste par måneder deltaget i generalforsam-
lingerne i Ebeltoft, Syddjurs Vest og Fællesledelsen. Til alle 
var der mødt cirka 25 borgere op. Det var en fornøjelse at 
møde og hilse på flere af jer og lytte til mange markante 
og velargumenterede holdninger i forhold til både lokale 
emner, men også til vores mand i folketinget Leif Lahn. Jeg 
ser det som en styrke i vores parti, at vi kan diskutere frit 
og have forskellige meninger. Det værste, der kan ske, er, 
at vi, der er valgt til at repræsentere Socialdemokratiet, bli-
ver klogere. “Man har et standpunkt, til et bedre argument 
overgår det”! I byrådsgruppen gælder samme princip, alle 
har lov at komme til orde og give deres besyv med om de 
konkrete sager, hvorefter vi finder fælles fodslag, inden vi 
går i byrådssalen. 

Jeg har været på en del introkurser og en masse opstarts-
møder de seneste måneder. Jeg kan ikke nævne alle her, 
men blot forvisse jer om, at jeg har lært utroligt meget. 
Både konkret viden, men også via relationer med de andre 
i Byrådet og med andre socialdemokrater i andre kommu-
ner. Alt sammen medvirker det til, at jeg som gruppefor-
mand vil kunne repræsentere vores parti bedst muligt. En 
ting er sikkert, jeg føler mig klædt på til at repræsentere 
Socialdemokratiet i Syddjurs. Jeg står ved egne og partiets 
holdninger, og der bliver lyttet til dem, hvilket jeg kunne 
have frygtet, ville være svært som ny. Men uanset hvad 
vil jeg nu åbne munden alligevel. Det er sådan, jeg er, og 
det ved de 26 byrådsmedlemmer i Syddjurs nu. Ligesom de 
ved, at jeg er en udadvendt person, der giver noget af mig 
selv til fællesskabet.

Det var mine ord for denne gang, husk du kan kontak-
te mig på e-mail micsj@syddjurs.dk eller telefonnummer 
23728678. Nogle af kommunens socialdemokrater har al-
lerede kontaktet mig og aftalt en dag at mødes. Det ser jeg 
meget frem til, og skulle du have interesse i lignende, er du 
ligeledes velkommen til at kontakte mig.
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Landsbyklynger er et forholdsvist nyt begreb. Lands-
byklynger er en kampagne, som skal understøtte 
samarbejder på tværs af landsbyer. Målet er at styrke 
livet på landet.

Kampagnen er støttet af Realdania, DGI og lokale og 
Anlægsfonden.

At etablere en landbyklynge vil sige at deltagende 
landsbyer og bebyggelser i et geografisk begrænset 
område gennemgår en proces, hvor de opnår et nyt 
fællesskab. 

I Syddjurs kommune er det lykkedes at få tre områ-
der godkendt som Landsbyklynger under projektet. 
Det er ganske flot ud af i alt 29 projekter i hele landet. 

De tre landsbyklynger er:
Mols i udvikling, Landsbyklyngen Ådalen og Østdjurs 
fra udkant til forkant.

Projekterne er hver for sig unikke og har hver for sig 
deres fokus og er forskellige steder i processen. Mols i 
udvikling er umiddelbart længst i processen og arbej-
der med at etablere ”Knudepunktet” et samlingssted 
for borgerne på Mols og Helgenæs. Knudepunktet 
skal bestå af både nybyggeri og anvendelse af eksi-
sterende bygninger omkring skole og hallen i Knebel. 
Østdjurs fra udkant til forkant arbejder bl.a. med at 
skabe fællesskaber i overflødige landbrugsbygning-
er. Landsbyfællesskabet Ådalen arbejder konkret 
med at styrke samarbejdet med at anvende skolen 
som fælles mødested og styrke samarbejdet mellem 
de mange velfungerende landsbyer i området.

Syddjurs kommune er en aktiv medspiller i de 3 
projekter og der er i 18 og i overslagsårene afsat 
kr. 300.000 pr. år til understøttelse af disse projekter. 

FOKUSOMRÅDER I PROJEKTET

 Etablering af en fælles organisering, der 
koordinerer på tværs af landsbyer og 
kendte strukturer og arbejder med stra-
tegiske perspektiver for klyngen med re-
spekt for de enkelte landsbyer 

 Etablering af en styrket og koordineret 
kommunikationsindsats, der sikrer rele-
vant information om klyngen både internt 
og eksternt 

 Involvering af borgerne via spørgeske-
maundersøgelser, borger- og dialogmøder 
samt etablering af arbejdsgrupper

 Etablering af et styrket samarbejde med 
kommunen, så borgere og kommune i 
fællesskab optimerer den kommunale 
service

 At gennemføre en kortlægning af møde-
steder i klyngen og arbejde med en plan 
for tilpasninger

 At gennemføre en kortlægning af aktivi-
teter i klyngen og arbejde med en plan for 
tilpasninger

landsbyklynger 
i syddjurs kommune
Af Ole S. hAnSen, Medlem af PUK-udvalget

Se mere på:
Landsbyklynger

Mols i udvikling - facebook

Liv i Ådalen - facebook

JP artikel Østdjurs
SkOvgårde
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I det østlige Djursland knejser klinten Jernhatten stolt mod 
vinden. Rank har den skuet ud over horisonten og fulgt 
livets gang i århundreder. Nu er den spydspids for en grup-
pe af landsbyer, som vil være på forkant med udviklingen 
i deres område. De har store visioner og vil sammen tage 
hånd om fremtiden. 

Landsbyboerne er glade for deres landsbyer og for deres 
område. De har bl.a. valgt at slå sig ned her pga. naturen, 
fællesskabet, mulighederne, pladsen til fordybelse og ud-
foldelse. Her bor folk, som har sejlet verdenshavene tyn-
de. Folk der vægter værdier som f.eks. sammenhold, na-
bokendskab, tid til børn, bæredygtighed og selvforsyning. 
Folk som pendler til jobs i de store byer, og som nyder roen 
og nærværet i fritiden. Her bor projektmagere, selvstæn-
dige erhvervsdrivende, kunstnere, tænkere, naturentusia-
ster og mange, mange flere. 

Alle disse mennesker er begejstrede for områdets smuk-
ke natur, med kyster, store skove, brede bøge, bakkedale, 
kæmpe grave, æblehaver, kløverenge og store vider. De 
føler en lokal samhørighed. En spændende lokalhistorie og 
det mangfoldige miks mellem tilflyttere, kollektivister og 
lokalfødte binder dem sammen i en lokal kultur, der er gan-
ske særlig for området. 

På trods af områdets mange engagerede mennesker, loka-
le aktiviteter og fællesskaber, har nutidige tendenser, som 
f.eks. byernes popularitet været medvirkende til, at det er 
blevet sværere at tiltrække nye borgere, og området er p.t. 
påvirket af problematikker som skæv aldersfordeling, tom-
me triste huse, udfordringer i foreningslivet og lignende. 

Det er en tendens, der kan og skal der laves om på, mener 
det lokale distriktsråd og de lokale borgere. Og det vil de 
gøre i et styrket samarbejde mellem landsbyer, skole, for-
eninger, borgere, lokalt erhvervsliv og i samarbejde med 
Syddjurs Kommune. Sammenhold og samarbejde skal sikre 
at området forsat er attraktivt for de nuværende bebo-
erne, erhvervslivet og ikke mindst potentielle tilflyttere – 
især børnefamilier. 

Sammen har man ansøgt DGI og fået tilsagn om at være 
med i det landsdækkende landsbyklyngeprojekt, ”Lands-
byklynger”, som styres af DGI, Realdania og Lokale og An-
lægsfonden. Den nye landsbyklynge dækker godt og vel 
Rosmus Skoledistrikt og hedder Landsbyfællesskabet Øst-
djurs – fra udkant til forkant. 

