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Valget banker på - åbner du?
Kære partifælle
2019 bliver ét af de mest spændende år længe, når det kommer til valg. Både Danmark og Europa står over
for skilleveje, der på den ene side byder på mure, nedskæringer og frygt; og på den anden side byder på
samarbejde, investeringer og tillid. Derfor skal Socialdemokratiet selvfølgelig være det største parti til både
Folketings- og Europa-Parlaments-valget og det mest aktive i valgkampene op til. Derfor har vi brug for alle;
og det gælder altså også dig, kære læser af dette medlemsblad.
I Syddjurs er vores kandidater til de to valg Leif Lahn (Folketinget) og Niels Fuglsang (Europa-Parlamentet).
Som god partisoldat er du sikkert allerede klar over, hvad de står for, men det er vores privilegie som Syddjursmedlemmer af Leif Lahns valgkampsgruppe at invitere dig med til valgkampen.

??/?

26/5

Der skal hænges plakater op, deles roser ud ved supermarkeder, skrives læserbreve, bankes på døre og deles
foldere ud. Planen for, hvornår vi gør hvad, er på trapperne og ligger mestendels hos kandidaterne (og der
tages forbehold for ændringer), men vi vil i den kommende tid kontakte dig for at høre, om du kan hjælpe,
når vi er i dit lokalområde.
Fælles for de opgaver, vi har på hylderne, er, at de vil tage 2-3 timer; være til at klare for enhver, der er politisk
bevidst nok til at have meldt sig ind i et parti; og du aldrig vil være alene om dem. Vi kæmper sammen her
i partiet!
Du må selvfølgelig også gerne kontakte os, hvis du skulle have lyst på nedenstående mails og telefonnumre.
Vi glæder os til kampen og til at se dig!
Med venlig hilsen
Linda Brask.............................................. tlf. 20443214

mail: linbra@live.dk

Marianne Fuglsbjerg Aakjær............ tlf. 22244257

mail: familienaajkaer@jubii.dk

Niels Gyldenlund Mikkelsen.............. tlf. 30612928

mail: ngmi@syddjurs.dk

Søren Holmgaard.................................. tlf. 28968741

mail: holmemaj@gmail.com
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Velfærd eller skattelettelser?
Af.Lelf Lahn, MF.

lndskrækning af indflydelse

Der er ingen tvivl om, at vi er nået det
tidspunkt i Folketinget, hvor der er et
tema, der overskygger alt andet - nemlig
det kommende folketingsvalg. Hvornår
kommer det, hvordan skal strategien
være, og er ‘man’ klar?

Så går der også rygter om, at regionerne skal nedlægges. Her er jeg nødt til at
sige, at med min efterhånden store erfaring med diverse teknokrater i København, så vil det på ingen måde gavne os
på Djursland, at man fjerner den demokratiske del og lader det bliver styret af
dem. Vi skal og må bevare vores mulighed for at få indflydelse på noget så
vigtigt som vores eget sundhedssystem.

Der er som sagt ingen, der kender datoen - ej heller statsministeren, men en
ting er sikkert, det kommer engang til
foråret, og inden vi alle går til sommerferie igen.
Hvilke emner kommer til at fylde frem til valget, og hvor
meget fokus vil der blive på det? Lad mig bruge et par ord
på dette spørgsmål.

Bedre service
Vi forventer, at statsministeren kommer med et udspil omkring sundhed, hvis han ikke allerede har gjort det, når l
læser dette indlæg. Her er det vigtigt for os at have fokus
på en bedre sundhed med flere medarbejdere. Dette skal
gøre, at vi alle føler, at vi får en bedre service, når vi bliver
syge, men også at personalet føler, de har mere tid og ikke
føler det pres, de har i dag på deres arbejde.
Derfor har vi netop ønsket flere penge til velfærden fremfor at bruge dem til skattelettelser, og ønsket at ansætte
1000 flere sygeplejerske.
Jeg synes, regeringens svar til de ansatte er helt grotesk.
Sophie Løhde har brokket sig over, at de offentlige får for
meget i løn, samtidig med at hun mener, de er meget mere
syge end privatansatte. Det sidste er faktisk en forkert påstand. Men jeg mener, det er helt forkert af regeringen at
pege fingre af de ansatte, samtidig med at de slet ikke giver de penge til sundhedssektoren, som der er brug for.
Det er politikerne, der har ansvaret for, at rammerne er i
orden, og den skal de ikke løbe fra.

Opgaveløsning til politikerne
Så tror jeg også, at tilbagetrækning vil være et tema, som
vil fylde meget i den kommende tid og i valgkampen. Her
er vi som parti nødt til at anerkende, at man ikke kan forvente, at alle kan arbejde til de er langt over 70 år, og især
ikke hvis man har haft et hårdt fysisk arbejde fra man gik
ud af skolen. Efterlønnen er mere eller mindre afskaffet,
og der er ikke nogle redskaber, der kan hjælpe nedslidte,
som bare ikke kan mere. Derfor er det en vigtig opgave for
os politikere at finde en løsning på dette problem. og ikke
mindst anerkende det og tage debatten.

Opstartmøder
Så vil jeg gerne opfordre jer alle til at møde op til de to
opstartsmøder, vi har i forhold til valgkampen, hvor jeg· vil
fremlægge temaer, strategier m.m., og hvor man kan komme med sine holdninger, gode idéer og stille spørgsmål. l
Syddjurs vil dette møde være d. 12. februar kl. 19.00 i Rønde.
Jeg ser frem til at mødes med jer alle i den kommende
tid, og sammen med jer kæmpe for en ny regering, en ny
statsminister og ikke mindst et mere retfærdigt og mere
lige Danmark.

Folketingsvalg 2019
Folketingsvalget nærmer sig, men kun Lars Løkke ved, hvornår det bliver!
Derfor gælder det om at være klar til kamp fra nu af,
og vores mand Leif Lahn er virkelig klar!
Partiforeningerne i Syddjurs inviterer derfor til opstartsmøde med Leif,
hvor han vil fortælle om sin kampagne og sine planer for selve valgkampen.
Mødet finder sted
Tirsdag den 12. februar kl. 19.00 hos 3F, Solsortevej 9, Rønde
Vi håber at se rigtig mange, så vi alle kan blive klædt godt på
til at kæmpe sammen med Leif i valgkampen.
Der serveres kaffe/te og kage!

