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Den 14. januar var jeg - som mange andre socialdemo-
krater fra Syddjurs Kommune - til et arrangement i vores 
Rødt-Grønt-Forum, som er et samarbejde mellem LO, SF, 
Enhedslisten, Alternativet og Socialdemokratiet i Syddjurs. 

Mødet foregik på Pavillonen i Grenaa, hvor økonomipro-
fessor Jesper Jespersen fra RUC holdt et meget inspireren-
de foredrag om udviklingen i moderne økonomi, som et 
oplæg til den revision af Budgetloven (fra 2012), som skal 
finde sted i 2019. Ikke alene skal loven revideres, men den 
skal nu indgå som et EU-direktiv, som bygger videre på den 
Finanspagt, som er en del af EU.

Det betyder, at vi i de kommende år formentlig kommer 
meget tættere på den dominerende ny-liberalistiske og 
markedsbaserede økonomi i EU, end vi har været tidligere. 
Det betyder formentlig også, at vi må konstatere, at den 
ulighed, der findes inden for EU – målt konkret på de en-
kelte medlemslande – vil blive forstærket yderligere i de 
kommende år.

Med mindre vi aktivt ønsker at bekæmpe den ulighed – 
hvilket for mig at se kunne være et fælles valgtema for 
Socialdemokratiet – både i forhold til det EU-valg, der kom-
mer d. 26. maj 2019, og det folketingsvalg, som skal udskri-
ves inden d. 18. juni 2019.

Hvordan måler vi økonomisk ulighed?
Vi måler normalt ulighed i forhold til den såkaldte gini-ko-
efficient. I den bedste af alle verdener er gini-koefficienten 
NUL, dvs. alle mennesker i et givet samfund har samme 
indkomst - total lighed – hvilket naturligvis ikke er muligt! 

Danmarks gini-koefficient er med de seneste målinger 
fra Danmarks Statistik fra 2017 regnet ud til 27,7. Det be-
tyder, at skulle vi nå det eftertragtede NUL, så skal 27,7% 
af indkomsten i Danmark omfordeles. Kikker vi tilbage var 
 gini-koefficienten for Danmark i 2001 helt nede på 22,0 – 
og dermed var vi dengang det land i EU med lavest ulig-
hed. Bemærk, at det var efter en længere socialdemokra-
tisk regeringsperiode i 1990’erne! 

Nu - efter den lange ny-liberalistiske regeringsperiode i 
’nullerne’ og den seneste her igen fra 2015-19 - er vi kun 
nummer 9 i EU. Så vi må konstatere, at uligheden i de se-
neste år har været stærkt stigende!

Det skal også bemærkes, at mange af de lande, som vi nor-
malt sammenligner os med og arbejder tæt sammen med 
i EU, har en meget højere gini-koefficient: Tyskland er på 
29,5, Storbritannien (som jo snart er ude af EU) er på 31,5, 
mens Spanien er helt oppe på 34,7, hvilket gør det til et af 
de lande i Europa med størst ulighed.

Det er i sig selv ganske foruroligende, fordi vi som nævnt 
ovenfor i de kommende år i EU skal arbejde tæt sammen 
med netop de store lande i forbindelse med det nye EU-di-
rektiv om økonomi, og dermed udmøntning af en økono-
misk politik, der alt andet lige fortsat vil være ulighedsska-
bende. Som fremtiden tegner sig, er der ingen tvivl om, 
at det moderne europæiske (og globale) konkurrencesam-
fund fortsat vil være præget af en ny-liberalistisk økonomi, 
hvor indkomstforskellene vokser og hvor konsekvensen 
også er stigende social uretfærdighed og ulighed.

Kan der skabes en mere social økonomi som basis 
for større lighed?
Den første betingelse for en mere social økonomi er, at 
årtiers besparelser på den offentlige sektor må og skal 
ophøre. Det gælder alle dele af den offentlige sektor: kom-
munernes og regionernes økonomi, men også økonomien 
inden for sundhedsområdet og uddannelsesområdet og 
andre besparelsesområder.

Det er klart, at ny-liberalistisk økonomi går ud på at få så 
mange økonomiske midler flyttet fra den offentlige økono-
mi over i den private sektor – fordi det er i den private sek-
tor, der er mulighed for privatkapitalistisk indtjening. Derfor 
er en del af ny-liberalismens økonomiske politik da også 
præget af fortsatte krav om at sænke skatterne – både i 
Staten og kommunerne. 

Det drejer sig med andre ord om en bedre styring af mar-
kedskræfterne – og det kan der måske i de kommende 
år skabes en vis konsensus omkring - set i forhold til de 
forskellige helt groteske sager om ’hvidvask’ og internati-
onalt koordineret skattesvindel i milliardklassen, som også 
en ny-liberalistisk økonomi må tage afstand fra. 

Men en mere social økonomi behøver ikke kun at være 
en ’passiv’ forbrugs- og velfærdsøkonomi. Historisk viser 
erfaringerne fra dansk økonomi, at investeringer i den of-
fentlige sektor i forbindelse med bygning af en bro eller en 
metrolinje altid er med til at skabe øget ligevægt og over-
skud på betalingsbalancen. 

Så statslige arbejdspladser – i disse år eksempelvis med 
henblik på udvikling af et mere grønt klima og større bæ-
redygtighed – vil altid være en god samfundsmæssig in-
vestering!

Men hvordan får vi skabt mulighed for at fastholde en 
økonomi, der udover statslige investeringer sikrer fortsat 
velfærd og ikke skaber øget ulighed ind omkring ældresek-
toren, sundhedssektoren, uddannelserne og dermed også 
for de socialt mest udsatte? 

Der er for mig at se kun et svar: SÆT SKATTEN OP!!!

For det første får vi dermed flyttet penge fra den private 
sektor ind i den offentlige sektor, således at det er muligt at 
skabe større lighed og fastholde velfærden og et accepta-
belt sundhedsvæsen!

For det andet får vi råd til at igangsætte offentlige investe-
ringer ind omkring klima og bæredygtighed!

For det tredje er det – for mig at se – den eneste mulig-
hed for at modvirke den ny-liberalistiske markedsøkonomi 
– både i EU og i Danmark!

Så derfor er det så vigtigt, at Socialdemokratiet får et godt 
valg både til Europa-Parlamentet og det danske parlament 
Folketinget, så partiet står stærkt i forhandlingerne om 
fremtidens økonomiske politik og en reduktion af ulighe-
den!

hVordan kan Vi 
VÆre med til at Gøre 
uliGheden lidt mindre?
Af Søren K. LAuridSen, fOrmAnd fOr SOciALdemOKrAtiet i SyddjurS.
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caFemøde med leiF lahn
Vi har taget hul på valgkampen til folketingsvalget med 4 cafemøder i Syddjurs Kommune på lørdage 
i januar, februar, marts og april. Det sidste cafemøde finder sted:

Lørdag d. 27. april kl. 10.30 – ca. 12.00 i Kernehuset, Øster Alle 33, Ebeltoft

Her 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

Nu kan Statsministeren snart ikke trække det valg længe-
re. Vi ved, at han ikke er meget for det, og det er jo heller 
ikke, fordi meningsmålingerne er med blå blok for tiden. 
Men de gode meningsmållnger til vores parti og til rød 
blok, gør dog ikke, at vi må læne os tilbage og slappe af, 
tværtimod. Vi skal være på gaden endnu mere end før, og 
vi skal være alle vegne fra nu af og frem til valget, uanset 
hvornår det kommer. Derfor har jeg været på gaden hver 
weekend, siden vi havde opstartsmøderne i uge 7. Jeg 
har været flere steder og allerede nu haft to dagligstue-
møder, tre cafémøder og været på gaden med roser og 
vores nye foldere.
Materialerne er klar. Alt er planlagt ned til det, vi nu kan, 
inden det for alvor går løs. Hele holdet er klar, og de gode 
tovholdere i de to partiforeninger, samt byrådsmedlem-
merne er med og har allerede været i gang i et stykke tid. 
Jeg vil gerne takke alle jer byrådsmedlemmer, medlemmer 
af bestyrelserne og alle jer frivillige, for jeres store enga-
gement og lyst til at give et nap med og kæmpe for en ny 
regering. Det er der sørme også brug for. Vi SKAL have en 
ny retning, en mere retfærdig retning.
Vi SKAL have et mere lige samfund, hvor det ikke er de 
rigeste der skal have mere, betalt af de svageste, som net-
op har brug for vores velfærd. Derfor skal vi sørge for, at 
bankerne og finansverdenen bidrager med mere end, de 
gør nu og sikre, at alle de, som svindler for mia. af kr. i skat, 
bliver fanget ind. 
Hvis vi fortsat skal have en tro på vores samfund, som byg-
ger op på fællesskabet, så skal alle betale, og Især de, som 
har de bredeste skuldre. Ingen skal snyde sig uden om. 
Hvis vi ikke sørger for det, så vil flere miste troen på vo-
res sarnfundsmodel, og vores velfærdssystem vil knække 
sammen. Det må og skal vi Ikke lade ske. Det er også med 
den tanke, at vi peger på de tiltag, som ligger i vores politik.
Vi vil have flere hænder i det offentlige system, bedre vel-
færd til børnene, de ældre og ikke mindst de syge, og vi 
skal sikre bedre arbejdsforhold for de offentlige ansatte, 
som knokler hver dag for at give os alle den bedste service. 
De borgerlige siger, at de giver masser af penge til den 
offentlige velfærd. Sandheden er, at hver gang man får to 