Arbejdet med landsbyklyngen gik i gang den 1. sept. 2017 
og har nu stået på i knap 10 måneder. Borgere, foreninger, 
erhvervsliv og kommune har indtil videre arbejdet med rig-
tig mange forskellige opgaver. Der er de mere strategiske 
som at skabe en god organisation og struktur, en fælles 
kommunikation, inddragelse af flest mulige borgere bl.a. 
via en borgerundersøgelse og meget. Samtidig arbejdes 
der sideløbende på en række konkrete tiltag som f.eks. 
etablering af bofællesskaber, flere stier, fælles arrange-
menter, etablering af en fælles hjemmeside, fælles mar-
kedsdage, modstand mod havbrug, bæredygtighedsinitia-
tiver, festival og meget mere. 

Landsbyfællesskabet Østdjurs er en ud af fire landsbyklyn-

ger på Djursland, en i syd, en i vest, en i øst og en i nord. 
Der tales i landsbyklyngerne om, hvordan man kan støtte 
hinanden i arbejdet, lære af hinanden og måske også lave 
arrangementer på tværs af klyngerne. Djursland er jo en 
halvø, og selvom den er delt op i et nord og et syd, er det 
alligevel forenende at være djurslænding, og der er meget 
at være fælles om. 

I hver landsbyklynge er en organisering, der som bl.a. be-
står af en styregruppe og en kommunikationsgruppe. 
Landsbyklyngerne får støtte fra en proceskonsulent. Pro-
ceskonsulenterne hjælper, hvor der er brug for det, og de 
deler viden på tværs af de forskellige landsbyklynger rundt 
om i landet. For selvom der ikke er to landsbyklynger, der er 
ens, er der rigtig meget erfaring og viden at dele.

En af erfaringerne er, at klyngens resultater afhænger af de 
lokale frivilliges indsats. I Landsbyfællesskabet Østdjurs er 
man meget bevidste om dette, og opmærksomme på, at 
initiativerne og ideerne i høj grad skal komme fra de frivil-
lige. Det er lysten, der driver værket, og så er det rart med 
råderum, indflydelse og plads til at gøre det, man brænder 
for i et meningsfyldt samvær med andre. 

I Syddjurs Kommune tror man på landsbyklynger, og man 
tror på borgerdrevne processer. Kommunen har set hvilken 
positiv effekt Pioneer- landsbyklyngen ”Mols i udvikling” 
har haft på området ved Mols og Helgenæs. Derfor støtter 
Syddjurs Kommune nu engageret og dedikeret etablerin-
gen af to nye klynger i kommunen nemlig Landsbyfælles-
skabet i Østdjurs, samt landsbyklyngen Ådalen i vest. Med 
den kommunale opbakning har klyngerne rigtig god mulig-
hed for at komme langt med deres arbejde. Ifølge DGI har 
den kommunale opbakning og indsats stor betydning for i 
hvor høj grad landsbyklynges potentiale udnyttes.

På landsplan er der stor opmærksomhed på, hvordan sam-
arbejdet mellem landsbyer kan bevare og styrke livet i vo-
res landdistrikter. Der tales om, at man i fremtiden vil op-
leve mange nye landsbysamarbejder. Landsbyfællesskabet 
Østdjurs er et godt eksempel på denne tendens. Det bliver 
spændende at følge deres vej mod forkanten - fremtidens 
rige liv på landet. 

Følg Landsbyfællesskabet Østdjurs på facebooksiden 
”Landsbyfællesskabet Østdjurs” og senere på deres nye 
hjemmeside, som går i luften senest d. 14. juni. Har du 
spørgsmål til arbejdet med landsbyklyngen i Østdjurs, kan 
du kontakte proceskonsulent Ikki Christine Lyng Knudsen 
på ikki.lyng@gmail.com

landsbyerne gÅr sammen  
om at Være PÅ Forkant 
med udViklingen
Af ikki chriStine lyng knudSen, prOceSkOnSulent v. dgi

Flere steder i landet har landsbysamarbejder givet 
rigtig gode resultater. Der er på landsplan stort fo-
kus på, at denne type samarbejde har en betydelig 
effekt. Det har skabt grundlag for et stort lands-
dækkende projekt – kampagnen Landsbyklynger. 
En kampagne, som i 2017-2019 søsætter 24 lands-
byklynger fordelt over hele Danmark. Bag kampag-
nen står Realdania, DGI og lokale og Anlægsfonden. 
Læs mere på www.landsbyklynger.dk
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syddjurs Vest
beretning Fra generalForsamlingen
Af MichAel AAkJær, fOrMAnd Og byrådSMedleM
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2017 var et travlt år - naturligvis primært på grund af 
valget til by- og regionsråd.  For et lille årstid siden 
skrev jeg i bladet, at jeg håbede partiforeningen vil-
le vokse, og jeg håbede, vi ville komme mere ud og 
rundt i kommunen – det er desværre ikke lykkedes, 
vanen har sin magt - den skal vi fortsat udfordre. 
I forhold til antal af medlemmer er det nogenlunde 
status quo. Vi vokser desværre ikke, men vi holder 
nogenlunde medlemstallet.

Opbygningen og planlægningen af nye aktiviteter i 
foreningen kræver initiativer og lyst  – det skal man 
have lyst til – det kan være slidsomt og kræver op-
bakning. Jeg har ved flere lejligheder udtrykt, at vi 
har brug for hænder, vi har brug for folk og måske 
nye kræfter, der vil og kan afsætte tid til bestyrelses-
arbejdet i foreningen.

For mit eget vedkommene er jeg ikke på valg i år, jeg 
har reelt et år endnu. Jeg mener det er en overvejel-
se, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at medlemmer 
både er aktive i det organisatoriske som i det politi-
ske arbejde i byrådet. Begge dele er vigtigt arbejde 
og kræver tid.

Vi har brug for engagerede byrådpolitikere,  og vi har 
brug for en stærk bestyrelse, der kan spare, give in-
puts og spille med og måske også imod den politiske 
dagsorden i byrådet. Det mener jeg, vi skal tilstræbe, 
derfor vil jeg gerne drøfte, hvorvidt ”dobbeltmandat”  
i den her forstand er hensigtsmæssigt?

I det seneste år har de planlagte aktiviteter primært 
været omkring 1. maj, markedsdage i Hornslet, Rønde 
og Kolind samt naturligvis stafet for livet. Det er godt, 
og vi er blevet set. Der sker noget, når vi er med, Vi 
møder borgerne – men måske kun der, hvor de for-
venter det. En ny bestyrelse skal også tænke i andre 
aktivitetsbaner, så hvad kan vi ellers gøre?

Jeg mener også, vi har brug for en bestyrelse, der 
aktivt arbejder sammen med bestyrelsen i Ebeltoft 
og Omegn. Det er aktivt noget, som vi har tilstræbt. 
og jeg havde selv fornøjelsen af at være med til ge-
neralforsamlingen i Ebeltoft.  Derfor var Christian, 
som formand for Ebeltoft også inviteret her. Invita-
tionerne skal I se som et tegn på, at vi samarbejder. 
Et samarbejde som jeg personligt værdsætter og er 
meget glad for. De to bestyrelser bruger hinanden 

organisatorisk og politisk, og jeg håber, at vi i det 
kommende år kommer til at lave aktiviteter sammen 
med vælgerforeningen i Ebeltoft. Det arbejde mener 
jeg, bestyrelsen i Syddjurs Vest aktivt skal arbejde for 
i 2018.

Men det seneste år har stået i valgets tegn. Mange 
af de aktiviteter som vi gennemførte var med hen-
blik på valget i november. Vi gik til valg under paro-
len: ”Sammen om Syddjurs.”.  Det var og er et godt 
slogan – for vi vandt, ikke bare fik vi 8 mandater i det 
nye byråd, vi fik også borgmesterposten.