✘A

De socialdemokratiske partiforeninger i Syddjurs Vest og Ebeltoft og Omegn
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nedlæggelse af regionerne
er en stor mulighed
Statsminister Løkke Rasmussen varsler nye tider for Regionerne
Af regionsrådsmedlem Niels Erik Iversen, Region Midtjylland

Det er ikke godt at høre statsministeren bebude en ny sundhedsreform. Den
lægger så vidt vides op til at erstatte de
folkevalgte regioner med et embedsmandsstyre forankret i København og
styret af staten.
Der er masse af muligheder for at gøre
det endnu bedre i sundhedsvæsenet –
uden at sætte demokratiet over styr.
Vi arbejder også i dag i klynger, knyttet
til de enkelte hospitaler.
Det vil sige, at hospitalet, kommunerne og de praktiserende læger i området - samarbejder om at skabe
bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet.
Det er der brug for – og den kan vi levere uden storstilede reformer.
Regionerne har leveret på flere af Løkkes krav, derfor er det mærkeligt at Løkke nu fremkommer med
forslag til sundhedsreform.
I folketingsvalgkampen 2015 fik regionerne en sidste
chance af Lars Løkke Rasmussen, som lancerede syv
krav til bl.a. ventetid og demens.
Målene er generelt opfyldt. Regionerne har i høj grad
præsteret hvis regionerne skal bedømmes på de syv
parametre, som Løkke udstak i seneste valgkamp i 2015.
Status er, at ventetiden til behandling er nedbragt,
at de regionale forskelle i ventetid til behandling
næsten er halveret, at der i
et vist omfang er indført patientansvarlige læger, at der
på flere parametre er kommet større fokus på demens
og kroniske sygdomme, og at
ventetiden til genoptræning
er blevet kortere.
Til gengæld er antallet af
kræftpatienter, som behandles til tiden, samt overbelægningen på de medicinske afdelinger status quo.
Virkeligheden er, at der er
leveret fornuftigt på de syv
krav – fremsat af Løkke Rasmussen ved sidste valgkamp
i 2015.

?

Regionerne har allerede meget at
byde på og det kan udvikles – vi er
godt på vej i den rigtige retning – der
gøres hver dag en kæmpeindsats af
medarbejderne i regionerne.
Der er generelt tilfredshed med det
danske sundhedsområde – bl.a. viser
ny undersøgelse, at akutte patienter
roser personalet, der både lytter og er
til at forstå.
Region Midtjyllands akutte patienter
er blandt landets mest tilfredse. Det viser ny undersøgelse – patienterne er meget tilfredse med den
behandling, de får på akutklinikker og akutmodtagelser i Region Midtjylland.
Fra 2017 – 2018 er tilfredsheden med behandlingen
steget i næsten i alle egne af regionen.
Dog er ventetiden stadig for lang – mange patienter
svarer, at de ikke finder ventetiden fra de ankommer
til de bliver undersøgt acceptabel i akutmodtagelser
og akutklinikker.
Patienterne savner også svar på, hvor længe de skal
vente og hvordan ventetiden udvikler sig, mens de
venter – det skal der selvfølgelig rettes op på.
Men det er opfattelsen, at det ikke er nok til at ændre
sundhedsreformen fuldstændig.
Så det er min opfattelse, at Løkke skal tage forslaget til ny sundhedsreform af bordet
og i stedet udvikle den nuværende
sundhedsreform positivt.
Det vil alle gerne være med til – bl.a.
ved at der sikres bedre sammenhæng for patienten – en ny funktion som ”brobyggersygeplejerske”
skal skabe langt bedre patientforløb
på tværs af sundhedsvæsenet for
at sikre sammenhæng, overblik og
tryghed for patient og pårørende.
Har du et spørgsmål eller en klage,
så er du meget velkommen på:
tlf. 4046 9480
eller
niels.iversen@rr.rm.dk

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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Siden sidst i Byrådet
Af Michael Stegger, formand for den socialdemokratiekse byrådsgruppe

Bæredygtighed

Allerførst vil jeg ønske dig et rigtig
godt nytår. Jeg håber, du ligesom
jeg er kommet godt ind i det nye år.

De sidste gange har jeg givet en
status på, hvor langt vi er med
processen omkring vores bæredygtighedsudspil. Jeg har savnet
at kunne fortælle noget konkret,
og det kan jeg heldigvis nu.

Disse linjer skrives i de første dage
af januar, efter jeg har holdt en dejlig juleferie.
Afslutningen på 2018 bød jo på et
par store beslutninger i byrådsgruppen, hvor vi fortsatte vores
gennemtænkte stil fra tidligere på
året. Her følger en uddybning:

Tillægsbevillinger
Hvor meget fylder 17,2 millioner kroner i et budget på
2,5 milliarder kroner?
I november fyldte de utrolig meget, både i byrådssalen og i de lokale medier, hvor både Lokalavisen og
TV2 Østjylland viste stor interesse for sagen.
Det handlede om tre budgetoverskridelser på 6 mio.
kr. til Børn, Unge og Familier, 4,6 mio. kr. til Sundhed
og Omsorg samt 6,6 mio. kr. til Voksne med særlige behov. Alle budgetoverskridelserne var godkendt
enstemmigt i de forskellige udvalg i Byrådet, fordi vi
var så langt henne i året, og også fordi der allerede
var ydet en stor indsats generelt for at opnå budgetoverholdelse.
Vores holdning var hele tiden klar, vi ville sikre de
svagest stillede borgere, og da det var dem, der stod
for skud her, var sagen for os kun endnu mere klar.
Men da sagen var på i økonomiudvalget, var der ikke
flertal for at følge direktionens indstilling, og Ole Bollesen, Kirstine Bille og jeg blev stemt ned af Venstre,
Konservative og De Radikale. Dette kom som et regulært chok for os, ingen havde set dette komme.
Men vi gik ikke på kompromis med vores klare holdning, og derfor måtte sagen afgøres i byrådssalen.
Her fik vi opbakning fra holdet bag budgetforliget,
og SF, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet
sikrede en bred opbakning til at give tillægsbevillingerne. Tak til dem for denne opbakning og for, at vi
hermed går ind i 2019 uden at slæbe en besparelse
på 17,2 mio. kr. med.
Det var vigtigt for os ikke at forringe det flotte budget, vi har lavet for 2019, og det er vigtigt for mig
at understrege, at vi går efter budgetoverholdelse i
dette år, og som Ole Bollesen på rolig og sikker vis
har forklaret i diverse medier, så har vi styr på økonomien i Syddjurs Kommune. Dette understreges af,
at det budget, vi har vedtaget for 2019, er med et
overskud på ca. 30 mio. kr.
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Som nævnt i den forgangne udgave af dette blad, har vi nu i Byrådet
nedsat et §17, stk. 4 udvalg med
det formål at gøre os politikere klogere på bæredygtighed. Udvalget kommer til at bestå af i alt 16 medlemmer, fem fra Byrådet inkl. Anita Søholm, samt 11
eksperter og fagfolk. Af de 11 er Flemming Hynkemeyer fra Møllerup Gods allerede valgt som formand
for udvalget, mens de resterende 10 medlemmer
endnu ikke er navngivet.
Vi har valgt, at formanden ikke skulle være fra et
politisk parti, da det ikke skal være politiske agendaer, der driver processen i arbejdet, men målet om
at skabe et bedre beslutnings- og vidensgrundlag
for os i Byrådet. Derfor stod vi i Socialdemokratiet
fast på, at vi ønskede en formand udefra, og vi er
tilfredse med valget af Flemming Hynkemeyer, der
kommer fra Møllerup Gods, som er en af de fremmeste virksomheder i Syddjurs Kommune inden for
bæredygtighed. Udvalgsarbejdet vil stå på frem til
foråret 2020, hvorefter det så bliver vores opgave i
fællesskab i Byrådet at gøre Syddjurs Kommune grøn
og bæredygtig.
Vores samarbejde om bæredygtighed med SF, Enhedslisten, Radikale og Alternativet fortsætter vi
med ved siden af det nyudnævnte udvalg. Her vil
vi stadig mødes og sørge for, at vi skaber resultater,
mens udvalgsarbejdet står på. Det er vigtigt for os
alle, at vi ikke står stille imens, men at vi bliver ved
med at arbejde for et grønnere Syddjurs Kommune.
Samarbejdet i gruppen er glimrende, og vi er alle optagede af at levere det, vi har lovet i vores valgoplæg. Ole Bollesen, Anita Søholm og jeg deltager her.

