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Spørgsmål vedr. medlemskab 
og evt. flytning bedes rettet til 

din partiforenings kasserer

Kolind

Det har været utroligt spændende at være 
borgmester i denne periode – men det har også 
været en meget turbulent tid.

Ved valget i november 2017 fik vi efter min mening 
et godt byråd. En god blanding af nye og erfarne og 
af unge og ældre. Det meste af perioden har byrådet 
været gode til at tale sammen, også selv om vi ikke 
var enige.

Men perioden kom til at byde på store økonomiske 
problemer. Dels var der sat meget store byggepro-
jekter i gang i den tidligere byrådsperiode, og reg-
ningerne for disse byggerier skulle betales i min 
byrådsperiode. Det viste sig også, at der kom store 
underskud på driften på flere driftsområder – både 
på beskæftigelsesområdet og på socialområdet. 
Til sidst var vi tvunget til at genåbne budgettet og 
stramme op på både anlæg og drift – og indføre et 
reelt ansættelsesstop. 

Administrativt skete der også store forandringer. Vi 
fik både en ny direktør og en ny kommunaldirektør, 
og vi fik også flere nye chefer. Siden sommeren 2020 
er det gået betydeligt bedre administrativt, og frem 
for alt har økonomien rettet sig særdeles meget. 
Vi står nu med en kasse på over 270 mill. kroner – 
og med udsigt til at kassen bliver lidt mere styrket i 
2022. Forklaringerne er mange: Bedre administrativ 
styring – større indtægter via udligningsreformen og 
flere indtægter via grundsalg. Det er dejligt at kunne 
aflevere en kasse, der er større end den jeg overtog!

Oven i dette har vi haft Corona siden marts 2020. 
Der er trukket store veksler på en lang række medar-
bejdergrupper, og det har været imponerende, hvor 
dygtige og kreative de forskellige personalegrupper 
har været til at få skabt en ”næsten” normal hverdag. 
Men det har trods alt kostet: Vi har kunnet se, at der 
på nogle områder har været en lavere ”produktivitet” 
under Coronaen. Især i de perioder hvor børnene har 
været hjemsendt sammen med forældrene, kan man 
ikke yde en normal arbejdsindsats.

Men vi har ”overlevet” som kommune – og det er 
trods alt det vigtigste. Samtidig er det lykkedes at 
komme igennem med forskellige politiske initiativer:

 Klima og bæredygtighed: Vi glemmer ikke anbefalin-
gerne fra vores 17.4 udvalg.

I Syddjurs har vi i denne byrådsperiode haft et såkaldt 
§17 stk. 4 udvalg omkring klima og bæredygtighed. 
Da udvalget afleverede dets anbefalinger, var der en 
vis nervøsitet for, at der så ikke rigtig skete mere.

Der sker mere, og det er vores budget for 2022 et 
bevis på. Vi tænker bæredygtighed ind i vores nybyg-
ninger. Vi følger vores ny klimaplan. Vi har en ambi-
tiøs plan om, at hele kommunens bilflåde skal være 
fossilfri på 4 år, og vi har afsat midler til ny cykelstier. 

Omkring sol-
celler har vi 
med alle by-
rådets stem-
mer udarbej-
det et forslag 
til nogle store 
solcelleparker, 
som er place-
ret så skånsomt 
som muligt i land-
skabet. 

Det er vigtigt, at vi fra byrådets side konstant pres-
ser på omkring klima og bæredygtighed. Men det er 
også vigtigt, at den enkelte borger ser på, hvad man 
selv kan bidrage med - stort som småt. 

Borgerinddragelse: Vi glemmer ikke anbefalingerne 
fra vores 17.4 udvalg.

I sidste byrådsperiode havde vi et §17 stk. 4 ud-
valg omkring borgerinddragelse. Jeg møder af og 
til borgere, der siger, at dette udvalgs anbefalinger 
vist bare blev glemt. 

Det er jeg faktisk uenig i. Overskrifterne i medierne 
fortæller ikke meget om borgerinddragelse. Men 
den er der altså og trives i bedste velgående. Som 
borgmester kan jeg mærke, at det mere og mere er 
en naturlig del af forvaltningens arbejde at tænke i 
borgerinddragelse. Der bliver holdt borgermøde om 
lokalplaner, om budgetterne og om adgangen til vo-
res natur.

Ebeltoft i Udvikling har lige vundet en fin byplan pris 
– netop med henblik på den borgerinddragelse, der 
har fundet sted. 

Borgmesterens Walk and Talk har også været et ud-
tryk for at lytte til borgerne i de forskellige områder 
i kommunen. Som forberedelse til disse vandringer 
har både forvaltning og distriktsråd bidraget. 

Formelt har vi også lige vedtaget forslag om borger-
rådgiver og om borgerforslag. Begge beslutninger 
bliver spændende at følge i den ny byrådsperiode. 

Som afgående borgmester vil jeg opfordre det ny by-
råd til at fortsætte med flere §17 stk. 4 udvalg. I for-
bindelse med den kommende sundhedsreform, hvor 
kommunerne kommer til at overtage flere sund-
hedsopgaver, vil det være naturligt at oprette et 17.4 
udvalg omkring dette emne. 

Lad mig til sidst rette en stor tak til de borgere og 
politikere der har bidraget så fint til vores forskellige 
17.4 udvalg. Tak for jeres store arbejde.

BORGMESTERPERIODEN
FRA 1. JANUAR 2018 – 1. JANUAR 2022

AF BORGMESTER OLE BOLLESEN
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Torsdag d. 14. oktober 
Står meget tidligt op, fastende, og bliver hentet af Falck 
kl. 06.10. Jeg skal ind på Universitetshospitalet i Skejby, 
hvor jeg på afdelingen for Plastikkirurgi skal have fjernet 
noget på ryggen, der ligner modermærkecancer. Allerede 
da jeg ved 7-tiden er blevet placeret i et venteområde får 
jeg en telefonisk melding om, at der er en sag på vej, som 
omhandler Christian Haubuf, vores nr. 2 på kandidatlisten 
efter vores borgmesterkandidat Michael Stegger. 

Det lyder som en ”MeToo-sag” - det kan jo være alvorligt 
nok – og stort set præcis en måned før valgdatoen. Jeg 
prøver at orientere mig gennem et par opringninger inden 
jeg bliver lagt ned i fuld bedøvelse på den meget teknologi-
ske, kolde og funktionalistiske operationsstue. Vågner op 
i opvågningsområdet, hvor jeg har det nogenlunde fornuf-
tigt, indtil lægen kommer og fortæller mig, at jeg har fået 
fjernet noget på ’den venstre flanke’. I min let omtågede 
tilstand hører jeg sproglige antydninger af valg ampretorik 
– indtil jeg får noget at spise og drikke. Sjældent har en 
ostemad smagt så godt!

På vejen hjem med Falck midt på eftermiddagen eksplo-
derer sagen, og jeg bliver ringet op af både Partikontoret i 
København, Stegger naturligvis og vores lokale MF’er Leif 
Lahn. Vi beslutter, at det alene er mig, der udtaler mig 
vedr. sagen i de kommende dage. 