Foruden borgmesterposten fik vi to formandsposter, 
for henholdsvis SÆ og B&U-udvalget. Det var flot, jeg 
mener ikke ”sejren” var for dyrt solgt - og jeg mener 
det var den helt rigtige konstituering.

Det er min og bestyrelsens opfattelse, at valgsejren 
kun kom, fordi vi organiserede og arbejdede målret-
tet med valgstragierne - alle kandidater skulle frem 
i lyset.

De skulle aktiveres og bruges og ses i deres lokal-
områder – Det blev vi rost for. Der er flere borge-
re, der bemærkede os, flere udtrykte anerkendelse 
for vores høje aktivitetsniveau – og jeg kan hilse og 
sige, at både vores kredsbestyrelsesformand og vo-
res folketingsmand har udtrykt beundring for vores 
strategi. Vi vandt 8 medlemmer i byrådet, men vi skal 
også huske, at takke de der stillede op og ikke kom 
ind – De gjorde også et stort stykke arbejde.

Vi førte ikke en ”præsidentkampagne” som både SF 
og Venstre – vi prioriterede og planlagde i stedet en 
valgkamp, der sikrede den brede befolkningsopbak-
ning til hver enkelt af vores byrådskandidater. Det 
tror jeg er en sikring for fremtiden. Det tror jeg kan 
sikre et fast mandattal i byrådet i mange år frem. For 
os er det ikke vigtigt at borgmesteren er den med 
flest personlige stemmer. Nej – det, der er vigtigt, er 
at vi er til for hver enkel af vores kandidater.

 Det er også værd at fremhæve, at valgstrategien 
bragte mange nye folk frem. Og yngre folk. Ikke fordi 
alder er skidt, men hvis strategien om en rød kom-
mune skal holde i mange år frem, har vi brug for næ-
ste generation af byrådspoliitkere – Det blev også 
sikret ved valget. Derfor bør det også være en del 



Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs

aktiVitetsPlan For 
socialdemokratiet 
i syddjurs - Vest

12. juni Kl. 19:00 Bestyrelsesmøde

30. juni Kl. 09:00 Kræmmermarked i Rønde

4. september Kl. 19:00 Bestyrelsesmøde

12. september Kl. 09:00  Hjorddrengens marked

13. november Kl. 19:00 Bestyrelsesmøde 

11. december Kl. 19:00 Bestyrelsesmøde

2018
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af bestyrelsesarbejdet at finde aktive til hvervekam-
pagnerne – Vi har brug for de ung  e – jeg håber, at 
2018 bliver det r hvor vi får genrejst DSU i Syddjurs.

Udover valget har arbejdet omkring lufthavnen, let-
banen og sejladsen til Sjællads Odde været store 
temaer i 2017. Det tror jeg også de vil være i 2018 
for infrastruktur er vigtigt. Det er vigtigt¨, fordi infra-
strukturen er afgørende for, at folk flytter til kommu-
nen.

Befolkningstilvæksten stiger, vi runder 42.500 bor-
gere i Syddjurs i år, men vi må også se i øjnene at 
en betydelig tilvækst af nye borgere, det har vi brug 
for, for fremtiden byder også på økonomiske udfor-
dringer. Derfor skal vi i byrådet arbejde for at sikre 
økonomien både til gavn for vores ældre, vores dag-
institution, vores skoler og vores kulturliv – det er 
socialdemokratiske mærkesager.

Jeg var sikker på, at med valgsejr ville vi hurtigt  
veksle til medlemsfremgang, men jeg må desværre 
konstatere, at det fik   vi ikke. På trods af flere stem-
mer ved valgene, på trods af den brede opbakning 
til kandidaterne og på trods af en socialdemokratisk 
borgmester.

En af grundene tror jeg skal findes i landspolitikken. 
Smykkeloven for et par år siden bragte nogle social-
demokrater op i ”det røde felt”, diskussionerne på 
sidste års kongres omkring kvoteflygtninge gjorde 
det ikke bedre … og nu er så kommet et udspil om 
asylpolitikken, der taler om lejre i fremmede lande. 
Jeg er skeptisk, men er helt enig i, at vi har en udfor-
dring, og den skal vi turde tale om, men jeg må også 
som bestyrelsesformand konstaterer, at vi har med-
lemmer, der på den baggrund melder sig ud. Selv min 
ene datter har sagt til mig, at havde hun vidst det-
te, så ville hun aldrig have stemt på mig og fortælle 

borgerne, at vi har et andet menneskesyn end DF 
– Vores værdier bygger på solidaritet og medmen-
neskeligehed. Vi ser menneskers nød, og vi ser deres 
kompetencer som vi kan og gerne vil udvikle. Men-
nesker der vil yde er velkomne her - uanset race, reli-
gion og hudfarve – Det mener vi skal kunne ses også 
på kommunalt plan.

Med det mener jeg, at det er vigtigt, at vi kun laver 
politik med DF om socialdemokratiske mærkesager 
- Og at vi tydeligt signalerer, når vi er uenige – hvis 
vi ikke lykkedes med det, så tror jeg ikke, vi får sikret 
medlemsfremgangen for socialdemokratiet. Det kan 
godt være, at politikken på landsplan skaber vælge-
re, men herude på det lokale plan, der skaffer det 
ikke medlemmer. Og socialdemokratiet i Syddjurs 
Vest ønsker en aktiv medlemsstemme.

Jeg er spændt på hvad det kommende år vil bringe.

Noget som vi organisatorisk skal sikre i den kommen-
de tid er samarbejdet omkring det rød-grønne i vores 
kommune. Vi har allerede etableret et formelt sam-
arbejde med SF, Enhedslisten og Alternativet. Jeg hå-
ber, vi på den måde kan få sat bæredygtigheden på 
dagsordenen, nu hvor vi reelt har et flertal i byrådet.

Jeg håber også, at bestyrelsen og medlemmerne i 
øvrigt vil bakke op om initiativet fra byrådsgruppen 
omkring åbne temamøder. Det er godt, med en am-
bition om at komme rundt og afholde møderne for-
skellige steder i kommunen. Derved kommer vi net-
op tæt på de eksperter – borgerne – som det hele 
handler om.
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socialdemokratiet 
i syddjurs, Fællesledelsen
Organisatorisk beretning til generalforsamlingen d. 9. april 2018 

Af Søren k. lAuridSen, fOrMAnd

Foreningsåret 2017 har på grund af kommunal- og 
 regionsrådsvalget i november været et år med et usæd-
vanligt højt aktivitetsniveau. Hele processen, der som 
bekendt kulminerede med en pæn valgfremgang, med 
8 mandater og en borgmesterpost til vores borgmester-
kandidat Ole Bollesen, startede faktisk helt tilbage ved 
generalforsamlingen i april 2016, hvor vi fik godkendt 
Opstillings- og afstemningsreglerne, og nomineret vores 
borgmesterkandidat Ole Bollesen og vores regionsråds-
kandidat Linda Brask. Det fortsatte ved sidste års gene-
ralforsamling, hvor vores kandidatudvalg præsenterede 
en uprioriteret kandidatliste på 12 kandidater, som blev 
godkendt af generalforsamlingen – og derefter fortsatte 
det i løbet af året med urafstemning, supplering af kandi-
datlisten, møder i valgudvalget og derefter den egentlige 
valgkamp lige op til valgdatoen d. 21. november 2017.