Skattely
På sidste byrådsmøde før jul stemte vi imod et forslag fra SF, Enhedslisten og Alternativet imod skattely. Vi er allesammen imod skattely, så hvorfor ikke
bare stemme for? For det første var forslaget en
underskrift på en hensigtserklæring, og hensigtserklæringer er ikke bindende, hvorfor vi fandt det en
anelse populistisk. For det andet mener vi ganske
enkelt ikke, at forslaget er hverken konkret eller seriøst nok. Hvordan skal vi eksempelvis forholde os

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs

overfor de firmaer, der har været indblandet i sager
om skattely?

Jeg vil give et eksempel fra vores virkelighed:
Mols i udvikling er netop kommet i mål med deres
projekt Knudepunktet, der forbinder skole, (ny) børnehave og idrætsforening. Dette er blandt andet
sket med midler fra Nordea-fonden, og Nordea har
tidligere været indblandet i sager om skattely. Disse
spørgsmål skal afklares, inden vi tilslutter os en aftale. Det skal være konkret og målbart, ligesom alt
andet vi foretager os.

Fortsættelse af gruppemøder ude i kommunen
Vi afholdte det sidste gruppemøde ude af huset i
Knebel på Mols i november. Dette var endnu en succes og har medført en del positive tilbagemeldinger
i Brugsen i Tved, hvor jeg arbejder. Her anerkendes
det, at vi mener det seriøst, når vi kommer. Jeg er
vendt tilbage til et par borgere med svar på nogle af
deres spørgsmål, hvilket er en vigtig del af opgaven
for os. For det er ikke nok bare at møde op, vi skal
også vise, vi er der for at gøre en positiv forskel for
de borgere, vi besøger.

Til mødet var der igen mødt borgere med anden politisk baggrund, og også de var begejstrede for vores
tiltag. Jeg har stor respekt for, at man møder op og
giver sin mening til kende, men samtidig anerkender
et initiativ fra en politisk “modstander”.
Til slut vil jeg gøre opmærksom på, at alle mødedatoer for foråret allerede er fastsatte, og de kan findes
andetsteds i bladet.

Julefreden sænkede sig
Vores sidste byrådsmøde blev afsluttet med en hyggelig julefrokost, hvor hele Byrådet deltog. Selvom
stemningen var tilspidset omkring budgetforhandlingerne og ovennævnte tillægsbevillinger, tror og
håber jeg på, at vi er kommet videre.
Det blev til hyggelige timer med taler og sang (jeg
havde selv skrevet en fantastisk festsang!), og generelt en aften hvor jeg synes, vi fik talt ud og gjort klar
til at starte på en frisk i det nye år.
Jeg ser meget frem til opgaverne i 2019, ligesom jeg
ser frem til et år i Byrådet, hvor jeg nu har prøvet det
hele før. Den ballast er jeg glad for at have med, og
den gør, at jeg glæder mig til at prøve det hele igen.

Cafémøder med Leif Lahn
Vi tager hul på valgkampen til folketingsvalget med 4 cafémøder i Syddjurs Kommune
på lørdage i januar, februar, marts og april.
Lørdag d. 26. januar kl. 10.30- ca. 12.00 på KulturHotellet, Hovedgaden 10, Rønde.
Lørdag d. 23. februar kl. 10.30- ca. 12.00 i Kombicafeen, Nyvej 3, Hornslet
Lørdag d. 23. marts kl. 10.30- ca. 12.00 i Kafe Kolind, Drasbeksgade 17, Kolind.
Lørdag d. 27. april kl. 10.30- ca. 12.00 i Kernehuset, Øster Alle 33, Ebeltoft
På alle cafémøderne kan du møde vores folketingsmedlem Leif Lahn Jensen,
som er klar til at svare på spørgsmål i forbindelse med den kommende valgkamp.
Mød op og hør nyt fra ‘Borgen’ og giv din mening til kende!
Alle er velkommen!
Socialdemokratiet i Syddjurs
Facebook: SocialdemokratietiSyddjurs
www.syddjurs.s.dk

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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Busdrift i Syddjurs i 2019 og 2020
Af Ole Bollesen, borgmester i Syddjurs Kommune

I efteråret 2018 besluttede Region
Midtjylland at effektuere nogle ret
store besparelser på busområdet.
I hele andet halvår af 2018 havde
der været et ret ”uskønt” forhandlingsforløb om disse besparelser.
I Syddjurs havde vi afsat nogle
midler til at imødegå besparelsen,
men det var ret usikkert, hvordan
besparelsen skulle udmøntes, og
hvordan andre kommuner taklede
besparelsen.
Efter mange forhandlinger og efter megen velvilje
ved Midttrafik – er der nu landet en løsning.
Indtil skiftet til sommerkøreplanen den 29. juni sker
der ingen ændring i vores busbetjening. Det vil sige,
at den busdrift vi kender, fortsætter uændret.
I 2. fase fra 29. juni 2019 – 29. juni 2020 køres rute
120 og 121 som lokale ruter, det vil sige finansieret af
Syddjurs Kommune.
I 2. fase tilpasses serviceniveauet på rute 221
(Hornslet op mod Randers/Paderup) og 351 (Ebeltoft
– Grenå) – således at disse to ruter kun køres som
uddannelsesruter, (som planen er i øjeblikket).
Efter fase 2 er det meningen, at trafikplanen implementeres. Nogle ruter med mange passagerer vil få
flere afgange ( ex: Ebeltoft – Rønde – Århus) mens
man på andre afgange vil få ”Flexbus”. Det vil sige, at

Socialdemokratiet
i Djurskredsen
KREDSGENERALFORSAMLING 2019

På denne måde kan man opnå en
stor besparelse både økonomisk
og miljømæssigt, samtidigt med at
man opretholder serviceniveauet.
Dette vil kræve en holdningsændring ved brugerne,
og det vil kræve en stor informationskampagne, som
både kommunen og regionen vil gå ind i. F.eks. skal
nogle Syddjurs borgere vænne sig til at ringe til bussen i forvejen. Det vil helt klart kræve en tilvænning,
men mon ikke de fleste kan se fordelen i at en stor
50 personers bus ikke længere skal køre rundt uden
passagerer.
Hvis flexbus ordningen bliver en succes, tror jeg at systemet vil brede sig på andre afgange – ikke mindst
i weekenden. Endelig tror jeg også, at flextur ordningen (Taxa til reduceret pris, hvor man også skal ringe
i forvejen), vil blive mere udbredt. Lad os se, hvordan
vores transportsystem udvikler sig. Førerløse biler vil
måske også om nogle år helt ændre vores traditionelle opfattelse af individuel og kollektiv transport!