nye ældre, så er der kun råd til pleje til en af dem. Og det 
kan vi jo alle se ikke vil gå på sigt. 
Her er udligningssystemet også en vigtig faktor, og her har 
den borgerlige regering virkelig fejlet. Det virker  absurd, 
når Britt Bager mener, at Djursland får nok, når hun så 
samtidig er med til at give mere til de store rige kommuner 
bla. København. Vi er nødt til at ændre dette og sørge for, 
at landet ikke brækker helt over. 
Jeg tror også, vi alle kan se, at det er den helt forkerte vej 
at gå i forhold til de besparelser, man har lavet på uddan-
nelserne. De unge er vores alles fremtid. Det er dem, der 
skal kunne noget og være dygtige for at udvikle vores land 
fremover. Så hjælper det jo ikke noget at gøre deres mulig-
heder for at dygtiggøre sig betydelige ringere. 
Som I kan høre, er der meget at rydde op i, og jeg kunne 
fylde hele bladet med de ting, vi skal ændre og gøre bedre, 
hvis det lykkes os at indtage statsministerkontoret. 
Og derfor vil jeg igen sige til jer alle: Vi må ikke læne os til-
bage. Det er nu vi skal ud til alle danskerne, til alle på Djurs-
land og fortælle, at der altså er en bedre vej for Danmark. 
En mere retfærdig vej. En vej der skal sikre bedre velfærd 
for alle. En stærkere fremtid og et mere bæredygtig Dan-
mark, både økonomisk, men ikke mindst også i forhold til 
vores klima. Lige nøjagtig dette tema vil få endnu mere 
opmærksomhed ved dette valg end før. Derfor glæder det 
mig rigtig meget, at partiet har valgt at træde ud af aftalen 
om flere havbrug. Det er virkelig noget, som jeg har ønsket, 
at vi skulle gøre i lang tid. Altså en beslutning, der har gjort 
mig rigtig glad, og som jeg har brugt meget tid på. 
Jeg glæder mig meget til at møde jer derude, og håber, at 
mange af jer vil hjælpe os med at beholde mandatet på 
Djursland og give os styrke til at få fjernet den borgerlige 
regering og gerne i et længere stykke tid denne gang. God 
valgkamp til jer alle. 

Vi skal haVe en ny retninG 
 - en mere retFÆrdiG retninG
Af Leif LAhn jenSen,
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Omstilling, effektivisering, rationalisering og skabe øko-
nomisk råderum er ord, vi jævnligt hører i den offentlige 
debat såvel på landsplan som her i Syddjurs Kommune. Or-
dene dækker mere eller mindre over et andet ord, nemlig 
besparelser. 
Der er ikke noget galt i at undersøge, om opgaverne på 
de forskellige velfærdsområder kan gøres på andre måder, 
som er bedre for borgerne og koster mindre. Det bør man 
gøre med jævne mellemrum. Og at en kommune bruger 
mindre end andre kommuner på et område, er ikke nød-
vendigvis ensbetydende med, at der er dårligere service-
niveau på det pågældende område. 
I Syddjurs Kommune er det besluttet, at der skal tilveje-
bringes et økonomisk råderum inden for Børn og Læring 
på 20-30 mio. kr. årligt fra 2021 og det samme beløb inden 
for Sundhed og Omsorg. Det bliver benhårdt at skulle ska-
be et så stort råderum inden for to så væsentlige og store 
velfærdsområder. Jeg er dybt bekymret i mit socialdemo-
kratiske hjerte. For det er vigtigt for os alle på både kort og 
langt sigt, at vores børn har det trygt og at de får en god 
udvikling, de mange timer, de tilbringer i kommunale pas-
ningsordninger – og det er lige så vigtigt, at der er trygge 
og udviklende læringsmiljøer i skolerne. 
Også på ældreområdet er jeg bekymret, og det er ikke 
mindst på baggrund af den analyse om hjælp til svage 
ældre, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter 
for Velfærd (VIVE) har offentliggjort i februar. På dr.dk kan 
man på baggrund af analysen se et Danmarkskort over 
kommunernes udgifter pr. ældre og andelen af ældre over 
67 år. Syddjurs Kommune er blandt de kommuner, som har 
den største andel af borgere over 67 år og er samtidig en 
af de kommuner, som brugte mindst pr. borger over 67 år. 
(https://pure.vive.dk/ws/files/2530840/211550_Hj_lp_til_
svage_ldre_TG.pdf)
Tænketanken CEVEA har også lavet en analyse af ældre-
området. Den viser, at Syddjurs er den kommune, som 
ligger næsthøjest i Danmark i forhold til antallet af bor-
gere på 65 år og derover. Samtidig ligger Syddjurs næst-
lavest i forhold til udgifter pr. borger på 65 år og derover. 
Siden 2007 er der et fald på 24,4% i udgiften pr. borger i 
aldersgruppen. Syddjurs er også den kommune, som ligger 
næstlavest i forhold til antallet af borgere på 65 år eller 
derover, som modtager hjemmehjælp. (https://cevea.dk/
velfaerdens-danmarkskort-aeldre) Så i Syddjurs Kommune 
er der et lavt forbrug på ældreområdet og allerede sparet 
mange penge. 
Jeg er helt klar over, at Syddjurs Kommunes politikere 
handler og prioriterer inden for det økonomiske råderum, 
som er fastsat af Regeringen og Folketinget, men det rå-
derum er alt for snævert og et resultat af borgerlig ultra li-
beralistisk økonomi, som nedbryder den danske velfærds-
model. Derfor er der behov for et landspolitisk kursskifte, 
så det økonomiske råderum, der ér i den danske økonomi, 
anvendes til at sikre ordentlige forhold for såvel børn som 
unge og ældre og ikke til skattelettelser for de økonomisk 
bedst stillede. 
En ny socialdemokratisk ledet regering skal også hurtigst 
muligt få skabt flertal for en udligningsreform, som sikrer 
en bedre sammenhæng mellem det kommunale udgift-
behov og de statslige tilskud og udligningen mellem kom-
munerne. 

Syddjurs Kommune har gennem årene tabt millioner af kr. 
på det eksisterende udligningssystem, og byrådet har væ-
ret nødt til at gennemføre besparelser alene for at kom-
pensere for den nuværende udligningsordningens utilsig-
tede virkninger. Skiftende borgmestre i Syddjurs Kommune 
har forgæves arbejdet på at få en udligningsordning, der i 
højere grad afspejler og tager hensyn til de aktuelle forhold 
i kommunerne.
Nu skal vi have valgt politikere, som arbejder for et økono-
misk kursskifte og et mere retfærdigt udligningssystem, 
så Syddjurs Kommune har den økonomi, der er nødvendig, 
for at dække udgiftsbehovet. 

omstillinG
oG kursskiFte

Af ritA StOKhOLm Vinding

indflydelse
Du kan få indflydelse på Socialdemokratiets politik i Syd-
djurs Kommune ved at deltage i de åbne gruppemøder, 
der holdes før udvalgsmøder og byrådsmøder. Alle er 
velkomne.
møderne holdes således:
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.
mandag d. 27. 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.