Udover arbejdet som koordinerende organ for de to par-
tiforeninger i Ebeltoft og Syddjurs Vest, og arbejdet med 
tilrettelæggelse af valgkampen, har Fællesledelsens pri-
mære opgave som sædvanlig været løbende og konti-
nuerlig sparring og drøftelser med vores byrådsgruppe 
i løbet af året. Specielt omkring de større sager såsom 
budget har der været en god og velfungerende dialog. 
Vi har i den forbindelse – også som sædvanlig – haft et 
velbesøgt åbent møde i Fællesledelsen tirsdag d. 5. sep-
tember 2017 om budgettet for det kommende år og over-
slagsårene. Det skal bemærkes, at også samarbejdet med 
byrådets øvrige partier – også som sædvanlig - har været 
genstand for en del drøftelser i dialogen med byrådsgrup-
pen i løbet af året.

Netop samarbejdet med de to øvrige ’røde partier’, SF og 
Enhedslisten, udmøntede sig allerede d. 7. februar 2017 i et 
møde mellem de tre partier og en efterfølgende presse-
meddelelse om et teknisk valgforbund ved KV17. Det var 
strategigruppen, der i denne sammenhæng repræsente-
rede Socialdemokratiet. Ved samme møde blev der i øvrigt 
aftalt efterfølgende møder omkring en egentlig konstitu-
eringsstrategi, men det var naturligvis først langt senere i 
valgkampen.

På det tidspunkt havde Kandidatudvalget været i gang i 
lang tid med Rita Vinding som formand. Efter godkendelse 
af de opstillede kandidater ved generalforsamlingen d. 3. 
april fulgte et forløb med urafstemning i de to partiforenin-
ger, hvorefter vi på et pressemøde d. 23. maj kunne præ-
sentere den prioriterede liste med 12 kandidater. Senere 
besluttede Kai Pedersen, at han ikke ønskede at stille op 
igen. Hans afløser Ole Hansen kom ind på listen, der senere 
blev suppleret med Anita Søholm, således at vores samle-
de kandidatliste til KV17 blev på 13 kandidater. Den 26. juni 
holdt Fællesledelsen et møde omkring bl.a. supplering af 
kandidatlisten, således at den var på plads i slutningen af 
sommerferien. For første gang udarbejdede Fællesledel-
sen i samarbejde med Kandidatudvalget og Valgudvalget 
et sæt etiske regler, herunder også reglen om en 3% parti-
skat, som alle kandidaterne skrev under på.

På det tidspunkt, hvor kandidatlisten var klar, ophørte 
Kandidatudvalgets arbejdsopgaver, og derefter gik arbej-

det med udmøntning af den praktiske del af valgkampen 
over til Valgudvalget. Parallelt med formandskabet i Kan-
didatudvalget tog Rita Vinding opgaven som kampagne-
leder på sig, hvilket vi kunne meddele allerede ved sidste 
års generalforsamling. Det betød for resten af valgkampen 
en fantastisk styring og koordinering af hele indsatsen i 
valgkampen fra mødedeltagelse til rosedistribution – det 
hele udmøntet gennem en valgdrejebog, der vil gå over i 
partihistorien – i hvert fald den lokale - som en unik doku-
mentation for, hvordan man vinder et kommunalvalg. 

Valgudvalget gik i gang allerede i starten af året på et kom-
missorium, der var vedtaget helt tilbage til 22. august 2016. 
Udvalgets opgave var bl.a. at gennemføre og koordinere 
valgkampen, plakatophængning, mødekoordinering, samt 
ikke mindst sørge for, at valgbudgettet blev overholdt.

Lige efter sommerferiens afslutning fik vi besøg af parti-
formand Mette Frederiksen, som på en solbeskinnet dag i 
Knebel d. 15. august kom forbi med hele den socialdemo-
kratiske kampagnebus. Vi fik taler og gode ønsker i forhold 
til vores mål: at vinde borgmesterposten - og fik at vide, at 
Syddjurs var et af de områder, hvor partiet realistisk regne-
de med en borgmesterpost. Mette kom i øvrigt igen senere 
i valgkampen på en våd og regnfuld dag i Kolind, hvor hun 
mødtes med alle kandidaterne på Cafe Kolind.

Vores kampagnestart var d. 21. august i cafeen på Kultur-
Hotellet i Rønde, hvor vi holdt et åbent møde – også for 
pressen, som dog var yderst sparsomt repræsenteret. Men 
vi kom i gang og fik præsenteret vores valgprogram ’Sam-
men om Syddjurs’, som valgudvalget havde været med til 
at redigere inden da, og som også indgik i de kandidatbro-
churer, som blev præsenteret ved kampagnestarten. 

Valgudvalget holdt i løbet af valgkampen 18 møder – i den 
sidste periode fra efterårsferien og frem til valgdatoen med 
et ugentligt møde hver søndag aften. Alle møder med re-
ferat, således at der foreligger en grundig dokumentation 
for forløbet. Valgudvalgets møder var præget af en god og 
fair debat og erfaringsudveksling. Et væsentligt punkt var: 
hvad virker i valgkampen – og her blev der drøftet kam-
pagnemetoder, gadeaktiviteter, dør-til-dør-strategier, stue-
møder, facebook-strategi, pølsevogn og meget andet. Men 
naturligvis også opdatering af vores valgdrejebog. Valgud-
valgets referater bærer præg af den bredde-orienterede 
valgkampstrategi, som hele vejen igennem prægede vo-
res valgkamp. Et særligt punkt var vores annoncering. Det 
stod meget hurtigt klart, at vores valgbudget ikke rakte til 
de kæmpestore annoncer i ugeaviserne, så vi besluttede 
at satse på en dobbelt omslagsannonce d. 7. november i 
Adresseavisen samt en række banner-reklamer på Adres-
seavisens hjemmeside, hvor de kørte med visse variatio-
ner i en måned før valgdatoen. Plakaterne kom også op til 
tiden efter en forudlagt plan – der var som altid bøvl med 
vejret - men det kom til at fungere.

De sidste møder før valgdatoen var meget naturligt præ-
get af en drøftelse omkring konstitueringsscenarier for 
valgnatten. Vi udviklede forskellige planer, som kunne bru-
ges i forhold til, hvordan valgresultatet og mandatfordelin-
gen var. Igen et godt eksempel på det breddeorienterede, 
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hvor vi i vores strategigruppe, som førte forhandlingerne 
på konstitueringsnatten, var godt klædt på. 

Resultatet på valgnatten viste hurtigt, at Socialdemokratiet 
var gået et mandat frem fra 7 til 8 mandater, mens SF var 
gået tilbage til 4 mandater, mens Enhedslisten og Alterna-
tivet hver fik et mandat. Da vi lagde tallene sammen kunne 
vi hurtigt tælle til et rødt-grønt flertal på 14 mandater, som 
pegede på vores kandidat Ole Bollesen som ny borgme-
ster. Vi blev dog hurtigt enige om, at det burde være en 
bred konstituering, hvor både Venstre, Radikale og Kon-
servative tilsluttede sig. I dagene efter fortsatte konstitu-
eringsforhandlingerne med fordeling af udvalgsposter, og 
det lykkedes os at få en formandspost i SÆ-udvalget og 
BU-udvalget samt repræsentation i alle udvalg. 

Konstitueringsaftalen blev efterfølgende godkendt i den 
nye byrådsgruppe og senere på et møde i Fællesledelsen 
d. 4. december.

Ved valget til Regionsrådet måtte vi konstatere, at vores 
kandidat Linda Brask trods et pænt stemmetal desværre 
ikke opnåede valg på Djurskredsens andet mandat. Det 
første mandat gik som tidligere til Niels Erik Iversen fra 
Grenaa, som fortsat er kredsens eneste repræsentant i 
Regionsrådet.

På det sidste møde i Valgudvalget d. 12. december eva-
luerede vi valgresultatet og lavede en budgetopfølgning i 
forhold til valgbudgettet. Evalueringen var overordnet set 
positiv: vi nåede det mål, der var sat. Men på en række 
punkter er der ting, der kan gøres bedre i ved næste kom-
munalvalg – eksempelvis skal vi gerne have flere person-
lige stemmer, specielt i en række ’tynde områder’, hvor der 
ikke umiddelbart er opstillet kandidater. 