Socialdemokratiet
Syddjurs Vest
GENERALFORSAMLING 2019
Der indkaldes til generalforsamling
i Socialdemokratiet Syddjurs Vest

Der indkaldes til generalforsamling
i Djurskredsen

Tirsdag d. 5. feb. kl. 19.00 - 21.30

Mandag d. 29. april kl. 19.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne

hos 3F-Djursland,
Trekanten 30, 8500 Grenaa

Michael Aakjær

Dagsorden i henhold til vedtægterne
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bussen stadig er i køreplanen, men
den kører kun, hvis der er behov. I
praksis vil det sige, at bussen eller
en minibus/taxa kun kører, hvis der
bliver ringet en time eller to i forvejen. Bussen/minibussen kører så
sin rute og samler de passagerer
op, der har ringet efter den.

i 3F-huset, Solsortevej 9, Rønde

Formand for
Socialdemokratiet Syddjurs Vest

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs

Et velkomstcenter
for nationalparken
vil gøre en forskel
Af Bestyrelsesformand Jørgen Blach, Nationalpark Mols Bjerge
Jeg har som formand for Nationalpark Mols Bjerge ikke et
eneste øjeblik tvivlet på, at et velkomstcenter for nationalparken ved Kalø Slotsruin vil få stor betydning for vores
lokale område.
Det bliver et centralt sted, som gæster i vores område naturligt vil besøge.
Det kan være turister fra Tyskland, Holland eller Norge, der
skal bo i sommerhus i Ebeltoft. Det kan være en bus med
skoleelever på klassetur. Eller det kan være mennesker i
Aarhus, der bare har lyst til en søndagstur til Kalø eller en
gåtur i Mols Bjerge?
Velkomstcentret er for alle mennesker. Det vil være en port
til oplevelser i nationalparken – det naturlige sted at begynde, når man vil opleve noget. Vi ved, at moderne mennesker gerne vil vide noget – og i velkomstcentret bliver
alle gæster klædt på med viden om det, de kan opleve i
nationalparken.
Man kan tale med et menneske, der kender nationalparken, indsamle brochurer, downloade apps, købe betalte oplevelser eller gå på opdagelse i en mindre digital udstilling.
Måske en familie samler sig omkring et bord, hvor overfladen er en trykskærm, hvorpå de kan se alle dødishuller i bjergene eller de højeste punkter. Eller de ser en film,
hvor kong Erik Menved rider med sit følge ad dæmningen
til Kalø Slot.

Det er også et hus for os lokale
Samtidig er velkomstcenteret et gode for lokalbefolkningen. Det er meget vigtigt. Lokale beboere kan bruge det
til at følge med i, hvad der sker i nationalparken hen over
året. Rigtig mange frivillige vil have deres gang her, og vi
kan alle sammen tage vores familie og venner med til centret og give dem en oplevelse.
Det bliver også et sted med muligheder og faciliteter i forhold til friluftsliv, hvad enten man er en forening eller ude
i sin egen kajak. Her er måske plads til at skylle kajakken,

rense fisk eller få luft i sin cykel – eller man kan gå ind og
købe en guidet tur i bjergene, i Ebeltoft By eller måske til
en sælsafari.
Jeg holder selv meget af naturen, og jeg har altid Tjalfe
med mig på gåture. Det er min labrador. Jeg vil helt sikkert
selv nyde en gåtur ud til ruinen på en råkold dag – og efterfølgende lige sætte mig ind og få en varm kakao eller en
kop kaffe. Det er da rigtigt positivt. Det vil mange mennesker i lokalområdet nyde at gøre. Det er jeg sikker på.

Velkomstcentret vil binde Aarhus og Djursland sammen
Processen frem mod velkomstcentret har undertiden været noget stormomsust. Det er jeg ked af, for jeg mener
helt bestemt, det bliver et gode for både lokalbefolkningen
og turismen.
Jeg har netop været til nogle møder med repræsentanter
for både erhvervet og turismen. Jeg oplever, at de alle taler
om velkomstcentret som en vigtig brik i den sammenlægning af Destination Djursland og VisitAarhus, der netop er
sket. Velkomstcentret vil binde Aarhus og Djursland sammen.
Jeg prøver at tage stormvejret professionelt. Det er ikke
rart, selvfølgelig, men det er ikke til at undgå, at der er
divergerende meninger. Jeg går hundrede procent ind for
velkomstcentret, og jeg har bestyrelsens opbakning. Heldigvis får vi rigtig mange positive tilkendegivelser, rigtig
mange endda.
Jeg synes også, det er en cadeau til projektet, at et enigt
byråd har sendt lokalplanen i høring. Det er et vigtigt signal,
også ud i omverdenen. Derfor afventer vi den demokratiske proces, hvor alle kan komme til orde. Ikke at projektet
ligger stille imens. Vi arbejder på fulde tryk, bl.a. på driftsbudgettet. Det er vores mål, at centret økonomisk løber
rundt i sig selv, sådan at de midler, nationalparken får tilført
over finansloven, fortsat skal gå til bl.a. at udvikle naturen.
Og bare rolig, der er absolut ingen planer om at opkræve
entré eller parkeringsafgift.

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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NATIONALPARK MOLS BJERGE

VISIONER, FORMÅL OG
MÅLSÆTNING FOR
NATIONALPARK MOLS
KILDE. NATIONALPARKEPLAN 2018-2014 FOR NATIONALPARK MOLS BJERGE

6)
7)
8)

VISION
Nationalparkfondens vision for Nationalpark Mols Bjerge er, at
Nationalparken skal være:
TIL GAVN FOR NATUREN OG TIL GLÆDE FOR MENNESKER
Visionen blev skabt af bestyrelsen i processen ved udarbejdelsen af den første nationalparkplan, og har været en særdeles
anvendelig ramme for Nationalparkens virke og tilgang til sin
opgaveløsning siden driftsstarten i 2012. Visionen udtrykker
Nationalparkfondens afbalancerede tilgang til at udvikle nationalparkområdet i dyb respekt for de aktører, der skal give råderummet hertil. Visionen er trykt på brevpapir, publikationer,
kort, formidlingsmateriale og profilbeklædning m.v. og det er
klart Nationalparkfondens oplevelse, at dens signalværdi fungerer efter hensigten.