Gruppemøder for andet halvår er endnu ikke fastsat. 
Oplysninger om mødedatoer i august og september 
kan fås ved henvendelse til Michael Stegger.
Tilmelding til gruppemøder med punkter fra udvalge-
nes dagsordener sker ved at kontakte gruppeformand 
Michael Stegger på:
mail: micsj@syddjurs.dk eller tlf. 2372 8678.

Da det kan forekomme, at et planlagt ordinært grup-
pemøde flyttes til et andet tidspunkt, anbefales det at 
kontakte gruppeformand Michael Stegger torsdagen 
før et gruppemøde, hvis man ønsker at deltage.
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Jeg er født og opvokset i Thy, hvor jeg har gået 
i  folkeskole og på gymnasiet, og jeg har efter min 
 studentereksamen rejst i mange lande. I London 
 arbejdede jeg som tjener, og i USA var jeg frivillig i 
Obamas valgkampagne. Det har været lærerigt. 

I de fleste lande er ens livschancer i meget højere 
grad end i Danmark bestemt af, hvilken klasse du er 
født ind i. Derfor tror jeg på velfærdssamfundet. Og 
derfor har det været rigtigt for mig at arbejde i So-
cialdemokratiet: Som rådgiver i EuropaParlamentet 
og som kampagneleder. I dag flere vindjobs i Østjyl-
land bor jeg i et bofælleskab i Aarhus og forsker ved 
 universitetet i økonomisk politik. 

Hvis jeg bliver valgt til EUparlamentet, vil jeg især 
kæmpe for at sikre vores miljø med udgangspunkt i 
den socialdemokratiske klimapolitik. 

EU skal skabe flere vindmøllejobs i Østjylland
Klimatopmødet COP24 blev afholdt i Polen her i 
 december måned. Desværre bliver der ikke gjort nok 
for den grønne omstilling i hverken EU eller verden. 
Lad os gøre vores for at sætte turbo på den grønne 
indsats. Det er både nødvendigt for klimaet og godt 
for vores grønne jobs herhjemme. 

I Midtjylland har vi unikt mange dygtige virksomheder, 
der er førende indenfor grøn energi, og som sælger 
deres produkter med succes til udlandet. Vestas og 

stem personligt på

ved EU-valget! 
Niels Fuglsang

Siemens er de mest kendte eksempler, men der er 
en hel skov af gode virksomheder, der har satset på 
Midtjylland på grund af den viden og ekspertise inden 
vedvarende energi, vi har her. 

Virksomheder som Vestas havde i starten den stør-
ste del af deres marked herhjemme, og derfor var det 
vigtigt for dem, at den danske regering i 1990’erne 
- og herunder særligt miljøminister Svend Auken - 
investerede massivt i den grønne omstilling. Men i 
dag sælger Vestas og andre vindvirksomheder stør-
stedelen af deres produkter langt ud over Danmarks 
grænser. 

En analyse fra tænketanken Cevea viser, at ekspor-
ten af grøn teknologi i 2015 udgjorde over 70 milli-
arder kroner. Derfor er det både vigtigt for klimaet 
og for vores arbejdspladser, at verdens lande sætter 
fart på den grønne omstilling. Men da Donald Trump 
sidste år sagde, at han ville melde USA ud af klima-
aftalen i Paris, var det desværre et stort tilbageskridt 
for den globale klimaindsats. 

Af samme grund er det nu ekstra vigtigt, at EU træ-
der i karakter og hæver sit ambitionsniveau for C02 

reduktioner frem mod 2030. Det er både nødvendigt 
af hensyn til klimaet, og det er sund økonomisk for-
nuft på grund af de grønne investeringer og arbejds-
pladser, det skabes i hele EU og særligt i Danmark og 
Midtjylland. 

Hvem er

Niels Fuglsang ?
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Niels Fuglsang

Klimatopmødet COP24 blev afholdt i Polen her i december 
måned. Desværre bliver der ikke gjort nok for den grønne 
omstilling i hverken EU eller verden. Lad os gøre vores for 
at sætte turbo på den grønne indsats. Det er både nødven-
digt for klimaet og godt for vores grønne jobs herhjemme.

l Midtjylland har vi unikt mange dygtige virksomheder, der 
er førende indenfor grøn energi, og som sælger deres pro-
dukter med succes til udlandet. Vestas og Siemens er de 
mest kendte eksempler, men der er en hel skov af gode 
virksomheder, der har satset på Midtjylland på grund af 
den viden og ekspertise inden vedvarende energi, vi har 
her.

Virksomheder som Vestas havde i starten den største del 
af deres marked herhjemme, og derfor var det vigtigt for 
dem, at den danske regering i 1990’erne- og herunder sær-
ligt miljøminister Svend Auken investerede massivt i den 

Det kommende EU valg den 26. maj er vigtigt. Der er be-
hov for en ny retning i EU, hvor vi gør op med det ræs 
mod bunden, vi har set på vores arbejdsmarked de senere 
år.  Senest så vi sagen i Padborg, hvor filippinere er blevet 
betalt ned til 25 kroner i timen for at køre lastbil. Det er 
grotesk. Alle ansvarlige politiske partier må derfor stå sam-
men og sætte en ny kurs.

Da EU i 2004 og frem optog en række østeuropæiske lande 
i det indre marked betød det, at et nyt marked blev åbnet 
for danske virksomheder. Mange af vores virksomheder 
har dygtigt udnyttet mulighederne for at handle og har 
stor succes i udlandet. Det skaber mange gode arbejds-
pladser i Danmark.

Men udvidelsen af EU betød samtidig, at problemerne med 
social dumping fik et nyt og større omfang. l de østeuro-
pæiske lande er løn og arbejdsvilkår selvsagt ringere end 
i Danmark, og derfor har vi set, at østeuropæere kommer 
til Danmark og arbejder for lavere løn og uden rettigheder 
hvis de bliver syge.

EU skal skabe flere vindjobs i Østjylland
grønne omstilling. Men i dag sælger Vestas og andre vind-
virksomheder størstedelen af deres produkter langt ud 
over Danmarks grænser.

En analyse fra tænketanken Cevea viser, at eksporten af 
grøn teknologi i 2015 udgjorde over 70 milliarder kroner. 
Derfor er det både vigtigt for klimaet og for vores arbejds-
pladser, at verdens lande sætter fart på den grønne om-
stilling. Men da Donald Trump sidste år sagde, at han ville 
melde USA ud af klimaaftalen i Paris, var det desværre et 
stort tilbageskridt for den globale klimaindsats.

Af samme grund er det nu ekstra vigtigt, at EU træder i 
karakter og hæver sit ambitionsniveau for C02 reduktioner 
frem mod 2030. Det er både nødvendigt af hensyn til kli-
maet, og det er sund økonomisk fornuft på grund af de 
grønne investeringer og arbejdspladser, det skaber i hele 
EU og særligt i Danmark og Midtjylland.

EU skal bekæmpe social dumping
Det er hverken rimeligt over for østeuropæerne, der un-
derbetales, eller for de danskere der oplever at deres løn 
presses nedad.

l en rundspørge i 3F fra 2016 viste det sig, at hver an-
den  tillidsrepræsentant i fagforeningen har kendskab til 
 arbejdspladser, hvor der foregår social dumping. Det kan 
være gartneriarbejdere, der arbejder til 60 kroner i timen, 
byggepladser der er livsfarlige for de ansatte og rengørings-
folk der skal gøre en hel børnehave rent på 45 minutter.

l det danske samfund har vi gennem 100 år kæmpet for sta-
dig bedre løn og arbejdsforhold. Vi kan ikke tage let på, at de 
resultater vi har opnået gennem historien nu bliver truet på 
grund af social dumping. Det kan og skal vi aldrig acceptere. 
Derfor må vi sammen i EU sætte foden hårdt ned.

EU-landene er for nylig blev enige om en social protokol, 
hvor man giver håndslag på at bekæmpe social dumping. 
Socialdemokratiet vil arbejde stenhårdt på, at ordene bliver 
fulgt op med handling. Vi skal have regler der sikrer, at der 
slås hårdt ned mod bagmændene, så vi kan handle og ar-
bejde sammen under ordentlige vilkår.

Multinationale virksomheder som Facebook og Google er 
stormestre i at udnytte skatteregler på en umoralsk måde 
for at undgå at betale skat. Det er en trussel mod vores 
velfærdsstat, for vi mister enorme milliardbeløb til de fæl-
les kasser på grund af skattefusk. Derfor skal vi i EU gå 
sammen om at sortliste lande og virksomheder der fusker 
i skat.