Og så noget om, hvad der i øvrigt er sket i løbet af året
I september 2017 deltog vi – for 11. år i træk – i Stafet for 
Livet i Rønde bypark. Det var igen i år et rigtigt godt arran-
gement, hvor der var mulighed for, at de forskellige kandi-
dater kunne være med – suppleret med vores MF’er Leif 
Lahn – og flere af de lokale partimedlemmer. Vi fik som 
vanligt luftet kampagnevognen, som var blevet istandsat 
i dagens anledning. Og selvom der måske ikke blev sat en 
ny rekord i antallet af tilbagelagte kilometer, så viste sta-
fetten at de socialdemokratiske kandidater var i rimeligt 
god fysisk form til den sidste del af valgkampen. 

Sidste år valgte vi af økonomiske grunde at neddrosle 
samarbejdet med EL, SF og LO omkring arrangement af 
politiske temamøder. Vi har dog hele vejen igennem været 
med i den tværpolitiske arbejdsgruppe, hvor vi har været 
repræsenteret af Niels Gyldenlund. Vi har været med ved 
et enkelt temamøde i løbet af året, og derudover har Ole 

Bollesen medvirket i forbindelse med en studiekreds om 
fremtidens kommunalpolitik, som kørte sidste forår. Vi prø-
ver at vurdere temamøderne fra gang til gang og i forhold 
til de konkrete temaer, der tages op. Samarbejdet ændrer 
nu navn til ’Rødt-Grønt Forum’, men det er fortsat et løst 
netværkssamarbejde, hvor nu også Alternativet er med.

Socialdemokraten Syddjurs er som sædvanlig udkommet 
med 4 velredigerede numre og med en række interessante 
temaer i 2017. Specielt bør fremhæves nr. 4 med evalue-
ring af og overvejelser efter KV17. Redaktionsudvalget har 
i det forløbne år været Molly Thomsen, Rita Vinding, Jens 
Vinther, Svend Erik Kjær Laursen og Marianne Fuglsbjerg 
Aakjær. Tak til jer – som sædvanlig - for en rigtig flot og 
debatskabende indsats. Også tak til alle, der medvirker ved 
distribution og omdeling af bladene. 

Vi bør også bemærke, at vi fortsat har en DSU-afdeling i 
Syddjurs. Nogle medlemmer af DSU var med i valgkampen 
på de indre linjer. 

Vi har i øvrigt som sædvanlig deltaget i arbejdet i Djur-
skredsen. Tak til Niels Erik Iversen - som jo fortsat er vo-
res repræsentant i Regionsrådet i Region Midt – og som 
vi har en rigtig god dialog med på kredsmøderne. Og li-
geledes stor tak for samarbejdet til vores MF’er Leif Lahn, 
som vi jo også krydser klinge med ved samme lejlighed. 
Tak for et fint samarbejde med jer begge. Endvidere har 
vi fra begge partiforeninger og Fællesledelsen deltaget i 
Socialdemokraternes årlige kongres i Aalborg i september. 
Det skal i øvrigt bemærkes, at jeg som Fællesledelsesfor-
mand sammen med Ole Bollesen var indbudt til og deltog 
i Socialdemokratiets nytårsmøde i Middelfart d. 4. februar 
2018, hvor partiets oplæg om udlændingepolitikken blev 
præsenteret. 

Efter sidste års generalforsamling overtog Jens Vinther 
kassererposten i Fællesledelsen. Desværre blev Jens re-
lativt hurtigt sygemeldt, hvorefter det lykkedes at overta-
le Kirsten Frederiksen til at fortsætte kassererarbejdet og 
dermed den overordnede budgetstyring i forbindelse med 
valgkampen. Stor tak til Kirsten for det. Jens Vinther blev 
i øvrigt afløst som partiformand i Syddjurs Vest af Michael 
Aakjær. Ved Fællesledelsens konstituerende møde i maj 
blev Kjeld Pedersen ny næstformand i stedet for Niels Gyl-
denlund. I Fællesledelsens bestyrelse har vi afholdt i alt 6 
møder siden generalforsamlingen i april 2017. Der har som 
altid været en god dialog på møderne. Til sidst en stor tak 
til min næstformand Kjeld, de to partiformænd Christian 
Haubuf og Michael Aakjær, men også tak til alle i besty-
relsen i Fællesledelsen for et spændende og udfordrende 
samarbejde i 2017. Det er glædeligt, at så mange vil være 
med fortsat. Det lover godt for et fortsat spændende ar-
bejde i de to partiforeninger og i Fællesledelsen.

SletterhAge StrAnd
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Trods mørke skyer,  
så er der meget at glæde sig over
Økonomiske beregninger viser, at Region Midtjylland i 2019 
skal spare 295 mio. kroner. Regionsrådet tager i løbet af 
foråret hul på at drøfte budget 2019. Der tegner sig et dy-
stert billede, hvor der samlet set er tale om behov for be-
sparelser på 295 mio. kroner. Heraf er de 200 mio. kroner 
permanente besparelser, og de 95 mio. kroner er engangs-
besparelser. Der er tale om foreløbige tal, som skal kvalifi-
ceres yderligere. Men det ser alvorligt ud. 

Udgifterne til hospitalsmedicin stiger fortsat, og samtidig 
har regionsrådet måttet tilføre ekstra midler til psykiatrien 
for at give både patienter og personale bedre vilkår.

Trods de mørke skyer, så er der meget at glæde sig over.

Midtjyske patienter er generelt tilfredse med deres akut-
te behandling. Det viser en patientundersøgelse, der også 
peger på forbedringsmuligheder. 

Patienterne er godt tilfredse med den behandling de får 
på akutklinikker og akutmodtagelser i Region Midtjylland. 
Akutklinikker har forbedret sig markant siden sidste under-
søgelse for et år siden.

Dog kan akutmodtagelserne og akutklinikkerne blive bed-
re til at informere patienterne om, hvornår de kan forven-
te at blive undersøgt, og til at informere tilstrækkeligt om 
udviklingen i ventetid fra patienten ankommer, til han eller 
hun bliver undersøgt.

Medarbejderne er gode til at lytte og til at give patienterne 
en behandling, de alt i alt er tilfredse med.

Flere overlever kræft, og vi haler ind på nabolandene.

Fra regionen
Af regiOnSrådSMedleM nielS erik iverSen, regiOn MidtJyllAnd.

Næsten to-tredjedele af danske kræftpatienter er i live fem 
år efter diagnosen er fundet. Det fremgår af nye tal fra bl.a. 
Kræftens Bekæmpelse.

For godt 15 år siden var kun halvdelen af danske kræftpa-
tienter i live fem år efter, de havde fået deres diagnose. I 
dag er femårsoverlevelsen steget, så næsten to tredjedele 
(62 pct.) af alle kræftpatienter er i live efter fem år.

Selv om overlevelsesraten også stiger i vore nabolande, så 
er Danmark godt på vej til at indhente dem.

Mens femårsoverlevelsen for danske mænd er steget med 
25 pct. siden 2005, så er den i Sverige, Norge og Finland 
kun steget med 5-16 %. Samme mønster ses for danske 
kvinder med kræft. Det er en rigtig god udvikling.

Færre danskere dør af hjertesygdomme. Den positive ud-
vikling er et resultat af en målrettet regional indsats for at 
forbedre hjertebehandlingen i Danmark gennem en mar-
kant specialisering.

Sidste år kunne regionerne fejre 10 års fødselsdag med en 
række imponerende resultater.

Danskerne får mere sundhed for pengene, ventelisterne er 
rekordlave og kvaliteten er stigende.

For første gang i historien nåede middellevetiden op over 
80 år i samtlige regioner.