9)

FORMÅL OG MÅLSÆTNINGER

12)

Nationalpark Mols Bjerge har i henhold til § 2 i bekendtgørelse
nr. 868 af 27. juni 2016 følgende formål:

1) at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet, sammenhæng og frie dynamik, især
for de nationalt betydningsfulde kyst-, overdrevs- og
skovlandskaber,
2) at bevare og styrke de landskabelige og geologiske
værdier i det unikke istidslandskab,
3) at bevare og styrke Nationalparkens kulturmiljøer og
kulturhistoriske helheder og enkeltelementer,
4) at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser i det varierede
kyst- og kulturlandskab, herunder bymiljøer,
5) at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og
formidling af de landskabelige, geologiske, natur- og
kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og
6) at støtte udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.
Nationalpark Mols Bjerge har i henhold til § 3 i bekendtgørelse
nr. 868 af 27. juni 2016 følgende målsætninger:

1) De væsentligste naturtyper som lavvandede havområder, strandenge, strande og kystskrænter, overdrev,
løv- og fyrreskove skal bevares, og deres udbredelse,
kvalitet og mangfoldighed styrkes. De skal beskyttes
mod tilgroning, afvanding, næringsstofberigelse, invasive arter m.v. og udvikles til at blive bæredygtige og
dynamiske økosystemer med naturlig vandbalance m.v.
2) Der skal skabes større sammenhæng mellem Nationalparkens naturområder, herunder især overgange mellem kyst-, overdrevs- og skovarealer.
3) Der skal udlægges sammenhængende skovområder,
hvor plantager omlægges til lysåbne og naturnært
drevne skove domineret af hjemmehørende træarter
og buske, og områder med åben græsningsmosaik
med sandmarker skal bevares og styrkes.
4) Nationalparkens karaktergivende landskabselementer
og markante geologiske formationer, herunder randmoræner og dødislandskaber, skal bevares og synliggøres.
5) Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltele-
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10)

11)

13)

menter, der fortæller om brugen af landskab, natur og
kyst, skal bevares, synliggøres og gøres tilgængelige,
især færdselsveje, fortidsminder, borg- og mølleanlæg,
herregårds- og landsbymiljøer samt Ebeltofts historie
som købstad. Viden om de nævnte miljøer, helheder og
enkeltelementer skal udbygges.
Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes.
Udvikling af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen og turisterhvervet.
Beskrivelse og håndtering af trafikale forhold i Nationalparken, herunder Mols Bjerge-området, for at sikre
en øget tilgængelighed uden at øge generne fra trafikken.
Særligt sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrelse ved hjælp af planlægning af stiforløb,
formidling m.v.
Formidling og naturvejledning af Nationalparkens landskabsdannelse, natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og adgangsforhold skal styrkes og
koordineres i samarbejde med lokale aktører gennem
udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.
Forskning skal understøttes og undervisning styrkes
gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud,
herunder tilbud der understøtter natur-, kultur- og miljøbevidstheden hos børn og unge.
Udviklingen af Nationalparken skal ske i samspil med
omgivelserne.
Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres.

KONKRETISERING AF NATIONALPARKFONDENS VISION INDEN
FOR NATIONALPARKENS ENKELTE FORMÅL

Bevare, styrke og udvikle naturen
For Nationalparkfond Mols Bjerge er det en vigtig vision at
styrke kendskabet til og indsigten i områdets naturtilstand.
Dette skal opnås gennem en professionel overvågning af de
pleje- og naturgenopretningsprojekter, som Nationalparken
selv indgår i samt ved i samarbejde med fagligt kompetente
institutioner og enkeltpersoner at igangsætte naturovervågningsprojekter i Nationalparken.
I Nationalparkens kyst- og overdrevslandskaber ser Nationalparkfonden det som en af sine helt centrale visioner at styrke
og udvikle den lysåbne overdrevs- og hedenatur. På kort og
lang sigt skal Nationalparkfonden arbejde for at gavne vilkårene for den lysåbne natur, dels have stor fokus på at skabe
bedre sammenhænge mellem eksisterende værdifulde naturområder og dels understøtte en sikring af de eksisterende
værdifulde områder.
For at skabe bedre sammenhænge mellem Nationalparkens
værdifulde naturområder søges der på egnede arealer indgået frivillige aftaler med private og offentlige lodsejere om
naturgenopretning og ændret naturpleje, som understøtter
Nationalparkens særlige og truede arter.
I forhold til prioritering af arealer vil der være stor fokus på
områder i et bånd rundt om Ebeltoft Vig fra Øer over Ebeltoft,
Egsmark, Handrup, Lyngsbæk og Femmøller Strand til Mols
Bjerge.
For at gavne kvaliteten i eksisterende værdifulde naturområder skal Nationalparkfonden etablere sandmarker. Gennem
pløjning eller fjernelse af jordens øverste muldlag skal hedeog
overdrevsnaturens næringsfattige mineraljord blottes, da dette specielt på sydvendte skrænter har stor positiv effekt på
bevarelsen og udbredelsen af mange særlige og truede arter.
I Nationalparkens skovlandskaber ser Nationalparkfonden det
som en af sine vigtige visioner at gavne biodiversiteten i offentlige og private skove ved at skabe mere dødt ved enten
som døde træer på rod eller som stammer og grene i skovbunden. Gennem frivillige aftaler med lodsejere skal skovforvaltningen ændres således, at der udtages mindre træ fra
skovene og derved i højere grad skabes levesteder og føde-

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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grundlag for særlige og truede arter tilknyttede Nationalparkens gamle løvskove.
Herudover vil Nationalparkfonden udforme aftalerne med de
private og offentlige skovejere således, at frilufts- og oplevelsesmulighederne også udvikles og styrkes gennem naturprojekterne.

Bevare og styrke de landskabelige
og geologiske værdier
Det er Nationalparkfondens vision at styrke og udbygge kendskabet til Nationalparkens geologiske forhold og herunder
de landskabsdannende processer. Den digitale teknologi har
skabt helt nye muligheder for at afdække bl.a. geologiske jordlag i undergrunden, de enkelte landskabstypers udbredelse
samt vegetationshistorie fra sidste istids ophør til moderne
tid. I samarbejde med fagpersoner skal Nationalparkfonden
igangsætte yderligere undersøgelser, som vil have værdi i
forsknings- og formidlingssammenhæng.
På baggrund af nationalparkområdets helt særlige placering i
forhold til seneste istids stilstandslinje er det en vigtig vision
for Nationalparkfonden at synliggøre Nationalparkens geologi og komplette serie af landskabstyper. Nationalparkfonden
vil afsøge de mest illustrative geologiske lokaliteter ud fra en
intention om gennem frivillige aftaler med lodsejerne at gøre
disse offentligt tilgængelige. Endvidere er det Nationalparkfondens ønske at have stor fokus på formidling af geologi og
landskabsdannelse i Nationalparkens kommende velkomstcenter.