I 2015 betalte Facebook 0,03 procent af sit overskud i Euro-
pa i skat. Google betalte en anelse mere, nemlig 0,82 pro-
cent. Begge tal er udtryk for umoralsk skattely-spekulation. 
Facebook og Google er ligesom en række andre digitale 
virksomheder ekstremt kalkulerende, når det kommer til 
at udnytte skattereglerne og flytte deres overskud derhen, 
hvor de skal betale mindst muligt i skat.

Udviklingen er en trussel mod vores velfærdsstat, som er 
afhængig af, at de virksomheder, der tjener penge her i 
landet også skal betale til den fælles kasse. Det synes vi er 
et rimeligt princip. Men fordi virksomheder, som Facebook 

og Google eksisterer i mange lande kan de spekulere i, at 
overføre deres overskud til skattely-lande, hvor man ikke 
betaler skat. 

Det skal stoppe, og derfor skal vi i EU kæmpe for, at man 
laver en sortliste for skattely lande. De lande, der skal på 
sortlisten, er dem der som Cayman lsiands har sænket 
skatten i nærheden af O procent og samtidig har en masse 
bankhemmeligheder, så vi ikke kan se, hvem der gemmer 
deres penge i landets banker. Når et land er på sortlisten, 
skal det mødes af straftold fra EU, indtil landet åbner op for 
bankhemmelighederne. EU er verdens største handelsblok, 
og derfor vil en sådan politik være en seriøs trussel mod 
alle skattely lande.

Vi skal stå sammen i EU mod de lande og virksomheder, 
der plyndrer os alle for milliarder af kroner. Det er penge, 
vi kunne have brugt på vores børn, ældre, skoler og syge-
huse. Lad os sige fra over for banditterne og sætte hårdt 
mod hårdt via EU.

Niels Fuglsang mener:

EU skal stoppe skattefusk der truer velfærdsstaten
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Lidt om mig: 
Jeg er 53 år, far til 4 børn og har 3 børnebørn, gift på 16. år med Jeanette, som jeg mødte 
på Vrinners Flødeost, bor i Rønde, men har før boet i Thorsager i 11 år. 

Jeg arbejder i Syddjurs kommune, og er uddannet som mejerist. I min fritid er jeg ansat 
som deltids brandmand i Rønde. Jeg har været musiker og har spillet med i Karina og To x Jensen, som har udgivet to 
cd´er, og har været medejer af Thors Bodega i Thorsager. 

Jeg har været fællestillidsmand på Brabrand mejeri, og det var der, jeg begyndte min faglige karriere. Jeg har tidlige væ-
ret aktiv i Socialdemokratiet i den gamle Hadsten kommune.

Jan Bruno Jensen 

ny formand for partiforeningen 
Socialdemokratiet Syddjurs-Vest

Ny bestyrelse i partiforeningen Syddjurs-Vest
Formand: Jan Bruno Jensen, tlf. 91 25 04 23, mail jabj@syddjurs.dk 

Næstformand: Kurt Dahl, tlf. 31 12 99 04, mail hr.kurt.dahl@gmail.com 

Kasserer: Søren Holmgaard, tlf. 28 96 87 41, mail holmemaj@gmail.com 

Sekretær: Niels Gyldenlund Mikkelsen, tlf. 23 72 37 95, mail ngmi@syddjurs.dk 

Medlem: Marianne Aakjær, tlf. 22 24 42 57, mail familienaakjaer@jubii.dk 

I maj 2018 var byrådet på studietur til København. Her var 
formålet at få afklaret de nationale rammer for vores by-
rådsarbejde – og vi blev klar over, at rigtig meget bestem-
mes andre steder end i Syddjurs Kommune. 

Denne gang var formålet, at få afklaret EU rammerne for 
vores kommunale arbejde (ca. 40-45% af en byrådsdags-
orden er på en eller anden måde i forbindelse med EU-lov-
givning). Men der var også et formål med at afmystificere 
alt det der med EU – og endelig også at få idéer til EU pro-
jekter, der kan skabe vækst og arbejdspladser i Syddjurs. 

Det handler i bund og grund om kontakter, altså åbne vo-
res sind for, at der er en masse muligheder vi kan benytte 
os af. Vi fik også afmystificeret det fjerne EU og nåede frem 
til, hvilke greb vi skal benytte os af fremadrettet. I Bruxelles 
lærte vi, hvem vi skal tage fat i forhold til støttemuligheder 
og rådgivning. 

På hele vores studietur blev vi hjulpet af CDEU (Region Midt 
EU kontor). Når man har mødt personerne på denne tur, 

Byrådets 
studietur  
til Bruxelles
d. 24.-26. februar 2019

Af borgmester Ole Bollesen

er det altså lettere fremadrettet at ringe, hvis der en inte-
ressant mulighed for et projekt. Som en lille kommune vil 
det være fantastisk, hvis vi kan skabe nogle projekter og 
dermed arbejdspladser i Syddjurs. 

På turen til Bruxelles havde vi et omfattende program: 
 Besøg i EU kommissionen, EU parlamentet, Committee of 
the Regions, Danmarks faste repræsentation i EU, virksom-
heden Terma, KL samt Landbrug og Fødevarer. 

En sådan studietur giver et byråd en fælles ramme, og jeg 
mener, at det virkelig kan bidrage til en fælles forståelse, 
og at det kan bidrage positivt til byrådsarbejdet – til gavn 
for hele befolkningen i Syddjurs. 

Ps: Som et kuriosum kan det nævnes, at borgmesteren 
ikke kunne tillade sig at tage en ”slapper” under de mange 
oplæg. Jeg skulle nemlig efter hvert oplæg formulere en 
lille takketale og overrække et glasæble fra Syddjurs som 
tak! Heldigvis var alle oplæg super spændende – så jeg 
holdt mig frisk og tog notater!!
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Det nye år er begyndt, og i januar og februar har vi sat dagsor-
denen i medierne med følgende sager:

Åbent gruppemøde i Pindstrup
Mandag den 28. januar holdt vi åbent gruppemøde på 
Pindstrup Landbohjem. Som noget nyt havde vi valgt at ud-
dele flyers i Pindstrup et par uger før mødet. Ole Hansen, 
hans hustru Anette og jeg brugte et par timer en formiddag i 
Pindstrup, hvor vi delte dem ud til samtlige postkasser. Så fik 
vi lidt motion, og så blev borgerne i Pindstrup informeret om 
vores arrangement.

Et andet nyt tiltag var, at vi havde flyttet starttidspunktet en 
halv time, så vi begyndte kl. 17.30 i stedet for kl. 17. Det var for 
at give folk bedre mulighed for at kunne nå hjem fra arbejde 
og deltage i mødet.

Det blev en kæmpesucces! Der var over 25 fremmødte og 
en masse gode lokale spørgsmål, som vi kunne behandle. I 
Pindstrup blev der blandt andet spurgt til byggegrunde, da der 
kun er to ledige grunde, som lige nu bliver brugt som parke-
ringsplads ved skolen. Derfor har vi nu sat gang i processen 
med at gøre flere grunde klar.

Mødet blev overværet af Adresseavisens Lars Norman Thom-
sen, og han har efterfølgende rost os for tiltaget. Vi inviterede 
ham, da han tidligere har givet udtryk for, at vi gjorde det mere 
af navn end gavn. Respekt for at han mødte op, og han siden 
har rost arrangementet.

Med den efterfølgende omtale har Pindstrup nu været forsi-
destof de seneste tre uger i Adresseavisen, så vi kan fastslå, 
at vi i den grad har gjort os positivt bemærket.

Besøg i Norddjurs
Efter mødet i Pindstrup fik vi en henvendelse fra den social-
demokratiske gruppe i Norddjurs Kommune, som var interes-
seret i at høre mere om vores åbne gruppemøder ude i lokal-
samfundet.

Derfor var Christian Haubuf og jeg på besøg i forbindelse med 
et af deres gruppemøder, som blev holdt i Grenå inden et by-
rådsmøde. Vi fortalte her om vores gode erfaringer med åbne 
gruppemøder ude i kommunen, og vi afklarede en masse af 
deres spørgsmål. I Norddjurs var de meget imponerede over, 
hvor stor en succes det har været for os, og de var glade for 
vores besøg og vil arbejde frem mod en lignende løsning hos 
dem.