Fredag d. 15. oktober 
Har det efter omstændighederne helt godt, men bliver 
forstyrret hele formiddagen af at sagen omkring Christi-
an Haubuf og hans ”Me-Too-sag”, som er en repetition af 
en gammel sag helt tilbage for 10 år siden, nu er røget ud 
i offentligheden. Bliver ringet op af både TV2-Østjylland 
og selvfølgelig Adresseavisen, som har kendt til sagen i 
længere tid, men ikke har villet bringe den. Jeg prøver at 
antyde, at det er en sag, der er plantet til lejligheden her 
30 dage før KV21 - og af en mand, der tilsyneladende er 
tilknyttet Nye Borgerlige. 

Vi beslutter os for at holde et møde søndag, hvor jeg for-
håbentlig har det lidt bedre. Der afholdes ekstraordinært 
byrådsmøde kl. 15.00, hvor Christian selv vælger at med-
dele, at han trækker sit kandidatur til KV21 og vælger at 
sygemelde sig for resten af denne byrådsperiode. Og det 
er nok meget klogt – for at få sagen til at falde til ro, så 
den ikke kommer til at forstyrre valgkampen yderligere.

Søndag d. 17. oktober 
Har det noget bedre, men jeg har stadig en del ømhed i 
mine to syninger under armen og længere nede på siden af 
ryggen – på ’den venstre flanke’. Holder et møde med Stra-
tegigruppen hjemme på Brombærvej 10 kl. 17.00. Stegger, 
Jan Bruno og Rene Sørensen kommer. Vi er også fremover 
partiets Strategigruppe, og fastlægger en pressemedde-
lelse, som jeg skriver senere på aftenen og sender ud. For-
håbentlig kan det så få sagen til at falde til ro, således at 
vi alle kan koncentrere os om valgkampen.

Tirsdag d. 26. oktober 
Til eftermiddag får jeg ordnet det sidste vedr. annonce-
ringen i Adresseavisen i den sidste og væsentligste del 
af valgkampen, herunder bl.a. vores helsidesannoncer til 
Adresseavisen d. 10. november. Tager videre til aftenens 
møde i Fællesledelsen kl. 19.00 i 3F-huset i Rønde. Det 
bliver et forholdsvis fredsommeligt møde, hvor jeg indleder 
med at fortælle, at jeg er blevet kontaktet af Vejdirekto-
ratet omkring to plakater, som hænger ulovligt ude ved 
lufthavnen. 

Og ellers diskuterer vi vores plakatophængning, fordelin-
gen af røde roser, valgkampen i øvrigt, men også spørgs-
målet om, hvad vi gør i Ebeltoft, efter at Christian har 
trukket sit kandidatur pga. ”Me-Too-sagen”. Rene er ny 
formand derude, og Stegger, Linda og Anita plus andre 
skal naturligvis i fuld sving i Ebeltoft i den kommende peri-
ode. Ebeltoft er vigtig for os, fordi det er kommunens ene-
ste købstad og den største by. Der må være et potentiale 

af nye socialdemokratiske vælgere med den tilflytning, der 
er sket til byen i det seneste år. Godt og ret langt møde, 
men som altid med en god og saglig debat. 

Alle er med på vores satsning omkring et generati-
onsskifte, både i forhold til borgmesterposten med 
Michael Stegger Jensen og til vores kandidat til Re-
gionsrådet Niels Gyldenlund Mikkelsen, hvor jeg som 
næstformand i Kredsbestyrelsen også er med i Niels’ 
baggrundsgruppe. 

Mandag d. 1. november 
Til samtale formiddag på Universitetshospitalet i Skejby, 
hvor en yderst kompetent læge på afdelingen for Plastik-
kirurgi kan fortælle, at der ikke er sket spredning, hverken i 
hudprøverne eller i de lymfeprøver, der blev taget ved sam-
me lejlighed. Til aften har vi et møde i Strategigruppen 
med Leif Lahn som deltager, og efterfølgende er der møde 
i Djurskredsen, også i 3F-huset i Rønde. På det første 
møde får vi lagt nogle rimelige strategier for, hvordan vi 
skal gribe konstitueringen an, og på det andet møde er 
det mest efterretningssager her midt i valgkampen til 
kommunalvalget og valget til Regionsrådet. 

Fredag d. 12. november 
Står tidligt op for at være på plads til statsminister 
Mette Frederiksens morgenbesøg i Rønde i forbindelse 
med valgkampens kulmination. Kører op til A-huset ved 
8.30-tiden og finder en parkeringsplads, hvor jeg møder 
vores nuværende borgmester Ole Bollesen. Vi får os pla-
ceret i salen og gjort klar. Der er tv på og folk fra både 
Adresseavisen og Aarhus Stiftstidende, da statsmini-
steren dukker op i sin store socialdemokratiske valgbus 
præcis kl. 9.25. 

Jeg byder velkommen ude ved bussen og ledsager vores 
partiformand og statsminister ind i salen. Her synger vi 
en sang motiveret af Rita Vinding, og vores borgmester-
kandidat Michael Stegger byder velkommen. Derefter hol-
der Mette et kort oplæg om ældrepleje og velfærd, og der 
er et par spørgsmål fra salen efterfølgende, inden hun bli-
ver fotograferet sammen med vores kandidater udenfor 
ved bussen. Der er også nogle spørgsmål fra pressen inden 
da, men vores tidsplan holder ganske præcist. 

Der er reportage og billeder fra besøget på både TV2-Øst-
jylland og i Adresseavisens netudgave senere på dagen. 

Der er ingen tvivl om, at besøget er rigtig godt for vores 
valgkamp – både for motivationen hos kandidaterne, men 
også fordi det skaber opmærksomhed hos vælgerne, når 
statsministeren ’kommer til byen’.

Lørdag d. 13. november 
Kører til Ebeltoft til kl. 13.45 til modtagelse af finansmini-
ster Nikolaj Wammen. Det sker på parkeringspladsen ne-
den for Maltfabrikken. Stegger, Rene, vores lokalformand i 
Ebeltoft, og jeg tager imod, og sammen går vi op til Malt-
fabrikken og Biblioteket, hvor han bliver vist rundt. Der er 
masser af kandidater og medlemmer fra Ebeltoft, og vi 
går med røde roser sammen med Wammen op ad gågaden 
og op til Føtex, hvor der stadig er en del kunder. Vi deler 
roser ud undervejs, og det er ganske spændende også at 
få en dialog med finansministeren. Ved Føtex spreder vi os 
ud til de forskellige dagligvarebutikker, men det er råkoldt 
og fugtigt vejr, så seancen varer kun godt og vel en times-
tid, inden ministerbilen igen sætter kursen mod Aarhus. 
Men godt at have besøg af endnu en top-minister her ved 
afslutningen af valgkampen.