Bevare og styrke kulturhistorien
Gennem en kulturhistorisk kortlægning er det Nationalparkfond Mols Bjerges vision at skabe det bedst mulige grundlag
for bevarelse og styrkelse af Nationalparkens kulturmiljøer.
På baggrund af Museum Østjyllands brede indsigt i alle historiske perioder, skal der skabes en oversigt, som kan bruges i
såvel formidlings- som prioriteringssammenhæng.
Kortlægningen skal også danne baggrund for beslutninger
om støtte samt igangsætning af yderligere undersøgelser,
udredninger og forskningsprojekter på det kulturhistoriske
område.
Det er Nationalparkfondens vision at agere proaktivt i forhold
til andre aktørers initiativer og projekter vedrørende bevarelse af Nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer. På baggrund af opsøgende dialog og
henvendelser vedrørende kulturhistoriske projekter vil Nationalparkfonden understøtte projekter af størst relevans for
Nationalparken.

Styrke mulighederne for friluftsliv og særlige
natur- og kulturoplevelser
Det er Nationalparkfondens vision på markant måde at udvikle vilkår og muligheder for friluftsliv i Nationalparken til gavn
for såvel lokalbefolkningens som gæsternes oplevelsesmuligheder.
Produktionen af kortmateriale og digitale tilbud til formidlingen af vandre-, ride-, cykel- og oplevelsesruter skal fortløbende videreudvikles og forbedres bl.a. gennem certificering af
ruterne, løsning af interessekonflikter mellem forskellige brugergrupper bl.a. ved spredning af aktiviteter og skabelse af
nye tilbud til mere specielle aktivitetsformer.
Der skal udarbejdes en overordnet plan med stier, faciliteter
m.v. for forskellige brugergrupper, og som sikrer, at yderligere
færdsel sker uden for sårbare naturområder.
Nationalparkfonden vil fortsat arbejde med at øge tilgængeligheden og information herom for særlige brugergrupper,
herunder kørestolsbrugere og gangbesværede. I terrænet skal
formidlings- og skiltningsmateriale videreudvikles og faciliteter som shelters, muldtoiletter og drikkeposter m.v. udbygges.
Nationalparkfonden ser det som en meget vigtig vision at
styrke og udvikle særlige natur- og kulturhistoriske oplevelser
til højnelse af såvel lokalbefolkningens som gæsternes naturog kulturforståelse. På den baggrund skal koncepterne omkring nationalparkguider, nationalparkbus og nationalparksej-

lads videreudvikles. Samarbejdet med Museum Østjylland om
arkæologiske udgravninger, hvor folk inddrages i selve gravearbejdet, og hvor der dagligt er formidling af resultater skal
fortsættes. Arbejdet med at tilbyde kurser til frivillige, således
at de kan forestå lokal forankret formidling og arrangementer
på højt fagligt og formidlingsmæssigt niveau skal fortsættes
og intensiveres. Endelig skal Nationalparkfonden fortsætte
understøttelse af kulturhistoriske arrangementer.

Styrke forskning, undervisning og formidling
Det er Nationalparkfondens vision, at formidling og naturvejledning på en inspirerende og helt særlig måde skal øge såvel
lokalbefolkningens som gæsternes forståelse for Nationalparkens natur- og kulturhistoriske værdier. Forståelsen skal stimulere ønsket om at tage aktivt ansvar i forhold til at beskytte
og bevare såvel natur- som kulturkvaliteterne.
Gennem deltagelse i messer og offentlige arrangementer skal
Nationalparkfonden styrke sin synlighed, således at området
gøres mere kendt, og bevidstheden om den danske natur
øges.
I velkomst- og besøgscentre, på besøgssteder og ubemandede formidlingsstationer skal gæster og lokalbefolkningen inspireres til læring om natur- og kulturforhold. Dette skal gøres
gennem adgang til feltudstyr, analoge og digitale publikationer og oplysninger samt adgang til spændende opgaver, som
primært skal løses i felten. Nationalparkens formidlingsstationer ”På sporet af Nationalparken” skal i samarbejde med relevante aktører fortsat udvikles.
Det er Nationalparkfondens vision at udvikle Nationalparken
til Østjyllands bedste udeskoleområde inden for naturfag i
grundskolen. Skoleklasser skal have adgang til et helt særligt
undervisningstilbud, som både er stimulerende og af høj kvalitet målrettet indskoling, mellemtrin og overbygningselever.
Nationalparkens skoletjenesteprodukt ”Lær med Nationalparken”, som over flere år er udviklet i tæt samarbejde mellem
nationalparkerne og skolevæsnet skal videreudvikles i takt
med elevernes behov.
Lejrskoleelever og spejdere samt andre grupper af børn og
unge skal tilbydes undervisning, formidling og guidning understøttet af Nationalparkfonden i samarbejde med andre relevante aktører.
Det er Nationalparkfondens vision at give Nationalparken en
helt central status som forskningsområde inden for højere
læreanstalters arbejde med natur, geologi, kulturhistorie og
friluftsliv. Nationalparkfonden skal stimulere særligt de lokale
forskningsinstitutioner samt Aarhus Universitet til samarbejde.
Samarbejdet med bl.a. Aarhus Universitets Institutter, Museum Østjylland, Jagtens Hus, Naturhistorisk Museum Aarhus og
Landbrug og Fødevarers udviklingsenhed (Seges) videreudvikles, og forskningsresultaterne skal bl.a. viderebearbejdes til
spændende publikationer og formidling.

Støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet
I planperioden ønsker Nationalparkfondens bestyrelse, at udvidelse af Nationalpark Mols Bjerge med relevante områder
gøres til genstand for drøftelser.
Det er Nationalparkfondens vision at videreudvikle samarbejdet med de lokale institutioner og organisationer som fx.
Syddjurs Kommune, Naturstyrelsen, Friluftrådet, Museum Østjylland, samt de lokale grønne natur- og friluftsorganisationer.

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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nalparken. Som en indgangsportal til Nationalparken skal centret informere og stimulere til læring og oplevelser.
Centret skal tilbyde relevante lokale kvalitetsprodukter og
merchandiseprodukter til branding af Nationalparken.
Placeringen af Velkomstcentret støttes af bl.a. Syddjurs Kommune, Destination Djursland, Danmarks Jægerforbund, Museum Østjylland, Naturstyrelsen, Djurslands Landboforening,
Turistforeningen for Ebeltoft og Mols, Rønde Distriktsråd, Handelsstandsforeningen i Ebeltoft, Visit Aarhus og, Distriktsrådet
i Ebeltoft.