Den positive udvikling fortsætter ind i det nye tiår. 

Har du et spørgsmål eller en klage,  
så er du meget velkommen på telefon 40 46 94 80.

eller på min mailadresse – niels.iversen@rr.rm.dk

De sidste mange uger har på alle måder været  spændende, 
men også vigtige uger.

Vigtige for de offentlige ansatte. Vigtige for Den Danske 
Arbejdsmarkedsmodel og ikke mindst vigtig for vores land.

Parterne har skændtes internt og i medierne. Vi har ikke 
været i tvivl om, hvor uenigheden var, og at overens-
komstforhandlingerne ville blive svære. De har drukket 
meget kaffe i forhandlingslokalet, de har forhandlet i man-
ge timer, men alligevel kom de ud glade sammen med en 
fælles aftale.

Dette er Den Danske Arbejdsmarkedsmodel, når den er 
bedst. Det er sådan, det foregår - det er sådan, det har 
foregået i mange år - og det virker.

Flere toppolitikere blandede sig i forhandlingerne og flere 
fagforeningsfolk ønskede en indblanding fra politikerne på 
Christiansborg. Lad mig slå det helt fast - disse politikere og 

disse faglige folk har enten ikke forstået, hvad Den Danske 
Model går ud på eller har ikke den respekt for modellen, 
som den fortjener.

Men et stort tillykke til parterne, et stort tillykke til de 
offentlige ansatte og ikke mindst et stort tillykke til Den 
 Danske Model.

Til alle jer meningsdannere og andre kloge folk, der har 
været ret hurtig til at dømme vores Danske Arbejdsmar-
kedsmodel helt død. Jeg ved ikke, om det var ønsketænk-
ning, men vi kan nu tydeligt se, at modellen virker. og viser 
sit værd, når den er mest truet. Jeg anerkender dog gerne, 
at der er nogle udfordringer i forhold til aftalemodellen på 
det offentlige område, og det vil vi socialdemokrater se på, 

1. maj tale
- Leif Lahn
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Flextur
Af MOlly thOMSen
I mange kommuner kan borgerne bestille en Flextaxa. I 
Syddjurs Kommune er der samarbejde med Norddjurs og 
Favrskov kommuner, hvilket vil sige, at der er taksten den 
samme. Det vil sige at startgebyret, som pt. er 40 kr. og 
4 kr. pr. kørt kilometer, er det samme, når den bestilte tur 
går inden for de 3 kommuner. Man skal dog være opmærk-
som på, at vil man til Randers, så er taksten en anden. I 
Randers koster det 14 kr. pr. kilometer, og den takst gælder 
fra din gadedør, og ikke fra du kører over kommunegræn-
sen til Randers. Der er ikke en aftale med Randers kommu-
ne og de øvrige kommuner.

Men hvad er en flextur?
Flextur er en del af den kollektive trafik og har ingen fast 
køreplan. Du bestiller selv, hvornår du vil hentes, og hvor 
du vil køres til og fra. F.eks. til svømmehal, læge, indkøbs-
center eller på besøg hos familie og venner. 

Du bliver kørt i taxa, liftbus eller personvogn. Der kan være 
andre med på turen, og derfor kan bilen køre en omvej for 
at hente eller bringe andre kunder. Men du betaler altid 
den direkte vej.

Flextur er kørsel fra kantsten til kantsten, hvilket betyder, 
at du selv skal komme til/fra vognen.

Du kan bruge flextur fra kl. 6 – 24 alle ugens dage på nær 
d. 24. og 31. december.

Prisen på en flextur afhænger som sagt af, hvilken kom-
mune du kører i. Hvis I er flere, der bestiller sammen (sam-
me start og slutadresse), betaler I fuld pris for 1 person og 
får 50% rabat for de resterende op til 4 personer.

Bestil din tur på: 
midttrafik.dk/flextur   eller   tlf. 87 40 83 00 (tast 2) 
alle dage mellem kl. 7 – 20. 

Når du bestiller pr. tlf., skal du betale din tur med kontanter 
og lige penge til chaufføren ved turens start.

Ved bestilling skal du bl.a. oplyse: 

 Navn og telefonnummer.

 Start- og slutadresse.

 Det tidspunkt du ønsker at blive hentet 
 eller at være fremme på

 Antal personer.

Du kan læse mere på midttrafik.dk/ flextur.

når vi kommer til i samarbejde med arbejdsmarkedspar-
ter. Flere har ikke kunnet forstå, hvorfor Socialdemokratiet 
ikke har villet blande sig, og hvorfor vi ikke tog de offentlig 
ansattes parti. Til det må jeg sige klart - vi har en kæmpe 
respekt for modellen, og en dyb og hjertelig respekt for alle 
de offentlige ansatte, som knokler hver dag for at give os 
danskere den bedste service, når vi har brug for den. Det 
er netop grunden til, at vi ikke blander os i overenskomst-
forhandlingerne, men hver dag kæmper for bedre forhold 
for de offentlige ansatte og en bedre velfærd.

Derfor har vi gået imod regeringens ønske om lavere skat-
ter, betalt af de offentlige ansatte, og grunden til, at vi fik 
gjort has på 2 procents-besparelserne i sundhedsvæsenet.

Derfor har vi gang på gang forsøgt at få tilført flere midler 
til de offentlige ansatte og dermed vores alles velfærd, og 
derfor gik vi imod regeringens omprioriteringsbidrag, som 
var en klokkeklar besparelse. Derfor ønsker vi mere frihed 
til de offentlige ansatte, hvor de har større mulighed for at 
fokusere på deres faglighed, som vi som parti har kæmpe 
stor respekt for.

Men lad os også kigge på regeringens andre tiltag eller 
mangel på samme.

Jeg har talt med mange kontanthjælpsmodtagere gennem 
min tid som beskæftigelsesordfører. Mennesker som ikke 
har fået en uddannelse, og som ikke har fået mange chan-
cer i livet, men som bare gerne vil have en ekstra chance 
og have sig et job.

Hvad er regeringens og Dansk folkepartis svar til disse 
mennesker?

Vi tager opkvalificeringen fra jer, mentorordningen, alt det, 
som kan hjælpe jer i gang - MEN til gengæld sætter vi jer 
ned i ydelsen, hvis I Ikke kommer i job.

Hvad er regeringens og Dansk Folkepartis svar til de ufag-
lærte og de faglærte med forældede kompetencer? ·

Vi sparer på erhvervsskolerne, AMU-uddannelserne og 
 opkvalificering til de ledige, til gengæld er regeringens 
svar: Vi åbner op for mere udenlandsarbejdskraft, for så 
sikrer man, at alle de almindelige danskere, der bare gerne 
vil have et job, at de slet ikke får chancen - til gengæld sik-
rer man, at arbejdsgiverne får billigere arbejdskraft.

Kære Dansk Folkeparti - er det virkelig den regering I øn-
sker? - og kære Dansk Folkeparti kan det virkelig være rig-
tigt, at I fortsat peger på Lars Løkke som statsminister?

Regeringen går også meget op i at afskaffe centraliserin-
gen - gøre Danmark mindre skæv.

Derfor udflytter de statslige arbejdspladser, som vi synes 
er en rigtig god idé. Men det giver på ingen måde mening, 
når regeringen samtidig skærer mange flere arbejdsplad-
ser væk via besparelser på uddannelsesinstitutionerne. 
Det giver slet ingen mening, at regionerne grundet dårlig 
økonomi er nødt til at skære ned på offentlig transport på 
Djursland og i de tyndt befolkede områder.

Kære Lars Løkke - hvis du virkelig mener, du vil have alle 
danskere i gang med et arbejde, så lad være med at skære 
ned på deres uddannelsesmuligheder.

Hvis du virkelig vil have et mindre skævt Danmark, så  forøg 
uddannelsesmulighederne i alle områder af landet og sørg 
for, at det ikke kun er de store byer, som har en god offent-
lig transport.

Kære Kristian Thulesen Dahl - hvis du virkelig ønsker et 
mere retfærdigt land, hvor vi kæmper for de svageste, 
skulle du så ikke overveje at støtte en anden regering.

Til alle jer - nyd denne dag - nyd 1. maj, for der er fortsat 
rigtig meget at kæmpe for.

FLEXDANMARK
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En generalforsamling giver anledning til at stoppe op og 
se på året, der er gået, og gøre sig tanker om det nye år. 

Socialdemokratiet
Vi skal bruge de socialdemokratiske værdier bevidst i den 
daglig førte politik og fremhæve dem igen og igen. På den 
måde vil ingen være i tvivl om, hvad Socialdemokraterne 
står for. Bestyrelsens ønske er, at Socialdemokratiet ikke 
bare holder fast i de grundlæggende værdier som solidari-
tet og fællesskab, men også lader det kraftigt afspejle i helt 
konkrete initiativer, som har positiv betydning for menne-
sker i hverdagen.

Kommunevalget og Regionsvalget 2017 
Som det blev sagt på sidste års generalforsamling, vil me-
get af bestyrelsens arbejde være præget af kommune- og 
regionsvalget. Planlægningen og strategi var i orden, ja 
alle sejl blev sat til - sammen er vi stærke, det viste vi også 
denne gang. Vi vandt kommune og regionsvalget. Vi gik fra 
6 til 8 mandater, fik borgmesterposten, to formandsposter 
og et socialdemokratisk byrådsmedlem i hvert af de ståen-

socialdemokratiet 
ebeltoFt og omegn 
Bestyrelsens beretningen 2018 

Af chriStiAn hAubuf, fOrMAnd

de udvalg, det er flot. Det er et stort tab at Anders ikke blev 
genvalgt. Vi håber det sker næste gang.

Linda fik 1039 stemmer til Regionsvalget, meget flot, da 
Linda er tilflytter, og stillede op for første gang.

Bestyrelsen vil sige tak til de tre kandidater for deres store 
indsats. Bestyrelsen vil også sige tak til de mange medlem-
mer, der var aktive og på hver sin måde bidrog i valgkam-
pen arbejdsmæssigt og/eller økonomisk.

Vi har været initiativtagere til og har afholdt to succesful-
de skolemøder i henholdsvis Ebeltoft og Ryomgård. Begge 
møder var godt besøgt, viden blev formidlet og affødte 
gode konstruktive drøftelser. Som socialdemokrater vil vi 
gøre vores til, at dette føres ud i livet.

Bestyrelsen
Bestyrelsen er strategisk tænkende, erfaren, engageret og 
aktiv. 

En bestyrelse der ikke kun er aktiv på egne bestyrelsesmø-
der, men generelt er politisk aktive. 

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer.

1. maj
Bestyrelsen var med til at arrangere 1. maj i Rønde sam-
men med SF, Enhedslisten og LO. Vi var mange, en god 
stemning, gode talere - der i blandt vores egen Linda. Vi vil 
igen være medvirkende til at arrangere 1. maj i år. 

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

Partiforeningerne Øst og Vest har ligeledes et godt sam-
arbejde, foreningernes formænd bruger hinanden meget i 
lokalpolitiske spørgsmål og til organisatorisk udvikling.

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

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

Arbejdsprogram
Vi har en fælles politisk grundholdning med respekt og tillid 
til det enkelte menneske, et mål om tryghed, vækst og de-
mokrati. For os handler politik om almindelige menneskers 
hverdag. ”Mennesker først ”

Der er nok af udfordringer at tage fat på, også i år 2018.

Vi har taget hul på et nyt år, som byder på masser af spæn-
dende udfordringer – både politisk og organisatorisk. Poli-
tisk kommer året i høj grad til at være præget af vores fæl-
les ambition om, at Syddjurs Kommune skal blive en endnu 
bedre kommune at bo og leve i.

Til sidst vil bestyrelsen sige tak til alle, der på den ene eller 
anden måde aktivt eller passivt er en del af vores parti. 

Mødeplan og aktivitetsoversigt
for bestyrelsen 2018-2019
DATO  TID/STED AKTIVITET

17. aug. 17.00 
(fredag) Fyrreslugten 10 Sommermøde for bestyrelsen

10. sept. 19.00 
 Fyrreslugten 10 Ordinært bestyrelsesmøde

29. okt. 19.00 
 Fyrreslugten 10 Ordinært bestyrelsesmøde

30. nov. 18.00  
 Fyrreslugten 10 Møde & julefrokost for bestyrelsen

2019

07. jan.  19.00 
 Fyrreslugten 10 Ordinært bestyrelsesmøde 
  Temamøder i det kommende år 
  Generalforsamlings annoncering 
  Generalforsamling forberedes

18. feb.  19.00 
 Fyrreslugten 10 Ordinært bestyrelsesmøde 
  Generalforsamling: 
  Formandens beretning 

26. feb.  19.00 
 Kernehuset Ebeltoft Generalforsamling og fællesspisning

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle, der har lyst til at deltage. 
Såfremt man har lyst så kontakt lige formanden senest dagen 
før selve bestyrelsesmødet. 
Anders Peter Arthur Rasmussen 
Tlf. 51 22 08 42   -   mail: rasmussenanderspeter@gmail.com
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Som altid sker der rigtigt meget i Dansk politik lige nu. Men 
i dette blad vil jeg have fokus på vores udspil på udlændin-
geområdet, som jeg ved, mange af jer socialdemokrater 
interesserer jer for.

Vi havde en god debat til medlemsmødet efter general-
forsamlingen, hvor vi kom godt rundt om tingene. Tak til 
kredsens bestyrelse for at tage initiativ til mødet, og tak 
til alle de medlemmer, som deltog. Det er super vigtigt at 
tage de debatter engang imellem.

For os socialdemokrater er det vigtigt at have to ting i cen-
trum, når vi tænker udlændinge. Vi skal sørge for at give 
flygtninge de bedste betingelser, og tage så godt imod 
dem som kommer til landet som muligt, samtidig med at vi 
skal værne om Danmark.

Man kan så spørge sig selv, om vi har været gode nok til 
dette, eller om vi kan gøre det bedre. Og det er netop den-
ne diskussion, vi ønsker med vores udspil.

Men lad os starte med nogle fakta:

 I 1980 havde 1 pct. af den danske befolkning ikke-vestlig 
oprindelse. I dag er det 8 pct.

 Mere end to millioner flygtninge og migranter er kom-
met til Europa de sidste år. 

 Flere end 10.000 mennesker har mistet livet eller er 
meldt savnet. 

 I Danmark har vi de sidste 10 år givet opholdstilladelser 
til 90.000 flygtninge og familiesammenførte. Og givet 
150.000 mennesker asyl.

 De fleste kommer fra Afrika, hvor befolkningen stiger 
med det dobbelt de næste 30 år.

 I 2017 efterlyste politiet omkring 2.000 afviste asylan-
søgere i Danmark, og det skønnes, at mere end 20.000 
indvandrere lever illegalt i Danmark.

 7,9 procent af den samlede befolkning er på kontant-
hjælp, hvor 25,5 procent af indvandrere med ikke vestlig 
baggrund er på kontanthjælp.

 Hvis man kigger på indvandrerpar med 4 børn er 76,4 
procent på kontanthjælp.

 Og så ved vi alle, at parallelsamfundene rundt omkring 
i landet er stigende og giver større og større problemer. 
Dette er skidt for landet men bestemt også for de men-
nesker, som lever i dem.

Så sagt med andre ord: 

 Der kommer flere og flere flygtninge til, og det tal vil 
stige fremover.