Søndag d. 14. november 
Valgudvalget har indkaldt til et møde søndag aften i 
3F-huset, hvor vi sammen spiser lidt smørrebrød, drik-
ker en øl og ønsker hinanden et godt valg på tirsdag. 
Vi får også snakket lidt om konstitueringsforløbet, hvor 
Michael Stegger, Jan Bruno og jeg udgør vores forhand-
lingsgruppe i forhold til de andre partier. Vi får at vide, 
at vi har det store konferencelokale på Rådhuset, men 
her skal vi også holde møde med de andre rød-grønne 
partier, så mange af vores kandidater, som kommer i lø-
bet af natten, vil desværre være nødsaget til at være 
på gangene eller i den fælles cafe. Vi aftaler, at man fra 
de forskellige valgsteder skal ringe ind til mig i løbet af 
aftenen, når listestemmerne er talt op, således at vi har 
mulighed for at danne os et tidligt overblik. Stemningen 
er fin og TV2-Østjylland møder op og bringer et interview 
med Stegger fra vores møde.

Tirsdag d. 16. november 
Det er valgdag, men jeg har for længe siden sagt fra til 
at være valgtilforordnet, så jeg tager det roligt og sover 
længe, fordi jeg jo skal være længe oppe i nat på Rådhuset 
i Ebeltoft. Jeg skal heller ikke op for at stemme, for jeg har 

SÅDAN FIK SOCIALDEMOKRATIET I SYDDJURS 
DEN ANDEN BORGMESTERPOST I TRÆK!

Dagbogsblade fra en valgkamp
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brevstemt for længe siden pga. coronaen. Så jeg følget 
optakten til valget og i øvrigt valget i løbet af formiddagen 
på tv. 

Tager til Ebeltoft ved 19-tiden til et foredrag i Syddjurs 
Teaterforening om operaens historie. Det er operasanger 
Hans Dueholm fra den lokale teatergruppe Figaros i Horn-
slet, som viser klip fra de klassiske operaer og fortæller om 
operaens udvikling fra 1800-tallet og op til i dag. Da det 
er valgaften husker jeg i min velkomst at gøre opmærksom 
på, at ’intet resultat er givet, før den fede dame har sun-
get’. Det er en sentens fra de store Wagner-operaers tid, 
replicerer aftenens foredragsholder! 

Jeg kører på Rådhuset kl. 20.30 og møder Leif Lahn, som 
er med os hele aftenen, allerede i foyeren, og senere Mi-
chael Stegger, vores borgmesterkandidat. Vi går en tur i 
cafeen og hilser på og snakker lidt, og ret kort tid efter 
kl. 21 begynder der at komme listeoptællinger ind fra de 
forskellige valgsteder. Det ser pænt ud i første omgang 
med fremgang i stemmetallene i både Tirstrup, Kolind og 
Rønde, men ret hurtigt går det op for os, at vi formentlig 
må notere en stemmemæssig tilbagegang. De Konserva-
tive stormer frem, mens Venstre ligesom os går tilbage. 
Men i løbet af aftenen viser det sig desværre, at vi også 
er gået et mandat tilbage, til trods for at vores stem-
memæssige tilbagegang kun er på ca. 120 stemmer. Vi 
mangler et teknisk valgforbund her til at løfte det sidste 
mandag. 

Men Enhedslisten har vundet et mandat, mens SF holder 
mandattallet trods en stemmemæssig tilbagegang. Al-
ternativet er desværre røget helt ud. Men vi har et rødt 
flertal – sammen med De Radikale. Og vi beholder serve-
retten på vores side og fastholder at Stegger skal være 
borgmester, også fordi han har et rigtigt flot personligt 
stemmetal. Men vi må aflevere vores udvalgsformands-
post til dels til De Radikale og SF, dels til de blå partier 
med hvem vi – til trods for nogle voldsomme skænderier 
undervejs på valgnatten – arbejder videre med for at få 
en bred konstituering på plads. Og det er med en tabt 
formandspost for et af de faste udvalg er ærgerligt, men 
vores mandat var først og fremmest at gå efter borgme-
sterposten. 

Og vi holder natten igennem og ved 2.30-tiden kan vi præ-
sentere Michael Stegger som ny borgmester i Syddjurs 

for ’verdenspressen’. Kører hjemad lige efter og er hjemme 
i en varm seng lidt før kl. 04.00. Puha, men det lykkedes 
i første omgang, og nu må vi håbe, at den underskrevne 
aftale holder frem til det konstituerende møde i den nye 
kommunalbestyrelse d. 8. december.

Efterskrift tirsdag d. 23. november 
Efterfølgende har der været fortsatte konstituerings-
møder mellem alle partierne i det nye byråd onsdag ef-
ter valget, ligesom der i dagene efter har været møder i 
partiet internt omkring fordeling af pladserne i forhold til 
det arbejdsnotat omkring konstitueringen, som Syddjurs 
Kommune havde lagt frem. Det har ikke været uproblema-
tisk, men det er lykkedes at nå til enighed, således at vi 
i går mandag d. 22. november kunne offentliggøre vores 
konstituering. 

Det er en kabale, som ikke kan gå op, men som vi ikke desto 
mindre skal have til at gå op – og det betyder, at der altid 
er nogen der er skuffede bagefter – desværre. Men aftalen 
er på plads i byrådsgruppen og godkendt i Fællesledelsen 
efterfølgende. 

Stort tillykke til vores nye borgmester Michael Stegger 
Jensen! Jeg er sikker på, at han bliver en fremragende 
borgmester i de kommende 4 år. Også tillykke til de øvrige 
seks byrådsmedlemmer, der med flotte personlige stem-
metal blev valgt ind i kommunalbestyrelsen. 

For de af jer, der ikke kom i byrådet i denne omgang vil 
jeg gerne invitere til organisatoriske opgaver i partiet i de 
kommende år – der er masser af dem og brug for friske 
kræfter.

Også tak til valgudvalget, hvor formand Rene Sørensen og 
vores utrættelige valgkampkoordinator Rita Vinding sør-
gede for at de organisatoriske rammer var i orden hele 
vejen rundt! 

Og endelig en kæmpestor tak til alle de partimedlemmer, 
der på forskellig vis hjalp til i valgkampen – uden jer var det 
ikke lykkedes!

Søren K. Lauridsen
Formand for Socialdemokratiet i Syddjurs 
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Indflydelse
Du kan få indflydelse på Socialdemokratiets politik i 
Syddjurs Kommune ved at deltage i de åbne grup-
pemøder, der holdes før byrådsmøder og udvalgs-
møder. Alle er velkomne. 

Coronarestriktioner kan dog begrænse deltagertallet.

Gruppemøde:

 før udvalgsmøder før byrådsmøde

 Mandag d. 10. januar  Mandag d. 24. januar 

 Mandag d. 31. januar Mandag d. 21. februar

 Mandag d. 7. marts Mandag d. 21. marts

Hvis man vil deltage i gruppemøde før byrådsmøde, 
skal man ikke tilmelde sig. Coronarestriktioner kan 
dog nødvendiggøre tilmelding.

Hvis man vil deltage i et gruppemøde før udvalgs-
møder, skal man tilmelde sig hos gruppeformand Mi-
chael Aakjær på mail: mica@syddjurs.dk eller tlf.nr.: 
2376804.

Her kan man også få oplyst mødested og tidspunkt. 
Som hovedregel holdes møderne mandage kl. 19.00 i 
3F, Solsortevej 9, Rønde.

Der vil stadig blive holdt gruppemøder rundt i kom-
munen, så derfor skal lyde en kraftig opfordring til at 
tilmelde sig maillisten, så man ikke går forgæves og 
møder op i Rønde, mens mødet holdes et andet sted 
i kommunen. 

Café-møder
Socialdemokratiet Syddjurs Vest

Lørdag den 29. januar . . . . . . . . . . . . . kl. 10.00 til 12.00

Lørdag den 26. februa  . . . . . . . . . . . . kl. 10.00 til 12.00

Lørdag den 26. marts . . . . . . . . . . . . . kl. 10.00 til 12.00

Lørdag den 30. apri . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10.00 til 12.00

Der udsendes mail ca. 14 dage før mødet med hvilket 
byrådsmedlem, der deltager, samt sted.

Aktivitetsplaner for Socialdemokraterne Ebeltoft og 
Omegn og Socialdemokratiet Syddjurs Vest kan ses 
på https://www.syddjurs-s.dk/

MØDER OG AKTIVITETER

Redaktionen ønsker alle læserne

en god jul og et godt nytår

SOCIALDEMOKRATIET

SKILTNING
BANNERE
BEACHFLAG
BILREKLAME
PYLONER
KLISTERMÆRKER

PROFILTØJ
TRYK/BRODERI PÅ:
ARBEJDSTØJ
T-SHIRTS
BUKSER
OVERTØJ

HJEMMESIDER
WEBDESIGN
HOSTING
PROGRAMMERING
WORDPRESS
SEO

TRYKSAGER
VISITKORT
BROCHURER
FLYERS
PLAKATER
POSTKORT

KLUBTØJ
HOODIES
SPORTSTØJ
JAKKER
T-SHIRTS
HESTEARTIKLER

REKLAME ARTIKLER
LOGOVAND
HALSEDISSER
NØGLERINGE
BOLCHER / SLIK
POSER

Ring på 70 22 70 26, skriv på freka@freka.dk
eller kig forbi Lerbakken 64, Rønde

Sammen
kan vi
mere

”

Plakatansvarlig:
Søren K. Lauridsen
Brombærvej 10
8410 Rønde
Tlf. 4014 7500
Mail: sklauridsen@gmail.com

FR
EK

A
 G

R
A

FISK
 A

/S

MICHAEL
AAKJÆR



Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjursFølg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs8 9

AF MICHAEL STEGGER JENSEN   ❘   GRUPPEFORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET     ❘     MEDLEM AF ØKONOMIUDVALGET

SIDEN SIDST I BYRÅDET

Kære socialdemokrat
Der er sket meget siden sidst. Vi har genvundet 
borgmesterposten, det beskriver Søren K Lau-
ridsen et andet sted i dette blad.

Jeg vil blot sige jer alle tak for hjælpen under-
vejs, og tak for opbakningen ved at opstille mig 
som jeres kandidat. Jeg er stolt over, det lykke-
des for os, og tager ydmygt opgaven til mig.

Disse linjer skrives midt mellem byrådsvalget og 
den endelige konstituering, så det bliver et kor-
tere indlæg end normalt.

Budget 2022
Direktionens oplæg til budget 2022 var et flot 
stykke arbejde. Et oplæg der sikrede fortsat 
økonomisk stabilitet, og som samtidig tilførte 
midler til især ældreområdet og daginstitutio-
ner. 

Derudover var det et oplæg, der var ramt af den 
serviceramme, vi er pålagt fra Regeringen og 
Kommunernes Landsforenings aftale. En aftale 
der ikke tog højde for, at kommuner som vores, 
der har fået flere midler via udligningsreformen, 
rent faktisk også får mulighed for at bruge dem. 
Det er skuffende, og det gjorde, at vi stod med 
et budget, hvor vi ikke kunne give velfærden 
det løft, der er tiltrængt.

Det har fyldt meget i hele Danmark og givet 
mange frustrationer blandt kommuner som vo-
res. Vi vil i det kommende år gøre vores indfly-
delse gældende internt i vores parti og arbejde 
for, at der bliver bedre vilkår for os i det kom-
mende budget.

Nu har vi så i stedet sikret, at kommunens øko-
nomi det kommende år bliver endnu stærkere, 
for økonomien i Syddjurs Kommune er i denne 
tid historisk stærk. Der har aldrig været højere 
kassebeholdning. Tænk det skulle ske under en 
socialdemokratisk borgmester! Det kan vi godt 
være stolte over.

En af grundende til budgetoplægget blev så 
presset var også, at der blev afsat en reserve 
til social- og familieområdet. Det gjorde vi for at 
have et realistisk forhold til de udgifter, der vil 
være i de kommende år. Udgifter vi skal have 
bragt ned for at få styr på den samlede øko-
nomi i Syddjurs Kommune og for at have flere 
penge til andre velfærdsområder.

At der i oplægget var afsat ekstra midler til byg-
gesagsbehandling og arbejdet med lokalplaner, 
er yderligere et fint tiltag. Det er efterspurgt af 
rigtig mange borgere, og det vidner om, at vi er 
en kommune, hvor der er aktivitet på mange 
områder. Det skal vi naturligvis bakke op om.

I Socialdemokratiet foreslog vi at friholde 2023 
for effektiviseringer på ni mio. kr., der er lagt ind 
i 2022, 2023 og 2024. Dette kunne vi desværre 
ikke samle flertal til at gøre. De beløb der er sat 
ind i 2022 har været et stort samtaleemne på 
bagkant af budgetvedtagelsen. Her vil jeg hen-
lede opmærksomheden på den formulering, de 
partier, der vedtog budgettet, har lavet:

“Administrationen udarbejder som grundlag for 
udmøntningen, og efter bidrag fra de lokale 
arbejdspladser vedrørende igangværende og 
planlagte effektiviseringstiltag, konkrete forslag 
til effektiviseringer. Forslagene tager afsæt i te-

Øv. Så kort kan det udtrykkes. Halvandet års for-
beredelser og 43 dages benhård valgkamp blev 
til en ”nær ved og næsten” for mit vedkommen-
de (selvom ”nært” er en relativ term – jeg fik ca. 
2/3 af de stemmer, jeg skulle bruge).

Før jeg kommer til de erfaringer, jeg gerne vil 
give videre, vil jeg nævne, at det har været en 
fornøjelse hele vejen. Optakten. Samtaler med 
sundhedsfaglige. Valgkampsplaner. Spændin-
gen for, hvad der skulle ske og hvor man mon 
endte. Samtaler med borgerne på gaden og ved 
døren. Jeg havde aldrig været det foruden, og 
jeg ville heller ikke have stillet op til regionsrå-
det, hvis jeg ikke troede, jeg kunne blive valgt 
eller gøre en forskel. Og så er Syddjurs også én 
af de fire midtjyske kommuner, der går frem i 
stemmeprocenten til RV21 – 15 går altså tilbage. 
Vi kan være stolte af vores indsats og resultat; 
og jeg tillader mig at være det samme.

Jeg har dog fire ting, som jeg gerne ville rejse et 
halvt år tilbage i tiden og fortælle mig selv:

1) Norddjurs stemmer meget lokalt, Syddjurs 
gør ikke: Selvfølgelig var Else Søjmark fra 
Norddjurs både en mere etableret politiker 
og højere på listen end jeg, men vores per-
sonlige stemmetal i hinandens kommuner si-
ger en del. Else fik 1.008 stemmer i Syddjurs; 
jeg fik 86 i Norddjurs. En klar indikation af, at 
kandidaten fra Syddjurs til RV25 bør fokusere 
sin tid i egen kommune.

2) Få sammenkædet sundhedspolitik med kan-
didaten: Jeg skulle have sendt flere læserbre-
ve, end jeg har gjort (jeg har fået udgivet ca. 
7 på et halvt år, som hverken er ringe eller 
overvældende), for folk kendte mig ikke for 
det sundhedspolitiske og for mange kendte 
mig slet ikke. Syddjurs’ socialdemokratiske 
vælgere skal senest fra foråret inden valget 
høre bredt om, hvad kandidaten har af pla-
ner.

3) Lav tre dage af de sidste tre uger til ”regi-
ons-kampagne-dage”: I løbet af valgkampen 

SYDDJURS HAR ENDNU SIN  
FØRSTE REGIONSRÅDSREPRÆSENTANT TIL GODE
 – og dét bør være kernefortællingen til næste valg

AF NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN 
AFGÅENDE BYRÅDSMEDLEM OG BESTYRELSESSUPPLEANT I SYDDJURS-VEST

kæmper et du-
sin kandidater 
og en snes fri-
villig benhårdt 
for primært det 
k o m m u n a l e . 
Det giver god 
mening, for det 
er dét, folk går 
mest op i, men 
set i lyset af, 
hvor svært det 
er at nå rundt ene mand, kan det være en idé 
at afsætte fx hver torsdag eller lørdag efter 
plakatophængningen til regionsråds-kam-
pagnedage. 

4) Vælgerne i Syddjurs skal være 100 % klar 
over, de aldrig har haft en repræsentant: Der 
skal stå meget i en kandidatfolder, men de 
største typer bør fortælle, at Syddjurs aldrig 
har valgt nogle af sine egne; nu i fem omgan-
ge. Når jeg fortalt det, er det kommet som 
en overraskelse for alle, og jeg tror, det vil 
være udslagsgivende, at man gerne vil have 
sundhedsvæsenet og dets folkevalgte så tæt 
på som muligt. Denne gang gik ca. 5000 af 
7.500 S-stemmer i Syddjurs til Anders Kühnau 
(1.960 stemmer) eller listen (2.958 stemmer). 
Det er de lavest hængende af alle frugter, og 
de skal plukkes!

Det var de fire overordnede ting, som hermed 
er givet videre til den person, der måtte tage 
opgaven på sig om fire år – om det er en ældre 
udgave af mig selv eller en helt anden. Fokuser 
mere på noget konkret. Forklar folk, hvor meget 
det betyder at have en lokal repræsentant. Få 
spredt budskabet af flere personer end kandi-
daten selv. 

Tak for tilliden til jer, der stillede mig op og de 
1.759, der stemte på mig. Vi ses i det organisa-
toriske til den fortsatte kamp for et bedre Syd-
djurs, Midtjylland, Danmark, EU og verden end 
nogensinde før!
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maer som for eksempel mindre brug af ekster-
ne konsulenter, konkurrenceudsættelse, øget 
digitalisering, bedre brug af teknologi, reduktion 
af sygefravær, forbedring af arbejdsgange m.v.”

Det står vi gerne på mål for. Og det arbejde fort-
sætter vi med udmøntningen i december.

Hos os i Socialdemokratiet har vi tidligt erkendt, 
det var småt med midler til egne mærkesager i 
budgettet. Men følgende fik vi med:

En bæredygtighedskonference, der skal sikre, at 
private kan blive bedre oplyst i forhold til selv 
at bygge bæredygtigt. Samtidig skal vi via kon-
ferencen opkvalificere vores medarbejdere, og 
sikre, at lokalplaner muliggør, at man kan bygge 
bæredygtigt. Beløbet tages fra puljen til bære-
dygtighed, der blev oprettet i forbindelse med 
vedtagelsen af budget 2021 for et år siden.

På opfordring af flere høringssvar og på bag-
grund af et ønske fra Udvalget for sundhed, 
ældre og social, bliver der igangsat en ny ud-
regning af demografimodellen på ældreområ-
det. Vi ønsker en opdatering af den nuværende 
model, der er fra 2015. Er tallene troværdige i 
dag? Det kommer der nu en undersøgelse af. 
Vi bakker resultatet op, uanset hvad det viser!

Vi fik også med i budget 2022. at der nu kom-
mer en behovsanalyse af en svømmehal cen-
tralt i kommunen. Det vil blive med start i 2023. 
Vi mener, der har været snak om dette emne i 
mange år, og er glade for at være partiet, der 
nu sætter handling bag ordene.

Undervejs i budgetprocessen indløb et forslag 
fra Ungealliancen, et forslag der havde flere 
gode idéer. Her har vi fået afsat et beløb på 
100.000 til en ungepulje. En pulje der skal ud-
møntes efter dialog med de unge. Vi tror på, 
det er starten på et bedre og mere formaliseret 
samarbejde mellem Syddjurs Kommunes unge 
og os politikere.

Vi er også glade for, at der var enighed om at 
fjerne egenbetalingen på midlertidige døgn-
pladser på Syddjurs Kommunes rehabiliterings-
afdeling i Tirstrup. Det er en sag vores bagland 
og Ældrerådet har gjort opmærksom på gen-
nem lang tid, og vi er glade for nu at kunne op-
høre med den brugerbetaling.

Det er også vigtigt for os, at vi fortsætter den 
grønne omstilling kommunalt. I dette budget 
blandt andet ved at vi på fire år udskifter kom-
munens biler med elbiler. Et tiltag, der i den grad 
gavner vores klima.

Vi glæder os over, at hele Byrådet har eftergivet 
udestående gæld på flere velfærdsområder, 
som eksempelvis sundhed og omsorg. En gæld, 
der har hængt som en tung dyne over vores 
medarbejdere, og som vi med dette budget 
eftergiver. Det er glædeligt, da det er en gæld, 
der er betalt. Det er kun internt i Byrådet, vi har 
aftalt, at gælden skulle betales tilbage over en 
årrække. Det har vi nu eftergivet.

Det er glædeligt, vi har økonomien til at eftergi-
ve en gæld, der er betalt, og derfor ikke påvirker 
kassebeholdningen.

Udover de nævnte ting, glæder vi os over, der 
er tilført 18,6 mio. kr. via de seneste finanslove. 
Penge der løfter velfærden takket være den so-
cialdemokratiske regering og deres støttepar-
tier. Ældreområdet får især gavn af pengene, 
men også skoleområdet og daginstitutionerne 
bliver tilført ekstra midler. Det er vi glade for.

Jeg vil gerne takke både politikere og embeds-
mænd for en god og konstruktiv proces i forbin-
delse med budgetforhandlingerne. Der har i år 
været en vilje til at opnå løsninger i fællesskab, 
og det er vi i Socialdemokratiet glade for. 

Til slut vil jeg sige tak for ordet i de forgangne 
fire år. Det har været spændende og lærerigt 
at skulle beskrive, hvad vi laver i Byrådet. Efter 
nytår er der en ny der overtager, det afklares 
efter dette er skrevet.

Jeg vil ønske dig og dine nærmeste en rigtig 
glædelig jul. Jeg glæder mig til det nye år, hvor 
vi fortsætter med en socialdemokratisk borg-
mester. 

Godt nytår til jer alle !

Kære Socialdemokrater.
Valget er overstået. Min værnepligt er overstået. Jeg fik 
desværre et dårligt valg, men sådan er det i politik. Det 
går godt, det går skidt. Mine stemmer er gået til den nye 
komet fra konservative, Jan Aude, og til vores egen nye 
borgmester, Michael Steger Jensen. Jeg går fra posten 
som udvalgsformand med oprejst pande. Jeg har gjort 
det bedste, jeg kunne, og synes selv, det er gået godt 
nok, men sundhed, ældre og socialområdet er svære 
områder. Det ved alle. 

Nu er det en venstremand, Christoffer Pedersen, der 
fortsætter på posten. Han får selskab af Sidse Vangsted 
og Michael Aakjær fra Socialdemokratiet, så det skal 
nok gå.

Tak til Rita Vinding og Molly Thomsen for input og for at 
holde mig i ørene. Det har betydet alt, at de har været 
på sidelinjen de sidste 4 år. Af hjertet tak.

Nu skal jeg prøve noget nyt som medlem af Udvalget 
for plan, udvikling og erhverv. Det vil jeg glæde mig til.

I Syddjurs Kommune har vi en god økonomi. Fire år 
med socialdemokratisk borgmester har været godt. 
Vores største udfordring er vel sagtens, at vi på bag-
grund af økonomiaftalen mellem kommunerne og re-
geringen, ikke må bruge de penge vi har i kassen på 
så stort et velfærdsløft, som vi reelt ønsker os. Jeg 
tror dog på, at vi i den kommende periode både får 
lov til at hæve vores serviceniveau, dvs. bruge flere 
penge og samtidig kan fortsætte med at holde kom-
munens økonomi sund.

På familieområdet har vi gennem flere år været pres-
set. Social- og anbringelsesområdet er svært at styre. 
Et merforbrug er med budget ’22 blevet nulstillet via 
penge fra ”kassen”, således socialområdet går ind i 
2022 med et sundt økonomisk udgangspunkt. Det er 
godt, at vi med budgetaftalen har gjort det. Flere års 
forsøg på at indhente merforbruget har ikke lykkedes. 
Jeg tror på, at aftalen og den igangværende handlings-
plan som er fastlagt, vil kunne gøre det sidste, således 
økonomien for fremtiden bliver styret bedre på områ-
det. Men det vil fortsat kræve et vedholdende politisk 
fokus for at det kommer til at ske.

På børneområdet vil vi formentligt kunne indfri kra-
vene til minimumsnormeringer allerede i 2023. Det er 
godt for de børn, der allerede bor her, men er også et 
godt signal med henblik på fortsat at kunne tiltrække 
flere borgere til kommunen. Netop for at rumme kra-
vene fra de mange nye borgere, som fortsat flytter til 

VAGTSKIFTE 
AF JAN FISCHER:   FORMAND FOR UDVALGET FOR SUNDHED, ÆLDRE OG SOCIAL

Som I nok har læst i dags-
pressen, er det lige nu sagen 
om vasketøj på plejehjem, 
der arbejdes med. Her går 
det bestemt ikke godt, men 
der er sat noget i gang for 
at finde en løsning, og finder 
forvaltningen ikke det, vil jeg 
arbejde for, at det skal tilbage 
til samme ordning som før. Så 
må vi finde pengene til det.

Forsøget med værdig hjem-
mepleje er sat i gang, ærger-
ligt at jeg ikke kan følge det 
til dørs, men I kan være sikre 
på, at jeg følger det sammen med Sidse Vangsted og 
Michael Aakjær. 

Nu vil jeg kigge indad, valget skal evalueres den 9. de-
cember, det vil jeg se frem til.

Jeg ønsker ALLE EN GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR. 

Syddjurs, så indeholder afta-
len også store investeringer 
i nyt med både skole- og 
daginstitutionsbyggeri. Men 
budgettet gav også mid-
ler til store renoveringer på 
både Ebeltoft skole, Mols-
skolen og Kolind skole, lige-
som der blev afsat midler til 
faglokalerne på Ådalssko-
len. Naturbørnehaven får 
også nye skurvogne, hvilket virkeligt også var tiltrængt. 
I budgettet er der derfor afsat mere end 200 mio. kr. 
til investeringer inden for familie- og institutionsudval-
gets budget i perioden 2022-2025. 

I de kommende år kommer vi fortsat til at skulle hol-
de fokus på skole- og daginstitutionsrenoveringer. Selv 
om der med dette budget blev afsat mange midler til 
det, så viste besøg på flere skoler for mit vedkommen-
de, at vi slet ikke er i mål. Jeg tror, at vi skal overveje i 
fremtidige budgetter at afsætte en fast renoverings-
pulje til vores skoler, daginstitutioner m.m., således vi 
fortsat vil kunne tilbyde gode forhold til vores borgere.

Noget som på det seneste har fyldt meget i medierne 
er børns skolefravær. Og også i Syddjurs er det forfær-
deligt stort. Det kræver en indsats. Om det er nok mid-
ler, er naturligt svært at sige, men i budgettet er der 
afsat 600.000 kr. både i 2022 og i 2023, øremærket til 
at nedbringe fraværet. 

BUDGET 2022
 – FAMILIE- OG INSTITUTIONSUDVALGET

AF MICHAEL AAKJÆR, MEDLEM AF UDVALGET FOR FAMILIE- OG INSTITUTIONER
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AF REGIONSRÅDSMEDLEM NIELS ERIK IVERSEN 

REGION MIDT - BUDGET 2022

For lidt under 2 år siden meddelte jeg S-kredsbesty-
relsen på Djursland, at jeg ikke ville stille op til det 
næste Regionsrådsvalg - den 16. november 2021.

Det var en meget svær beslutning, der skulle tages.

Jeg syntes ikke, at jeg var klar til at stoppe arbejdet i 
Regionsrådet - der var mange ting, der skulle gøres 
endnu - der var meget at kæmpe for. Jeg havde des-
værre fået konstateret sygdommen Parkinson. Der 
gik mange tanker gennem mit hoved - hvordan ville 
sygdommen udvikle sig, og hvordan ville jeg få det ?

Mine overvejelser gik meget på, at hvis jeg stillede 
op til en ny periode - kunne jeg risikere at blive så 
dårlig, så jeg var nødsaget til at udtræde af Regions-
rådet - efter måske 2 år ind i den nye periode.

Dette ville medføre, at vi ikke havde en socialdemo-
krat siddende i Regionsrådet fra Djursland de sidste 
2 år af perioden.

Dette ville jeg ikke risikere, så derfor valgte jeg at 
meddele kredsbestyrelsen, at jeg ikke ville stille op 
igen.

Jeg er absolut ikke træt af det politiske arbejde
På den anden side, så er jeg helt afklaret med, at 
jeg stopper det politiske arbejde efter 24 år gode år i 
Grenaa Byråd, Norddjurs kommune og Region Midt-
jylland.

Jeg har det godt med beslutningen - det var den helt 
rigtige beslutning - selvom det er med vemod, jeg 
forlader den politiske scene.

Jeg har siddet 2 perioder i Grenaa Byråd (8 år) - 2 pe-
rioder i kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune 
(8 år) og endelig 2 perioder i Regionsrådet i Region 
Midtjylland (8 år) - med masser af spændende og 
gode oplevelser.

Niels Erik Iversen stopper i politik efter 
24 år - med masser af spændende og 
gode oplevelser i bagagen.

Regionrådssalen
Fotograf Christoffer Regild

Det var en utrolig træt, men glad folketingsmedlem, 
der kl. 3.00 på valgnatten tog fra rådhuset i Ebeltoft.

Det var lykkedes os at få endnu en socialdemokra-
tisk borgmester i Syddjurs, og endda en yngre en af 
slagsen. Michael Stegger har været ufattelig synlig i 
valgkampen, og været meget klar i forhold til parti-
ets politik, og hvilken vej Syddjurs kunne forvente, 
med ham ved roret. Samtidig med det, så havde par-
tiet en meget stærk og aktiv liste, med gode erfarne 
folk, yngre kræfter og en god geografisk spredning. 
Et stort tillykke til Michael, til alle dem som blev valgt, 
og ikke mindst til partiet. Rigtig godt gået.

Jeg vil også benytte lejligheden til at sige en stor tak 
til Ole Bollesen for hans 4 gode år som borgmester 
og for et fremragende samarbejde imellem ham og 
mig. Vi kommer til at savne ham, men forventer sta-
dig, at han ikke slipper os helt og deltager i gode so-
cialdemokratiske arrangementer.

Hvis vi kigger på kommunalvalget helt overordnet på 
landsplan, så forsøger hele pressen og hele den bor-
gerlige del af Danmark, at udråbe os som den helt 
store taber. 

Er vi nu også det, og hvad er egentlig vores eftertan-
ke oven på en god, lang og aktiv valgkamp, hvor alle 
var ude i hele landet, inklusiv vores formand? 

Lad os kigge på lidt tal. Vi er stadig det suveræne 
største kommunale parti med de fleste mandater i 
byrådene og med 28,5% af stemmerne. Det vil sige, 
at knap hver tredje vælger har stemt på os. I 2017 
havde vi historisk 47 borgmestre, hvor vi denne gang 
er på 43. Vi er det eneste parti, der er repræsenteret 
i alle byråd, og er størst i 52 af landets 98 kommuner. 
Ud af de 19 kvindelige borgmestre er de 12 socialde-

TILLYKKE MED VALGET SYDDJURS
mokrater. Så hvis man kigger på alle de tal, er det vel 
ikke så ringe. 

Når det så er sagt, så er vi også altid nødt til at kig-
ge på, hvordan vi kan gøre det bedre, og her kan 
vi kigge på de udfordringer, vi har. Det var helt klart 
ved valget, at vi tabte flest stemmer i de store byer, 
og vi stadig ikke har fat i de helt unge, selvom de 
stemmer på os ved skolevalget. Derfor skal vi jo gøre 
os nogle tanker om, hvordan vi kan vende disse to 
udfordringer, og hvorfor vi skubber de unge og de 
store byer fra os. Det skal vi selvfølgelig gøre uden 
at grave os ned, da jeg ikke mener, der er grund til 
det. Det kan vel heller ikke afvises helt, at den sto-
re fokus på minksagen, kan have en betydning for 
især de vælgere, som tvivler. Hvor meget den har 
fyldt på Djursland er svært at sige, men jeg kan bare 
konstatere, at S gik meget lidt tilbage i Syddjurs, og 
i Norddjurs hørte jeg ikke mange, der brokkede sig 
over den sag i valgkampen.

Lige for tiden går stormen i retning af vores parti, og 
det kan vel aldrig helt undgås, især ikke når vi er en 
et-partis regering. Men her skal vi huske på, at vi har 
gjort det helt rigtige i coronakrisen, hvor danskerne 
havde stor tillid til os og regeringen. Vi har fået rigtig 
mange af vores mærkesager igennem på blot 2 år 
og igen og igen og helt utrætteligt, fortsat med at 
få gode aftaler på plads. Vi socialdemokrater er sat 
i verden for at give danskerne en bedre tilværelse, 
sørge for mindre ulighed, og sikre et land der passer 
på os alle. 

Derfor skal vi ikke kun have fokus på vores resultater, 
men stadigvæk lytte til danskerne, høre deres be-
kymringer og handle ud fra det. 

Af samme grund må vi aldrig gå i stå med at tænke 
politisk, udvikle nye ideer, og søge nye udfordringer, 
for igen og igen at gå efter at gøre vores land et end-
nu bedre sted at være.

Der er rigtig mange ting der skal løftes
Vi er kun lige begyndt i forhold til de klimaforandrin-
ger, vi står over for - selvom vi er kommet langt. 

Vi har et uddannelsessystem, en folkeskole der skal 
gøres bedre, og et velfærdssamfund, som skal ud-
bygges. 

Vi har en stor mangel på arbejdskraft, og en fremti-
dig og meget stor udfordring i forhold til antal hæn-
der på velfærdsarbejdspladserne. 

Alt dette skal løses på tværs af partierne, og med alle 
danskerne i fællesskab. Her tror jeg på, at Socialde-
mokratiet er bedst til at løse den opgave.

Tillykke til alle jer lokale socialdemokrater med det 
flotte valg og tillykke til Syddjurs med en ny god 
borgmester.
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Jeg har været så heldig, at jeg er blevet valgt hver 
gang, jeg stillede op.
Det vil føre for vidt at fortælle om alle de oplevelser, 
jeg har haft med det politiske hverv, jeg har deltaget i.

Jeg vil gøre få nedslag i min politiske karriere.
Første gang jeg stillede op var til byrådsvalget i 
Grenaa kommune i november 1997 for perioden 1. 
januar 1998 - 31. december 2001.
Det var meget spændende at stille op den første 
gang. Jeg var nummer 3 på den socialdemokratiske 
liste til valget, og jeg blev valgt med 166 stemmer.
Gert Schou blev borgmester efter Arne Jessen, 
som dog stillede op til byrådsvalget som menigt 
medlem.
Jeg husker med glæde mine første 4 år i Børne- og 
Ungdomsudvalget - bl.a. sammen med Valdemar 
Haumand.
Jeg blev også valgt til den næste periode, som gik fra 
1. januar 2002 - 31. december 2005 - Gert Schou blev 
borgmester og jeg sad i Økonomiudvalget.
Til det første valg til Norddjurs kommune - den 17. 
november 2005, stillede jeg op som borgmesterkan-
didat for socialdemokratiet - for perioden 1. januar 
2006 - 31. december 2009.
I foråret 2005 skulle der være urafstemning til hvem, 
der skulle være borgmesterkandidat for socialdemo-
kratiet i Norddjurs kommune. 
I hele 2 afstemninger, hvor 4 personer deltog - blev 
jeg valgt til borgmesterkandidat.
I sidste urafstemningsrunde deltog Tom Bytoft og 
Niels Erik Iversen - her fik jeg 65% af stemmerne - 
der blev afgivet 297 stemmer ud af 407 mulige stem-
mer - en stemmeprocent på 73%. 
Ved valget til kommunalbestyrelsen den 17. novem-
ber 2005 var jeg som sagt borgmesterkandidat.
Vi fik et godt valg - 11 socialdemokrater blev valgt 
til Norddjurs kommune - vi kunne dog ikke skabe 
et rødt flertal - der var kun SF, der havde fået valgt 
Mads Nicolajsen ind - der var ikke andre røde partier 
- der skulle være 14 mandater til at få et flertal.
Vi skulle således finde et flertal med de borgerlige 
partier, for at få borgmesterposten. Vi lavede kon-
stitueringsaftalen med SF, K og BL - Vi havde mange 
spændende forhandlinger på valgnatten.
Det endte med, at Torben Jensen blev borgmester 
- jeg blev viceborgmester og politisk leder - og vi fik 
alle vigtige formandsposter - i alt 6 udvalg og andre 
vigtige poster - vi valgte dog senere at tilbyde ven-
stre Sundhedsudvalget.
Det var meget spændende, at være med til at forme 
den nye Norddjurs kommune.
Måske var vores beslutning dengang med til at gøre 
klar for fremtidige socialdemokratiske borgmestre i 
Norddjurs kommune.
Jeg blev genvalgt til kommunalbestyrelsen i Nord-
djurs kommune for perioden 1. januar 2010 - 31. de-

cember 2013. Jan Petersen blev borgmester og jeg 
blev formand for Voksen- og Plejeområdet.
I foråret 2012 meddelte Gert Schou, at han ikke ville 
stille op igen til Regionsrådet i Region Midtjylland - 
næste gang, der var valg til Regionsrådet.
Jeg blev af flere opfordret til stille op til Regionsrådet 
i Region Midt.
Efter længere tids overvejelser, tog jeg imod opfor-
dringen til at stille op til Regionsrådet den 19. novem-
ber 2013 - for perioden 1. januar 2014 - 31. december 
2017.
Med stor hjælp fra hele S-kredsen på Djursland, så 
blev jeg valgt til Regionsrådet i Region Midt med 
5.784 stemmer - mit stemmetal var det fjerde stør-
ste i socialdemokratiet til valget i Region Midt - foran 
mig var placeret Bent Hansen, Flemming Knudsen, 
Anders Kuhnau og så kom jeg.
Regionsrådsformand blev Bent Hansen. 
Jeg blev næstformand i Regional Udvikling, formand 
for et midlertidig udvalg - bl.a. omkring kollektiv tra-
fik. Jeg fik plads i bestyrelsen i Midttrafik, bestyrel-
sesmedlem i Grenaa Gymnasium og LAG Djursland.
Jeg valgte at opstille til Regionsrådsvalget i Region 
Midtjylland igen - der var valg den 21. november 2017 
- perioden gik fra 1. januar 2018 - 31. december 2021.
Jeg blev valgt til Regionsrådet med i alt 5.351 stem-
mer - nummer tre på den socialdemokratiske liste. 
Først på listen stod Anders Kühnau, derefter følger 
Anette Roed og til slut følger undertegnede. Anders 
Kühnau blev Regionsrådsformand.
Ud af de 41 regionsrådsmedlemmer og diverse kan-
didater - så fik jeg det trettende største valgtal.
De 2 første år sad jeg i forretningsudvalget, er med-
lem af Psykiatri - og Socialudvalget I Region Midt, var 
formand for et udvalg, som arbejdede med emnet 
Digital Sundhed.
Jeg sidder i bestyrelsen på Grenaa Gymnasium, sid-
der i LAG Djursland, og endelig er jeg medlem af be-
styrelsen på Hospice Djursland.
Desuden er jeg medlem af Psykiatri - og Socialudval-
get i Danske Regioner.
Jeg vil godt sige mange tak til alle, som har støttet 
mig i de enkelte valgkampe, jeg har deltaget i.

Har du spørgsmål eller bemærkninger

til Region Midtjylland,

så er du meget velkommen til at kontakte:

Niels Erik Iversen

Tlf.  40 46 94 80

Mail: niels.iversen@rr.rm.dk

Socialdemokraterne i Ebeltoft og Omegn

Ordinær generalforsamling
mandag d. 28. februar 2022

I Kernehuset 
Østerallé 33, 8400 Ebeltoft

Generalforsamlingen begynder kl. 19.00

Foreningen er vært med  
en ”kulinarisk oplevelse”, fra kl. 18.00 

Tilmelding til spisning skal ske til: 
René Sørensen   Tlf. 21 70 00 90

Dagsorden:

1. Velkomst  v/ formand

2. Valg af dirigent

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning, organisatorisk v/ formanden

5. Beretning fra byrådet

6. Arbejdsprogram for det kommende år 

7. Regnskab v/ kasserer Svend Erik

8. Forslag til kontingent

9. Indkomne forslag 

Skal være formanden i hænde 
senest d. 23. februar 2022

10.  Valg:

a) Formand for 2 år

b) 2 bestyrelsesmedlemmer

c) 2 suppleanter

d) 1 revisor for 2 år

e) 2 revisorsuppleanter

f) 1 fanebærer

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

11.  Eventuelt

 

Socialdemokraterne i Syddjurs-Vest 

Generalforsamling
mandag den 7. februar 2022

Mødet afholdes i 3F i Rønde kl. 19.00-22.00 

1. Velkomst 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af stemmetællere og referent 

4. Formandens beretning 

5. Den politiske beretning 
  ved borgmester Michael Stegger Jensen

6. Årshjul 

7. Regnskab 

8. Forslag til kontingent 

9. Indkomne forslag 

10. Valg til bestyrelsen 

● 1 kasserer
 Søren Holmgaard

● 2 bestyrelsesmedlemmer
 Anni Plannthin Mogensen
 søger genvalg

 Henning Mondrup Pedersen
 ønsker ikke genvalg. 

● 2 bestyrelsessuppleanter
 Niels Gyldenlund er på valg. 

● 2 revisorer. 

● 2 revisorsuppleanter. 

11. Evt. 

Forslag til generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde:

 senest d. 24. januar 2022
på mail:  lilleranders25@gmail.com

Med venlig hilsen 
Jan Bruno 
Formand for 

Socialdemokratiet VEST 
i Syddjurs Kommune
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