Det er Nationalparkfondens vision, at gøre Nationalpark Mols
Bjerge til et stærkt brand i den midtjyske region. Nationalparken skal trække flere naturinteresserede internationale og nationale gæster til området og skal understøtte området som
en væsentlig turistdestination. Nationalparken
skal styrke bosætningen i kommunen, øge stoltheden ved at
bo i området og gøre lokalbefolkningen til vigtige ambassadører i forhold til markedsføring. Virksomheder skal se Nationalparken som et aktiv og flere erhvervsgrene inden for turisme,
detailhandel, fødevareproduktion, naturforvaltning og konsulentbranchen m.v. skal direkte kunne bruge Nationalparken i
deres markedsføring.
Etablering af et velkomstcenter i Nationalparken ved Kalø
Slotsruin er et meget vigtigt element til udviklingen af Natio-

Den turistmæssige servicekvalitet i Nationalparken skal styrkes. Nationalparkfonden har arbejdet med denne opgave gennem et gratis kompetenceudviklingsforløb for virksomheder
med frontpersonale kaldet Nationalparkens Serviceuddannelse, og deltagerne indgår efterfølgende i et servicenetværk. I
samarbejde med turismeorganisationer og Syddjurs Kommune skal kompetenceuddannelsen og netværket styrkes, og
der skal arbejdes med produkter og events direkte relateret til
Nationalparkens brand.
Inddragelse af frivillige er på flere måder centralt for Nationalparkfonden. De yder en stor indsats i forhold til formidling og
løsning af konkrete opgaver på natur,- kultur- og friluftsområdet samtidig med, at de i lokalsamfundet er vigtige ambassadører, som udbreder kendskabet til Nationalparkens virke. Arbejdet med inddragelse af frivillige i Nationalparkens arbejde
skal styrkes og videreudvikles i tæt dialog med de involverede
borgere.

Socialdemokraterne
i Syddjurs
Generalforsamling 2019
Der indkaldes til
ordinær generalforsamling i Fællesledelsen
Mandag d. 8. april 2019 kl. 19.00
i 3F-huset, Solsortevej 9, Rønde
FORELØBIG DAGSORDEN:
1.

Velkomst.

2. Valg af dirigent og referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Beretninger:
Organisatorisk beretning,
Fællesledelsen: Søren K. Lauridsen
Politiske beretninger:
a. Byrådsgruppen: Ole Bollesen.
b. Regionen: Niels Erik Iversen.
c. Folketinget: Leif Lahn.
5. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2018 og
orientering om budget 2019.
Kasserer Kirsten Frederiksen.
6. Indkomne forslag.
7.

Aktivitetsplan for 2019.

8. Valg.
9. Eventuelt.
Eventuelle forslag under punktet Indkomne forslag
skal indsendes til formanden på:
sklauridsen@gmail.com
senest d. 31. marts.
Søren K. Lauridsen
Formand
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Socialdemokraterne i Ebeltoft og omegn
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
Mandag den 18. februar 2019
Sted: Grobund – Kaarsbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
Generalforsamlingen begynder kl. 19.00
Hvis du har kørselsmæssige problemer i forbindelse
med generalforsamlingen, er du velkommen til at
kontakte undertegnede, så vil jeg sørge for transport
til og fra generalforsamlingen.
Foreningen er vært med en ”kulinarisk oplevelse”,
samt en rundvisning af Grobund fra kl. 18.00.
Tilmelding til spisning: Christian Haubuf tlf. 2113 3415
Dagsorden:
1. Velkomst v/ formand
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning, organisatorisk v/ formand
5. Beretning fra byrådet v/ Christian og Anita
6. Fra folketinget ved Leif Lahn
7. Arbejdsprogram for det kommende år.
8. Regnskab v/ kasserer Frank Sunesen
9. Forslag til kontingent
10. Indkomne forslag
11. Valg:
		a) Formand for 1 år
		b) Kasserer for 2 år
		c) 3 bestyrelsesmedlemmer
		d) 2 suppleanter
		e) 1 revisor: Svend Erik, modtager genvalg
		f) 2 revisorsuppleanter
		g) 1 fanebærer: Bent Winkler, modtager genvalg
		h) Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen
			 til at udpege et medlem til div. udvalg og råd
12. Eventuelt

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs

Egenbetaling på kommunale
akutpladser forbudt
Af Rita Stokholm Vinding, medlem af Syddjurs Kommunes Ældreråd
og forretningsudvalget i Regionsældrerådet i Midtjylland

Stadig flere, især ældre, bliver af helbredsmæssige årsager nødt til ophold
på kommunal akutplads, fordi ”Det
nære og sammenhængende sundhedsvæsen” indebærer, at behandlinger, som tidligere blev udført på sygehuse, nu og i fremtiden i stigende
omfang skal løses i kommunerne tæt
på eller i borgerens eget hjem.
Kommunerne løser opgaven med akutteams, akutpladser eller andre betegnelser. Men formålet er det
samme uanset betegnelse: -At patienten kommer
over den akutte tilstand og kan klare sig i eget hjem,
-at forebygge indlæggelse på hospital og -at afkorte
hospitalsophold. Med andre ord etableres der akutpladser for at forebygge indlæggelse på sygehus og
for at imødekomme det øgede antal hurtige udskrivninger fra sygehus og efterfølgende behandlingsforløb. Reelt er en akutplads en lokal hospitalsseng.
I langt de fleste af landets kommuner, også i Syddjurs,
er der, eller rettere har der været opkrævet brugerbetaling i forbindelse med ophold på akutplads, f.eks.
for kost, skift af linned og tøjvask, medicin og transport til og fra akutplads. Ydelser, som i forbindelse
med ophold og behandling på sygehus, er vederlagsfri for patienten, idet der er betalt via skatten. Selve
sygebehandlingen i kommunerne har patienten ikke
betalt for.
Nu skal den kommunale praksis med opkrævning af
egenbetaling på kommunale akutpladser ophøre, for
Kammeradvokaten har undersøgt, om det er lovligt
at opkræve egenbetaling. I et notat til Folketingets
sundheds- og ældreudvalg om egenbetaling ved ophold på de kommunale akutpladser, konkluderer han,
at det ikke er lovligt. Det fremgår af notatet, at f.eks.
kost, skift af linned og tøjvask normalt må anses for
at være en naturlig del af dét at yde pleje og omsorg
til patienter, når disse patienter opholder sig på en
kommunal akutplads.
Nu skal kommunerne så stoppe for opkrævning af
egenbetaling på akutpladser, og det bliver i øjeblikket undersøgt, om de borgere, som uretmæssigt har
betalt for ophold på akutplads, skal have beløbet tilbagebetalt, og hvordan det kan ske.