 Dem som flygter bliver udsat for forfærdelige menne-
skesmuglere, som er ligeglade med deres liv.

 Vi har taget imod rigtig mange flygtninge i Danmark, 
men har ikke magtet at få dem integreret og i arbejde.

 Flere og flere kommer til Danmark og lever illegalt. De 
sover på gaderne i København, som jeg desværre ser 
rigtig ofte, når jeg går rundt herovre, og de bliver ud-
nyttet på det groveste af nogle arbejdsgivere. Sagt med 
andre ord, flere udenlandske hjemløse som ligger på 
gaderne, og mere illegalt arbejdskraft som udfordrer 
 resten af arbejdsmarkedet.

Som alle jo godt kan se, så kan vi ikke være dette bekendt. 
Hverken overfor dem som flygter hertil eller for Danmark 
generelt. Derfor er vi også som et seriøst parti og et parti, 
der gerne vil stå i spidsen for Danmark, nødt til at tage 
dette alvorligt og komme med bud på fornuftige løsninger.

Det har vi gjort med udspillet, netop for at vise vores be-
kymring med udviklingen, og for at vise, at der er bedre 
løsninger, og der er bedre muligheder for at hjælpe disse 
mennesker til et bedre liv, end vi gør i dag. Samtidig er det 
også altid vores opgave at passe på Danmark, at sikre et 
fortsat godt velfærdssystem, og et trygt land at leve i, hvor 
så mange som muligt bidrager til fællesskabet.

Kan vi så gøre det bedre med den økonomi, vi har i dag?

 Leveomkostningerne for 10.000 asylansøgere i Danmark 
svarer til, hvad det koster at drive hele Kenyas flygtnin-
geprogram, der hjælper ca. 600.000 udsatte flygtninge.

 Det koster 220.000 kr. om året at indkvartere én asylan-
søger i Danmark. For de penge kunne vi i stedet finan-
siere skolegang for 70 flygtningebørn om året. 

Så svaret er ja, det kan man faktisk godt, og endda hjælpe 
flere og måske endda på en meget bedre måde.

Derfor har vi foreslået at mindske tilgangen til landet via 
modtagercentre uden for Europa, så vi undgår den stigen-
de menneskesmugling.

Vi kan dermed også modtage flere kvoteflygtninge, det vil 
sige hjælpe dem, som virkelig er i nød.

Samtidig med det, styrker vi så ulandshjælpen i de områ-
der, der er værst ramt, så vi fremover vil prøve at undgå, at 
flere og flere vil flygte. For man må aldrig glemme, at det 
at flygte fra ens eget land aldrig kan være rart, og noget af 
det sidste, man vil gøre.

Og til sidst kommer vi med en række forslag til at styrke 
integrationen herhjemme. Disse forslag drejer sig i bund og 
grund på de principper, vi kender nemlig ret og pligt. 

Det vil sige, at udlændinge lige som alle vi andre bliver stil-
let overfor nogle krav, men kan til gengæld også få den 
hjælp, der er nødvendig for at opfylde disse krav. Og det 
synes jeg er meget rimeligt.

Så kære alle dette udspil fra Socialdemokratiet skal ses 
som et udspil,  der tager de problemer alvorligt, og som 
ønsker at give udlændinge og flygtninge et bedre liv, og 
som vil styrke Danmark på sigt.

nyt udlændingeudsPil 
Fra socialdemokratiet
Af leif lAhn. Mf.
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Sædvanen tro er beretningen delt op i en organisato-
risk- og i politisk del.

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmøderne behandler først organisatoriske 
emner samt en status for kredsens økonomi.

Leif og Niels Erik fortæller herefter om aktuelle ting fra 
henholdsvis Folketinget og Region Midtjylland. Begge 
tager også emner op, hvor de gerne vil have en kon-
struktiv sparring med kredsbestyrelsen.

2017 var også året, hvor vi havde valg til de 2 kommuner 
på Djursland samt til Region Midtjylland.

Valget til regionen skal kredsbestyrelsen tage sig af. 
Vi nedsatte et Valgudvalg med følgende medlemmer: 
Frank Sunesen, Svend Erik Laursen, Benny Thomsen, 
Frank Brogaard og Gert Schou, som blev valgt som for-
mand for udvalget.

På listen til regionsrådsvalget havde vi fået tildelt hen-
holdvis plads nr. 3 og plads nr. 26. Linda Brask fik plads nr. 
26, og Niels Erik Iversen fik plads nr. 3. Efter en demokra-
tisk afstemning på vores sidste generalforsamling.

Vi var så optimistiske, at vi troede, at vi for første gang 
ville få valgt 2 kandidater i regionsrådet. Men det lykke-
des ikke. Vi fik valgt Niels Erik,som fik et flot personligt 
valg.

Tak til Linda og Niels Erik for jeres energiske indsats i 
valgkampen.

Vælgerne på Djursland stemmer meget bredt til regions-
rådsvalget, må vi konstatere, desværre.

Venstre fik ikke valgt en kandidat. Lidt ærgerligt synes vi.

Så Niels Erik Iversen må som i sidste periode være Djurs-
lands eneste repræsentant i regionsrådet. Det er et stort 
ansvar at bære; men vi vil i bestyrelsen som altid støtte 
vores repræsentant i arbejdet i de kommende 4 år.

Kommunalvalget gik jo fortræffeligt i vore 2 kommu-
ner. Der var gode kandidater på de socialdemokratiske 
lister. 

Ole Bollesen og Jan Petersen blev valgt til borgmestre. 
For Jans vedkommende er der tale om genvalg og for 
Oles er der tale om nyvalg. Godt gået borgmestre og 
et stort tillykke skal hermed lyde fra Djurskredsen. Alle 
valgte kandidater skal også fra kredsen have et stort til-
lykke samt et held og lykke med arbejdet i de næste 4 
år. Husk, det er mellem valgene at det kommende valg 
vindes.

Det emne, som jeg har valgt at tage op her på general-
forsamlingen, er et emne, som jeg ofte har gået og tænkt 
over, og som vi kunne bruge til et fællesmøde med fag-
bevægelsen op mod det kommende valg til Folketinget. 
Nemlig manglen på arbejdskraft? Hvor reelle er de argu-
menter som Dansk Industri, Dansk Erhverv m.fl. den ene 
gang efter den anden får slået stort op i pressen?

djurskredsen
beStyrelSenS beretning fOr 2017    v/ kredSfOrMAnd gert SchOu

Er det arbejdsgivertaktik for at få et større udbud af billig 
arbejdskraft?

Er det korrekt, at vi på flere områder mangler speciali-
ster? Osv.

Jeg vil slutte min beretning med at takke Kredsbestyrel-
sen, Valgudvalget samt Leif Lahn og Niels Erik Iversen 
for et konstruktivt samarbejde i det forløbne år.

Indflydelse
Du kan få indflydelse på Socialdemo-
kratiets politik i Syddjurs Kommune ved 
at deltage i de åbne gruppemøder, der 
holdes før byrådsmøderne. Alle er vel-
komne. 

Møderne holdes som hovedregel 
kl. 19.00 mandagen før byrådsmøderne. 

De kommende gruppemøder er:

28. maj i Nimtofte

18. juni i 3F Rønde

27. august i 3F Rønde

17. september i Balle

Møderne i Nimtofte og Balle er åbne for 
alle borgere og starter kl. 17.00.

Du får oplysning om mødested og 
dagsorden ved at kontakte 
gruppeformand 
Michael Stegger på:
micsj@syddjurs.dk
tlf.nr.: 23728678
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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

Et spejl af livet gennem
oplysning og oplevelser
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Står du lige og mangler: 

beachflag, profiltøj,
rollUp til kampagnen,

plakater, nyt logo 
eller ... så ring  

Vi kan hjælpe med    alt 
næ

ste
n

 

 

 

 



Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs16

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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