Efterfølgende overværede Haubuf og jeg selve byrådsmødet. 
Her var der stor fokus på Kattegatcenteret.

Vi har nu aftalt med den socialdemokratiske gruppe i Nord-
djurs, at vi skal mødes oftere i kommunerne for at udveksle 
erfaringer på tværs af udvalg, samt gode initiativer som fx 
åbne gruppemøder ude i kommunen.

Jeg er virkelig glad for, at tiltaget omkring åbne gruppemøder 
fungerer så godt. Det var også en af mine mærkesager, da jeg 
gik dør-til-dør i valgkampen i 2017, og jeg er stolt af, jeg kan 
sige, at i Socialdemokratiet i Syddjurs laver vi politik i øjenhøjde.

Der sker noget i Syddjurs
Vi har godkendt planer for et byggeri i Ebeltoft på den gam-
le slagterigrund ved siden af Fregatten Jylland. Et samarbejde 
mellem en privat investor og DjursBo vil bygge en række pri-
vate og almene boliger her. Jorden er i forvejen privat ejet og 
udlagt til bebyggelse, derfor skulle vi godkende videresalget, 
og vi er gået med til dette.

Det særlige ved projektet er, at vi har indflydelse på forløbet. 

Vi har blandt andet sørget for, at der vil være en bred korridor 
mellem Glasmuseet og det nye byggeri. Korridoren sørger for, 
at der stadig vil være fri adgang til den kommunale halvø, hvor 
legeplads og Horisonten ligger, og hvor naturen er i centrum.

Næste skridt er, at DjursBo og investor nu køber grunden og 
kan begynde deres planer, som vi som sagt har set og god-
kendt, da vi mener, de vil være til stor gavn for Ebeltoft.

Generalforsamling i Syddjurs Vest
I begyndelsen af februar holdt vi generalforsamling i Syddjurs Vest.

Jeg fremlagde den politiske beretning og fik gode kommen-
tarer og spørgsmål til denne. Jeg er glad for, at så mange 
medlemmer mødte frem og endnu gladere for, at der kommer 
både ros og ris til det, vi laver. Det betyder utroligt meget for 
os, at vi får dit input. Tak for det.

Gode nye folk er kommet med i bestyrelsen, og jeg ser frem 
til samarbejdet. Jeg sender også en stor tak til dem, der forlod 
bestyrelsen. Især til Jens Vinther, æret være hans minde.

På grund af arbejde var jeg desværre forhindret i at deltage 
i generalforsamlingen i Ebeltoft, men også her har den tilba-
gevendte formand Christian Haubuf meldt tilbage om et flot 
fremmøde.

Bæredygtighedsudvalget
Endelig er udvalget nu fuldtalligt, og det store arbejde for et 
grønnere Syddjurs kan begynde.

De ti menige medlemmer uden for byrådet blev godkendt på 
byrådsmødet i februar, det skete uden de store diskussioner. 
Alle ti medlemmer har stærke kompetencer fordelt på mange 
forskellige områder, hvilket sikrer os stor bred viden inden for 
bæredygtighed.

Jeg har desuden haft fornøjelsen af at overvære vores ny-
ansatte koordinator Elinor Bæk Thomsen til en debat, og hun 
gjorde opmærksom på lige netop de punkter, som vi har drøf-
tet i den røde lejr det seneste år, og hun gjorde generelt et flot 
indtryk. Det er dejligt, at vi nu rigtigt kan komme i gang.

Studietur til Bruxelles
I slutningen af februar var hele byrådet tre dage på studietur 
til Bruxelles. Andetsteds i bladet har Ole Bollesen en artikel 
kun om vores studietur, jeg vil blot konstatere, at jeg lærte 
en masse om EU-systemet, især om hvor stor en betydning 
lobbyisme har dernede, og hvor positivt det faktisk er, at vi 
har folk, der arbejder for Danmark og for Syddjurs i Bruxelles.

Der var en god stemning på tværs af partierne, og jeg fik gode 
og lange snakke med mange på turen. Både politisk og privat, 
da jeg mener begge dele er vigtige for vores samarbejde.

Snart er der valg til Folketinget og til Europa-Parlamentet. Leif 
Lahn Jensen og Niels Fuglsang er vores lokale kandidater, og 
dem er jeg klar til at yde en indsats for i de kommende måne-
der. Jeg ved, at flere af jer også vil være på gaden og hjælpe, 
og jeg glæder mig til at kæmpe for en ny regering og et stær-
kere EU.

God valgkamp og nyd foråret!

Med venlig hilsen
Michael Stegger Jensen

micsj@syddjurs.dk   .   Tlf. 23 72 86 78

siden sidst i Byrådet
Af michAeL Stegger, 
fOrmAnd fOr den SOciALdemOKrAtiSKe byrådSgruppe



Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs10

Lokalplanforslagets placering af Velkomstcenteret - i unikt 
naturfredet kystområde ved Kalø Slotsruin - har skabt en 
livlig debat i dagspressen. For og imod placeringen.

En repræsentant for Nationalparken havde et indlæg i 
sidste blad. Jeg er derfor blevet bedt om et indlæg, som 
repræsentant for ønsket om en alternativ placering, der 
friholder det naturfredede kystområde for bebyggelse og 
parkering.

Rigtig mange indsigelser, med fornuftig begrundelse for 
alternativ beliggenhed for et Velkomstcenter, er strømmet 
ind til kommunen. Jeg tror derfor, det er en hård nød at 
knække for Byrådet, som har stillet sig positiv overfor lo-
kalplanforslaget - så hård, at forslaget ikke er kommet på 
dagsordenen i Udvalget for plan, udvikling og kultur, som 
planlagt den 6. marts 2019 og efterfølgende byrådsmøde 
20. marts 2019. Det er nu rykket til april måned. 

Vi er mange, der venter med spænding - Hvad er det mon 
der foregår?

Rundt omkring i det ganske land bliver fantasifulde presti-
geprojekter taget af bordet på grund af talrige seriøse og 
relevante protester. Borgerne bliver nemlig hørt. Et af de 
seneste projekter er i Skanderborg Kommune, hvor Borg-
mesteren tog et forslag om modernisering af Himmelbjer-
get af bordet. - Så fungerer vores Folkestyre!

Nu må turen være kommet til Syddjurs Kommune. 

Debatten omkring Velkomstcenteret har hovedsagelig dre-
jet sig om placeringen. - Økonomien har ikke været tilgæn-
gelig og til debat i offentlighedsfasen.

Det er derfor et stort spørgsmål, hvorvidt Byrådet har det 
fulde overblik over samtlige udgifter ved etablering og 
fremtidig drift af Centeret - forhåbentlig. For uden klarhed 

Velkomstcentret
Debat omkring Velkomstcenter i Nationalpark Mols Bjerge 
– Lokalplanforslag 420 

Af KirSten frederiKSen, 
reViSOr, KASSerer i fæLLeSLedeLSen Og medLem Af fæLLeSAnKenæVn 
djurSLAnd (SKAt Og ejendOmSVurdering)

Foto: Arkitema Architects

over de økonomiske forpligtelser, som Syddjurs kommune 
påtager sig ved godkendelse af lokalplanen, kan en an-
svarlig byrådspolitiker vel ikke træffe beslutning på borger-
nes vegne?

Offentligheden har alt for mange gange før hørt, ”det er en 
gave til borgerne”, hvor driften siden viser sig at blive en 
belastning i det kommunale budget. 

Jeg går ind for genanvendelse, af hensyn til både fysiske og 
økonomiske ressourcer – og i forbindelse med Velkomst-
centeret, genanvendelse af Kalø Gods, hvis kulturhistorisk 
bevaringsværdige bygninger ligger i Nationalparken.

Nationalparkens administration har pt. kontor på gods-
et Kalø i Jagtslottet – og der er allerede brugt mindst 10 
millioner kr. på renovering og indretning af Besøgscenter 
i ”Karlsladen” i forbindelse med Nationalparkens indvielse.

En udvidelse af Nationalparkens anvendelse af Kalø Gods, 
giver derfor både kulturhistorisk og økonomisk mening - 
og Syddjurs kommune kan så bruge de allerede afsatte 
veje- og parkeringspladspenge til en omfartsvej fra Mo-
tortrafikvejen ind til Kalø og ned til Egens og videre ud i 
Mols Bjerge. 

Til gavn for Rønde, som er ved at sande til i gennemkør-
selstrafik. 

I Syddjurs er flere genanvendelsesprojekter i gang/taget i 
brug, af dem kan jeg bl.a. nævne:

Maltfabrikken, Grobund i Ebeltoft, Kulturhotellet i Rønde, 
Det gl. posthus i Ryomgård, Byporten i Hornslet, (det gamle 
rådhus). 

Godset Kalø i Nationalpark Mols Bjerge er en fantastisk kul-
turarv med masser af historie, og er – som nævnt i min 
indsigelse mod placeringen af velkomstcenteret - på vej 
til at blive ledigt, når Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) 
flytter til Århus. Jeg tror Danmark er mættet af besøgs- og 
velkomstcentre, betonklodser, der kun er åbent i sommer-
halvåret. Syddjurs har ikke brug for en kopi, og slet ikke når 
der er originaler nok.

Vi skriver nu 2019 og rundt i landet bliver erhvervslede-
re /ejendomsbesiddere præmieret for at genbruge gamle 
industribygninger og ældre huse. Det skal Syddjurs også 
være kendt for.
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God fysisk tilgængelighed kommer ikke af sig selv
Desværre oplever jeg, at mennesker, der ikke har et handicap, og som derfor ikke er 
helt afhængige af, at den fysiske tilgængelighed er i orden for alle, ikke er bevidste 
om, hvad den fysiske tilgængelighed betyder for mennesker med handicap.

Vi vil så gerne – hvis vi kan komme til…
Er udfordringerne for store og besværlighederne for ”indlysende”, risikerer vi med 
handicap og skavanker – eller som forældre til udfordrede børn - at opgive på for-
hånd, blive hjemme, kun komme de trygge steder. Og om det er os selv eller vores 
lokalsamfund, der marginaliserer os og hæmmer os i vores udfoldelser, går ud på et. 
Mere end én gang har jeg oplevet, når jeg har påtalt uhensigtsmæssige anlæg, at 
”Jamen her kommer aldrig nogen handicappede”. Nej, NETOP! 
Tænker man tilgængelighed ind ved nyanlæg og ombygninger – helst fra start – 
letter vi adgangen for alle.
Det kan være den mindste kant eller bump i vejen, som kan gøre forskellen på at være med og føle sig inkluderet og på 
ikke at være det. I Dansk Handicap Forbund tror vi på, at ringe fysisk tilgængelighed er et udtryk for uvidenhed hos dem, 
der bygger og anlægger - ikke ond vilje. Vi bidrager derfor med vores viden og erfaringer. På vores hjemmeside har vi 
samlet en række gode råd, huske- og tjeklister.
https://danskhandicapforbund.dk/da/radgivning/tilgaengelighed/ 

Mere end det
Tilgængelighed handler om mere end fysiske barrierer. At færdes uden sine sansers fulde brug er en kæmpe udfordring. 
Selvfølgelig oparbejder blinde/svagtseende en vis grad af evne til at færdes og orientere sig, men hver gang, der er 
ændringer i gadebilledet, vejarbejde, nye skilte og/eller cafeborde i gågaden eller omlægning af busruterne, bliver det 
en kende vanskeligere. Og at blive mødt med undrende eller støjende adfærd kan gøre en god dag dårlig for psykisk 
sårbare, personer med autisme og andre diagnoser. Informationer kan med fordel ”gives” både på skrift, piktogrammer 
(enkle, letforståelige tegninger) og via apps og/eller lydkilder relevante steder, sikrer vi, at langt flere både forstår og kan 
samle information.
Bestyrelserne i de to afdelinger af Danske Handicaporganisationer og de to Handicapråd i Syd- og Norddjurs vil i maj få 
mulighed for at få en større, fælles forståelse for Tilgængelighed inde og ude samt et indblik i FNs Handicapkonvention, 
når Scleroseforeningen Lokalafdeling Djursland inviterer på kursus i Pindstrup.
https://international.handicap.dk/strategi-og-politik/handicapkonventionen/handicapkonventionen/ 

Tak for ordet!

Solveig Hansen, formand for lokalafdelingen af Danske Handicaporganisationer, DH-Syddjurs. Indstillet af Dansk 
Handicap Forbund.
•	 Førtidspensionist	og	samboende	med	Steen.	Glad	bedste	til	to	og	frivillig/aktiv	i	en	lang	række	foreninger
•	 Født	i	1959	med	1½	arm	og	1½	ben,	bruger	benprotese	og	er	i	perioder	totalt	afhængig	af	kørestol
•	 Har	bl.a.	været	instruktør	på	”Lær	at	tackle	kroniske	smerter”	og	byder	på	foredraget	”på	grund	og	på	trods”,	

et indblik i nogle af de mange, fantastiske oplevelser, livet har budt på – på grund eller på trods af et fysisk 
handicap

•	 De	nævnte	link	er	lange,	send	en	mail	til	Solveig	på	sol1920@gmail.com	–	så	kommer	de	fluks	i	din	indbakke,	
lige til at klikke på…

Grundlovsmøde på julielund
Sæt  i kalenderen ved  onsdag d. 5. juni  og deltag i grundlovsmødet 

 fra kl. 14 til 16.30 i Julielunds have, Nordkystvejen 29, 8961 Allingåbro

 Der vil være underholdning ved VI-TO og Randers Bykor. 

 Foketingsmedlem Mogens Jensen samt yderligere to talere vil sætte fokus på tre ømme punkter i den aktuelle  situation 
i samfundet.

 Er der plads til barnet i dagens samfund ? - Er den stigende ulighed en trussel mod fællesskabet og evnen til at hænge 
sammen ? - Er demokratiet truet af nationalisme og en sig selv nok ideologi ?

 - ømme punkter for samfundet som helhed, men også for Socialdemokratiet som parti.

 Kom og få en hyggelig og indholdsrig eftermiddag med Grundloven som den overordnede nerve, der binder os 
sammen som nation.

ka’ Vi komme til?
Af SOLVeig hAnSen
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dato  tid/sted  aktiVitet

1.maj Rønde 11.00 – 13.30 Taler ved: Leif Lahn 

8. maj 19.00 – 21,30 Ordinært bestyrelsesmøde 
 Gustav Wiedsvej 30 Forberedelse af EU-valget 
  Temamødet forberedes: 
  Ny Malt (arrangement for 
  partimedlemmer) engang i juni 
  Jan Fischer (byrådsmedlem) deltager 
  fortæller om SÆ arbejde (ældreområdet)

17. juni  Fra kl. 19.00 – 21.30 Borgermøde 
 Kantinen hos Kvadrat Udvikling af Ebeltoft by 
  Oplæg ved Karin L. Bæk 

sommer-pause

19. aug. 19.00 – 21.30 Ordinært bestyrelsesmøde 
 Gustav Wiedsvej 30 Ole S. Hansen (byrådsmedlem)  
  deltager og fortæller om PUK arbejde, 
  er med i bestyrelsen for Malt, vil komme 
   ind på Ebeltoft byudvikling

23. sept. 19.00 Ordinært bestyrelsesmøde 
 Gustav Wiedsvej 30 Budget 2020

  Michael Stegger (byrådsmedlem) 
  deltager, fortæller om ØK arbejde,  
  herunder tanker om det  
  kommende budget. 

11. nov. 19.00 – 21.30 Ordinært bestyrelsesmøde 
 Gustav Wiedsvej 30 Niels Gyldenlund (byrådsmedlem) 
  deltager og fortæller om hvad der 
  arbejdes med i arbejdsmarkedsudvalget.

2020

13. jan. 19.00 – 21.30 Ordinært bestyrelsesmøde

 Gustav Wiedsvej 30 Temamøder i det kommende år 
  Generalforsamlings annoncering 
  Generalforsamling forberedes

17. feb.  19.00 – 21.30 Ordinært bestyrelsesmøde

 Gustav Wiedsvej 30 Generalforsamling: Form, beretning 

24. feb.  19.00 – Generalforsamling og fællesspisning 
  Kernehuset Ebeltoft

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle, der har lyst til at deltage. Såfremt 
man har lyst, så kontakt lige formand, senest dagen før selve bestyrel-
sesmødet. 

Venlig hilsen
Christian Haubuf

21133415
christian.haubuf@mail.dk

Socialdemokraterne  
i Ebeltoft og Omegn

der indkaldes til 

Generalforsamling
d. 29. april 2019 kl.19.00

hos 3F, trekanten 30, 8500 Grenaa

dagsorden:
l. Velkomst
2. Valg afdirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Organisatorisk og politisk beretning
5. Beretning fra Regionen
6. Beretning fra Folketinget
7. Regnskab
8. Indkomne forslag
9. Valg

a) Næstformand for 2 år
b) Kasserer for 2 år
c) Faglig sekretær for 2 år
d) 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
e) Folketingskandidat Leif Lahn Jensen
f) 1 revisor for 2 år
g) 2 revisorsuppleanter for 1 år

10. Eventuelt.
Med venlig hilsen

Gert Schou
Kredsformand

indkomne forslag skal være formanden i hænde 
senest d.15. april 2019

Socialdemokraterne 
Djurskredsen

Talere:
Lars Ørgaard, Formand Metal Grenaa.
Jens Rasmussen, Gruppeformand, F.

Anders Peter Rasmussen, Byrådskandidat, A.
Jesper Yde Knudsen, Spidskandidat, Ø 

Arr. LO Djursland, Socialdemokratiet i Syddjurs,
Enhedslisten Syddjurs, SF Syddjurs.
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 LO, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten

1. maj 
i Rønde

Kl. 17.30 - 20.00 i Teatersalen,
Hovedgaden 10, 8410 Rønde

Kl. 17.30 til 20.00 
i Kulturhotellet

Teatersalen, Hovedgaden 10, 8410 Rønde

Lars Ørgaard, Formand Metal Grenaa.

Jesper Yde Knudsen, Spidskandidat, Ø 

Talere:
Lisbeth Bøwes, formand, Djurs Lærerforening

Leif Lahn, folketingsmedlem, A
Rasmus Vestergaard Madsen, folketingskandidat, Ø

Kirstine Bille, EU-kandidat, F

Gratis adgang, kaffe, te,
sandwich, musik og sang.

Arr. LO Djursland,Socialdemokratiet i Syddjurs, 
Enhedslisten Syddjurs, SF Syddjurs

Nokolaj Villumsen, EP- og FT kandidat, Ø
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orGanisatorisk BeretninG 
socialdemokratiet syddjurs-Vest
Af michAeL AAKjær, fOrmAnd

En generalforsamling er tid til at kigge tilbage på det forgangne år. Det er tid til at reflektere over indsatserne og lægge 
en sti ud til det kommende år. 

For et år siden frygtede jeg, at vores blad gik en hård tid i møde. Men med en uopslidelig og insisterende indsats af fol-
kene bag bladet er tendensen vendt. I 2018 oplevede jeg et meget levende blad. Mange artikler, forskellige skribenter og 
flere sider i bladet har givet mig som medlem af Socialdemokratiet i Syddjurs et blad at være stolt af. Et blad som jeg som 
formand er stolt af. Jeg håber, den insisterende stemme og de mange skribenter også i 2019 giver alt, hvad de har i sig. 

I januar 2018 var jeg forventningsfuld omkring vores medlemstal. Vi håbede på fremgang, men frygtede det værste. Lad 
mig sige det således. Vi holder medlemstallet, det kan se ud til, at ca. 175 medlemmer er der vi skal ligge i partiforeningen 
i Syddjurs Vest. Men vi skal da fortsat have ambitioner om mange flere medlemmer. 

Nye medlemmer er kommet til, velkommen til jer, det er dejligt, I er her. Der er desværre også medlemmer, der har forladt os. 

Jeg håbede også, at samarbejdet med partiforeningen Ebeltoft og Omegn ville blive udbygget i 2018. Vi havde store planer 
om fælles arrangementer. Vi forsøgte – det blev ikke til meget i 2018, men jeg er glad for at konstatere, at der på vores 
bestyrelsesmøder er ihærdige medlemmer til stede, som holder fast og fortsat kommer med forslag til arrangementer.

Vi har afholdt fem bestyrelsesmøder i 2018 og flere arrangementer. Vi har været i Hornslet på kræmmerdagen. Vi var der 
også 1. maj, både i Hornslet og i Rønde. Vi deltog i Hjorddrengens marked – men missede desværre Lions kræmmermar-
ked i Rønde. I 2019 tilmelder vi os igen de samme arrangementerne og holder både 1. maj i Hornslet og i Rønde.

Vi lærte også noget i 2018, som jeg mener det er værd, at hæfte sig ved. På markedet i Hornslet satte vi et skilt op med 
en lidt provokerende tekst omkring en aktuel politisk dagsorden i Hornslet. Skulle der være en tank tæt på et vandind-
vindingsområde? – Vi mente og mener fortsat klart nej!

At vi skiltede med vores holdning – at organisationen turde være lidt mere provokerende, at organisationen tog et aktu-
elt emne op i samarbejde med byrådsmedlemmerne, der med stor ildhu drøftede temaet med de mange forbipasseren-
de – DET gav pote. Det var en succes. 

Bestyrelsens opfordring til fremtiden skal derfor være, at organisationen før aktiviteterne i de forskellige byer har drøf-
telser med politikkerne – prikker til dem og tager de politiske emner op, således, at vores fremmøde kan skabe mere liv 
og debat. 

Et forslag der også dukkede op på et af vores bestyrelsesmøder har jeg valgt at beskrive som: ”Organisatorisk værne-
pligt for de afgående byrådskandidater.” Hvorfor ikke forsøge at holde de afgående eller afgåede politikere tættere til 
organisationen? De har både en enorm viden, og de har holdninger. De vil være et aktiv og være med til at udvikle vores 
politik. Jeg ville ønske, at de kandidater som ikke blev genvalgt, eller de som ikke opnåede valg, i stedet for at forvitre ud 
i skyggerne - måske frem til næste valg - i stedet ville forpligtige sig 
på at gøre en indsats for bestyrelsen, for organisationen. Vi har brug 
for jer, ikke kun i byrådet, men også i organisationen!

Vi har også i år drøftet et omfattende arbejdsprogram. Programmet 
har kort fortalt til hensigt at hverve flere medlemmer, opfylde vo-
res valgkampsløfter og naturligvis få flere byrådskandidater valgt til 
næste valg. Det er et modigt program. Jeg er ikke enig i alt, hvad der 
står, men det er godt, modigt og ikke mindst nødvendigt, at der er 
nogen i vores organisation, der tør. Vi skal tage bladet fra munden. Vi 
skal kunne sætte ord på vores ambitioner – også selv om det bryder 
med en konsensus opfattelse.

Vi har en DSU-afdeling i Socialdemokratiet i Syddjurs. Det er jeg per-
sonligt stolt af – ikke alle partier kan nemlig bryste sig af en ung-
domsorganisation. Jeg håber meget den vil vokse i 2019. Vi har brug 
for ungdommen, vi har brug for, at deres ideer også kommer frem, 
og vi har brug for deres energi og synspunkter, når der skal disku-
teres politik.

Begyndelsen af 2019 kommer til at stå i valgets tegn. Der er EU valg 
og der er folketingsvalg. EU-valget, der håber vi meget på en plads 
til Niels Fuglsang. Og vedr. folketingsvalget - der håber vi naturligvis 
på et regeringsskifte – jeg tror det kommer – jeg er næste sikker!

Det er min fornemmelse, at vi er ved at være klar til folketingsvalget. 
I Syddjurs-Vest har vi i 2018 og til i dag opbygget et stort og godt net-
værk af folk, som står klar til at give alt, hvad de har i sig, for at Leif 
Lahn får et godt valg. ”Altinget” (en netavis man gratis kan  abonnere 
på) spår, at han bliver minister – Vi håber – vi er klar NU.

Talere:
Lars Ørgaard, Formand Metal Grenaa.
Jens Rasmussen, Gruppeformand, F.

Anders Peter Rasmussen, Byrådskandidat, A.
Jesper Yde Knudsen, Spidskandidat, Ø 

Arr. LO Djursland, Socialdemokratiet i Syddjurs,
Enhedslisten Syddjurs, SF Syddjurs.
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 LO, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten

1. maj 
i Rønde

Kl. 17.30 - 20.00 i Teatersalen,
Hovedgaden 10, 8410 Rønde

LO, Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten
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1. maj 1. maj 1. maj 1. maj 1. maj 1. maj 
i Røndei Røndei Røndei Røndei Røndei Røndei Rønde
1. Maj
i Hornslet

Lars Ørgaard, Formand Metal Grenaa.

Jesper Yde Knudsen, Spidskandidat, Ø 

i Teatersalen,
Hovedgaden 10, 8410 Rønde
Kl. 15.00 til 17.00
KOMBI, Nyvej 3

Talere:
Rasmus Vestergaard Madsen, folketingskandidat, Ø

Morten Siig Henriksen, folketingskandidat, F

Leif Lahn, folketingsmedlem, A

Daniel Dallerup, formand, Metal Østjylland

Arrangører:
LO Djursland, Socialdemokratiet Syddjurs,

Enhedslisten Syddjurs, SF Syddjurs

Nokolaj Villumsen, EP- og FT kandidat, Ø
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Siden sidste ordinære generalforsamling er der jo sket det, 
at Christian Haubuf, den daværende formand, traf den be-
slutning at gå af med henblik på at bane vejen for Anders 
Peter Rasmussen, der jo desværre ikke blev genvalgt til by-
rådet. Idéen var ikke at tabe en dygtig politiker, men fortsat 
sikre engagement og professionalitet i foreningsarbejdet. 
Der blev derfor indkaldt til en ekstraordinær generalfor-
samling med ét vigtigt punkt på dagsordenen, nemlig valg 
af ny formand. Og her blev Anders Peter valgt. Det var et 
fornuftigt valg set med bestyrelsens øjne. Vi kunne nu for 
alvor trække i arbejdstøjet. Kommunalvalget var overstået 
og den nye byrådsgruppe med Ole Bollesen i spidsen, og 
fire nye byrådsmedlemmer skulle nu bestå prøven. Og lad 
mig sige det som det er. Det har de til fulde gjort.

Anders Peter Rasmussen har af helt personlige årsager 
bedt om en pause og har midlertidig trukket sig fra be-
styrelsen. Og når en formand går i utide, ja så er det jo 
næstformandens pligt at træde til, og det har jeg så gjort, 
lidt varsomt måske, for ikke at træde nogen over ”tæerne”. 

Vores lille forening har i øjeblikket 75 medlemmer, vi kunne 
sagtens bruge lidt flere.

Vi har i perioden holdt 6 bestyrelsesmøder, og selvom vi er 
lokalforankret, så går vores diskussioner på møderne langt 
ud over grænsen, så snakker vi regulær kommunalpolitik, 
regionspolitik og landspolitik. Vores fornemmeste opgave 
er dog helt klart at sikre et godt og konstruktivt samarbej-
de med byrådsgruppen, og jeg ved at det fungerer. Vi lytter 
også til, hvad der sker hos socialdemokraterne i vest, og 
jeg tror også, de lytter til os. 

Vi har i fællesskab mange bolde i luften og hos os forsøger 
vi i øjeblikket at skabe et fornuftigt samarbejde med Han-
delsstandsforeningen, Distriktsrådet og Håndværker- og 
Borgerforeningen. Dette selvfølgelig med henblik på, at vi 
fællesskab får sendt nogle signaler ud i luften til opfangel-
se af vores omverden. Signaler om et konstruktivt samar-
bejde, noget der ikke helt har fungeret på alle linjer. Især 
når vi snakker visioner og udviklingsplaner.

Vi arbejder lokalt ud fra et arbejdsprogram, hvor vi breder 
os og gerne vil længere ud med vore synspunkter. Der-
for inviterer vi ofte vore byrådsmedlemmer til at deltage 
i møderne, dels for at vi kan klæde dem på i forbindelse 
med visse mærkesager, men selvfølgelig også for at lytte 
til, hvad de arbejder med.

Vi har åbne bestyrelsesmøder, hvor vi selvfølgelig er lyd-
høre over for både ros og ris. Det er sundt for demokratiet, 
at vi deler synspunkter med andre på trods af forskellige 
opfattelser af fakta.

Da vi fortsat er 2 partiforeninger i Syddjurs, er der selv-
følgelig en fællesledelse, hvor vi er repræ-
senteret, derudover har vi et bestyrelses-
medlem i Djurskredsen. Det er Linda Brask, 
der for øvrigt repræsenterede os på Social-
demokratiets seneste kongres i Aalborg. 

Selvom der er lang tid til det næste by-
rådsvalg, er vi allerede på vej med en ny 
strategiplan. Vi har i Fællesledelsen nedsat 
en strategigruppe. Den består af borgme-
steren, de 2 partiformænd plus formand 

orGanisatorisk BeretninG 
socialdemokratiet eBeltoFt oG omeGn
Af KjeLd pederSen, næStfOrmAnd

og næstformand for fællesledelsen. Gruppens opgave er 
at udarbejde en strategiplan for socialdemokraterne i Syd-
djurs Kommune frem mod kommunevalget i 2021. Der er 
lang tid til, men der skal udarbejdes et politisk program, 
der skal arbejdes med det organisatoriske, og hvad vi har 
af ressourcer, og hvordan økonomien ser ud til den tid. Vi 
skal blive dygtigere til at kommunikere, og vi skal sikre os 
en større synlighed. Hvad det sidste angår, så er det vores 
vurdering, at socialdemokraterne i Syddjurs er bedre en sit 
rygte og at dette misforhold primært skyldes ringe kend-
skab til vores arbejde, vores aktiviteter og til vores med-
lemmer. Det skal der gøres noget ved.

Vi har 8 byrådsmedlemmer, en fællesledelsesformand, 2 
partiformænd, næstformanden i ældrerådet, og så har vi 
fra nord et regionsrådsmedlem og et folketingsmedlem. 
Altså hoveder nok til at sætte en kommunikationsrevoluti-
on i gang. Der ligger altså et potentiale og venter men vent 
ikke for længe.

En kendsgerning er, at vi mangler partimedlemmer, især 
aktive partimedlemmer. Det er ikke bare hos os, for det er 
blevet sværere for alle partier at hverve nye medlemmer, 
og gennemsnitsalderen er stigende. Vi skal ud og finde 
hjælp. Vi vil prøve at indtænke et ambassadørkorps i vores 
partiorganisation, som vil kunne hjælpe os i arbejdet med 
at få friske unge kræfter ind i bevægelsen. Man behøver 
ikke at være medlem for at være ambassadør. Netværk 
– plakater – husstandsomdeling – lobbyisme og der kan 
nævnes mange andre opgaver for ambassadører. Det skal 
selvfølgelig være personer, vi kan stole på, personer med 
et stort og bredt netværk, som kender deres lokalområde, 
og som kan give vores parti og vores politik et skub med 
på vejen. Vi kalder dem frivillige ambassadører.

Vi står overfor 2 valg – valg til EU og et folketingsvalg. Og 
netop i denne situation er der brug for hjælp. Vi har i fæl-
lesskab mobiliseret al den hjælp, vi kan få, men vi kan bru-
ge mange flere hænder og hoveder. Så ingen skal holde 
sig tilbage. Også her er der lavet en strategiplan, og der er 
aftalt en række aktiviteter. Der vil være cafemøder, omde-
ling af valgmateriale, gå med folketingsmedlem Leif Lahn 
og møde vælgerne på gaden, ringe på hos vælgere og af-
levere et fornuftigt budskab. Alt sammen noget der sikrer 
Leif Lahn genvalg.

Hvad der politisk er sket i byrådet, hvordan det første bud-
get blev redet i land af vores borgmester, og hvordan en 
homogen socialdemokratisk byrådsgruppe fungerer og 
meget mere, taler Christian Haubuf om i sin beretning fra 
Byrådet.

Vi har et fantastisk medlemsblad, Socialdemokraten Syd-
djurs. Ikke mange partiforeninger kan hamle op med et så 

professionelt blad. Stor ros og tak fra os i 
Ebeltoft og Omegn.

Selvom jeg ikke er, eller har været for-
mand, så har jeg siddet i bestyrelsen i 
mange år. Jeg har altid følt mig godt tilpas 
og følt, at vi altid har haft et godt og for-
nuftigt samarbejde, og det føler jeg også, 
der har været i denne periode. Så tak til 
bestyrelsen for konstruktivt og hyggeligt 
samvær. 
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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

www.lodjursland.dk
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