Der er også behov for helt klare regler for, hvornår en borger skal visiteres
til en akutplads, og hvornår en borger
skal visiteres til en anden type plads i
kommunen, for der er rundt omkring
i landet mange forskellige betegnelser for kommunale pladser til borgere
med behov for behandling, pleje eller
aflastning. Patienter og borgere skal
være sikre på, at de visiteres til og bliver indlagt det rigtige sted i forhold til deres behov
for observation, behandling og pleje.
Det skal også sikres, at der i kommunen er de nødvendige faglige kompetencer og den økonomi, der
skal til, for at kommunen på korrekt og forsvarlig vis
kan varetage sygeplejefaglige opgaver, som tidligere
blev udført på sygehus.
Jeg ved, at der i Syddjurs Kommune er gode kompetencer til opgaven, og at der er en god kvalitetsstandard for de kommunale akutpladser. Men økonomien
skal også følge med opgaven, så her må vores politikere sammen med de øvrige kommuner og KL få Regeringen overbevist om, at der skal flere penge ud i
kommunerne til at løse opgaverne i den kommunale
akutfunktion.
Af og til bliver jeg spurgt, om Ældrerådet har indflydelse. Det kan jeg klart sige, at det har Ældrerådet.
Når der nu bliver sat en stopper for den ulovlige opkrævning af egenbetaling på kommunale akutpladser rundt omkring i landets kommuner, blev de første
tiltag til det taget i Syddjurs Kommunes Ældreråd. Det
kunne vi naturligvis ikke klare alene, så efterfølgende
har sagen gået sin gang gennem forretningsudvalget for Regionsældrerådet i Midtjylland og derefter
Regionsældrerådet. Efterfølgende har Danske Ældreråd gjort den kommunale akutfunktion til mærkesag.
På vegne at Regionsældrerådet orienterede et ældrerådsmedlem Ældreminister Thyra Frank om sagen
i august. På vejen dertil har en del ældreråd skrevet
læserbreve om problematikken med egenbetaling.
Alt dette i forening gjorde, at såvel folketingspolitikere som Ældresagen også fik øje på problematikken
med, at der er indført brugerbetaling ad bagdøren på
kommunale akutpladser. Som jeg indledte med, blev
det i november 2018 konkluderet, at det er ulovligt.

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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Indflydelse
Du kan få indflydelse på Socialdemokratiets politik i Syddjurs Kommune ved at deltage i de åbne gruppemøder, der holdes før udvalgsmøder og byrådsmøder. Alle er velkomne.

Møderne holdes således:
Søndag d. 3. marts kl. 19.00 i 3F, Solsortevej 9, Rønde. Gruppemøde med punkter på udvalgenes dagsordner.
Der er tilmelding til dette møde.
Tirsdag d. 19. marts i Rodskov Forsamlingshus kl. 17.30, først med helt lokale emner. Kl. 19.00 er der gruppemøde før onsdagens byrådsmøde.
Søndag d. 31. marts kl. 19.00 i 3F, Solsortevej 9, Rønde. Gruppemøde med punkter på udvalgenes dagsordner.
Der er tilmelding til dette møde.
Mandag d. 22. april (2. påskedag) kl. 19.00 i 3F, Solsortevej 9, Rønde. Gruppemøde før onsdagens byrådsmøde.
Søndag d. 5. maj kl. 19.00 i 3F, Solsortevej 9, Rønde. Gruppemøde med punkter på udvalgenes dagsordner.
Der er tilmelding til dette møde.
Søndag d. 26. maj kl. 19.00 i 3F, Solsortevej 9, Rønde. Gruppemøde før onsdagens byrådsmøde.
Søndag d. 2. juni kl. 19.00 i 3F, Solsortevej 9, Rønde. Gruppemøde med punkter på udvalgenes dagsordner.
Der er tilmelding til dette møde.
Søndag d. 23. juni kl. 19.00 i 3F, Solsortevej 9, Rønde. Gruppemøde før onsdagens byrådsmøde.
Tilmelding til gruppemøder med punkter fra udvalgenes dagsordener sker ved at kontakte gruppeformand
Michael Stegger på mail: micsj@syddjurs.dk eller tlf.nr.: 23728678.
Da det kan forekomme, at et planlagt ordinært gruppemøde flyttes til et andet tidspunkt, anbefales det at
kontakte gruppeformand Michael Stegger torsdagen før et gruppemøde, hvis man ønsker at deltage.

Mindeord om Jens Vinther
Af Carl Otto Christiansen

Det var med stor sorg, at socialdemokraterne modtog meddelelsen om Jens Vinthers død. Han var en markant
skikkelse i partiforeningen i den gamle Rosenholm Kommune, hvor han gjorde en væsentlig indsats. Han blev
formand på et tidspunkt, hvor partiforeningen ikke fungerede særlig godt. Han fik
genoprettet organisationen, og selv efter han valgte at forlade formandsposten, fortsatte han sit engagement i partiet.
Han påtog sig alle opgaver både store og små. Han delte blade ud, deltog i gadeagitation, opsatte valgplakater og han var med til at udforme valgprogrammer, sad i
kandidatudvalg, hvor han havde et sikkert blik for politiske talenter. Hans gennemførte tillidsvækkende person gav vordende politikere lyst til at stille op. I de senere år
var han meget optaget af at sikre generationsskiftet i byrådsgruppen. Det var en stor
glæde for ham, at det skete ved det sidste valg. Også forskellige offentlige hverv bl.a.
i byrådet og skatteankenævnet varetog han med dygtighed og ordentlighed, hvilket
skabte stor respekt om hans person. Jens var ikke drevet af personlige ambitioner,
han ønskede først og fremmest at gøre en indsats for fællesskabet.
Jens var aktiv i mange andre sammenhænge, hvor han gjorde en uegennyttig indsats i lokalsamfundet. Derved
skabte han også respekt om partiet, og det gjorde han også i sit store netværk især i den gamle Rosenholm
Kommune.
Socialdemokratiet kommer til at savne Jens Vinthers store indsats, men man kan glæde sig over alt det, han gav
os, og være inspireret til at arbejde videre ud fra de høje standarder, som han satte for en god socialdemokrat.
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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.
AOF Randers
Odinsgade 4· 8900 Randers C
Tlf.: 86 43 00 00
kursus@aof.dk
www.aof-randers.dk
www.djursland.aof.dk

FOREDRAG · MADKURSER · BLOMSTERBINDING · KREATIVE FAG · BILLEDSKOLEN · DANS

SPROGLINJEN · FRILUFTSLIV · BODYGYM · FØRSTEHJÆLP · SANG OG MUSIKSKOLEN · EDB · ORDSKOLEN

Et spejl af livet gennem
oplysning og oplevelser

Står du lige og mangler:
beachflag, profiltøj,
rollUp til kampagnen,
plakater, nyt logo
eller ... så ring
næ

s te

n

Vi kan hjælpe med alt

FREKA
T.
FREKAGRAFISK
GRAFISKa.s.
a.s.

T.7022
70227026
7026

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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www.lodjursland.dk
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Freka Grafisk A/S

70 22 70 26

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs

