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Kære Socialdemokrat, måske lidt sent, men ikke desto min-
dre skal der lyde et godt nytår herfra.
Jeg vil her i mit første ”siden sidst – indlæg” som gruppe-
formand sætte fokus på samarbejdet i vores gruppe, kort 
beskrive udvalgsstrukturen i byrådet og komme omkring, 
hvorledes vi som byrådsgruppe har valgt at organisere os 
– og hvorfor. 
Jeg håber, du som læser vil læse interesseret med i hele 
bladet og stille de spørgsmål, som måtte trænge sig på, til 
din byrådsgruppe. Vi er som politikere ydmyge over vores 
valg til Byrådet og vores opgave, og vi bliver kun bedre po-
litikere ved, at du stiller spørgsmål og krav til vores politik. 
Som du helt sikkert har bemærket, så gik kommunalvalget 
godt. Vi fik valgt Michael Stegger Jensen som borgmester. 
Det er vi meget glade for! Nu går arbejdet i gang. Det er et 
arbejde, der for os handler om at spille borgmesteren god 
og sikre det bedst mulige udgangspunkt for genvalg om 
små fire år. Det arbejde er gået i gang. Laurbærrene, dem 
hviler vi ikke på. 
Om end vi ikke gik meget tilbage ved valget, så kostede 
det alligevel et helt mandat. Men de syv, som blev valgt 
og som nu udgør byrådsgruppen, er der en virkelig god 
blanding af både politiske erfaringer, forskellige aldre og 
erhvervserfaringer. Det er godt! Vi dækker mange områ-
der rent fagligt, og vi både kan og vil være med til at løfte 
socialdemokratisk politik, således borgmesteren har fast 
grund under fødderne.
En ændring af styrelsesvedtægten betød, at der nu for-
uden Økonomiudvalget er seks stående udvalg. De udvalg 
er Erhvervs- og planudvalget (EP), Sundheds- og ældre-
udvalget (SÆ), Natur- teknik- og miljøudvalget (NTM), Kul-
tur- fritid og landdistriktsudvalget (KFL), Familie- børne- og 
læringsudvalget (FBL), Social- og beskæftigelsesudvalget 
(SB). Som det antydes af udvalgsnavnene, er der tale om 
både nye udvalg og nye sammensætninger af de politiske 
ressortområder. 
Konstitueringen betød plads i alle udvalg for Socialde-
mokratiet. Men den betød desværre, at vi ikke fik no-
gen udvalgsformænd og desværre også kun én plads i 
Økonomiudvalget i form af borgmesteren. Vi fik dog tre 
næstudvalgsformænd i henholdsvis EP, SÆ og SB. Og også 
formandsposten for Børn- og ungeudvalget, der i ultrakort 
form er et anbringelsesudvalg for børn og unge. 
Det er klart, at den konstituering lægger op til et bredt 
samarbejde med de øvrige partier i byrådet. Det er vi ind-
stillet på og mener også, at det er det bedste for borgerne 
i kommunen.
I selve byrådsgruppen har der også været organisatoriske 
ændringer. Belært af sidste periode, hvor vi oplevede det 
som en stor opgave, både at lede en byrådsgruppe og 
samtidigt have øje for politikudviklingen, så har vi i denne 
nye periode valgt at organisere os med en gruppeformand 
(Michael Aakjær) og en politisk ordfører (Ole S. Hansen). Det 
mener vi vil styrke vores politikudvikling og samarbejde i 
byrådsgruppen. 
På vores vintergruppemøde for byrådsgruppen, som vi af-
holdt søndag den 23. januar, drøftede vi snitfladerne i den 
nye organisering. Kort opridset, så er det besluttet, at grup-
peformanden bl.a. tager sig af mødeledelsen, gruppen og 
arbejdsklimaet i gruppen, mens den politiske ordfører bl.a. 
er ordfører på ordførerrunderne i byrådssalen, fx. i forbin-
delse med budgettet og tovholder på gruppens politiske 
idéudvikling og ringer rundt til vores byrådsgruppe efter 
udvalgsmøderne. 

Det er klart, at organiseringen fordrer god koordinering i 
hele gruppen og tæt sparring mellem borgmester, grup-
peformand og politisk ordfører. Fx. er der aftalt virtuelle 
møder mellem de tre før alle ØK møderne.
Vintergruppemødet drøftede også de ”åbne gruppemø-
der”, hvor vi i sidste periode var rundt i kommunen. Det 
har vi besluttet at fortsætte med. Men det bliver under 
et nyt navn, som pt. ikke er afklaret - hvad tid og sted for 
møderne heller ikke er. Men læs opfordringen andet steds 
i bladet. Vi har brug for baglandet til at hjælpe med orga-
niseringen.
Vi besluttede desuden også at lade denne plads: ”Siden 
sidst” gå på skift mellem gruppeformand og politisk ordfø-
rer. Det tror vi vil bidrage med flere perspektiver og indblik 
i vores politiske arbejde.
I byrådsmæssig sammenhæng har der været afholdt intro-
seminar, hvor et samlet byråd har været omkring faglige 
håndgreb i form af sagsfremstilling og arbejdet i  udvalgene, 
men også vision for det politiske arbejde i denne byrådspe-
riode. Det næste spadestik i visionsarbejdet tager vi den 
1. marts. Det er vigtigt for os i Socialdemokratiet, at hele 
byrådet kan se sig i den vision. Og at vi som mennesker og 
politikere kan mærke og koble os på visionen – til gavn for 
jer borgere!
Og for at afslutte med det, som det drejer sig om, nemlig 
politikken. Så har de første måneder af 2022 i udvalgene 
primært været præget af præsentationer af de enkelte 
fagudvalg og ikke af komplekse politiske sager – men det 
skal nok komme, forventer jeg.

Michael Aakjær

SIDEN SIDST I BYRÅDET
AF MICHAEL AAKJÆR, GRUPPEFORMAND

Bliv medlem af Socialdemokratiet
I Socialdemokratiet har vi plads til forskellighed, og 
derfor har vi også flere slags medlemmer. Nogle er 
meget aktive. Andre nøjes med at give deres støtte. 
Men fælles for dem er, at de deler drømmen om et 
mere grønt, retfærdigt og solidarisk Danmark. Gå på 
www.socialdemokratiet.dk/vaer-med/ eller scan QR 
koden med din telefon.

✁

Kære medlem - Klip denne snip af og giv den til dine 
venner eller naboer, hvis du tror, de kan være inte-
resseret i at deltage i et fællesskab med indflydelse 
på udviklingen i vores kommune.

 

Kære medlem 
Klip denne snip af og giv den til dine venner eller naboer hvis du tror de kan være 
interesseret i at deltage i et fællesskab med indflydelse på udviklingen i vores kommune  

Bliv medlem af 
Socialdemokratiet 
I Socialdemokratiet har vi plads til forskellighed, og derfor har vi også flere slags 
medlemmer. Nogle er meget aktive. Andre nøjes med at give deres støtte. Men fælles for 
dem er, at de deler drømmen om et mere grønt, retfærdigt og solidarisk Danmark. 
Gå på www.socialdemokratiet.dk/vaer-med/ eller scan QR koden med din telefon 

 

 

Bliv gratis
intromedlem
indtil 1. juni 2022
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Vi vil i det følgende forsøge at beskrive dette nye 
udvalg.

Udvalget er tænkt som et udvalg, der skal varetage 
udvikling, herunder alle lokalplansager. Byggesags-
behandling, som jo har været udfordret gennem de 
seneste år med lange sagsbehandlingstider, er flyt-
tet fra Udvalget for natur, teknik og miljø til EP.

Den anden del af udvalgets ansvar er erhverv. 
 Erhverv har været knyttet til beskæftigelsesdelen i 
det tidligere erhvervs- og beskæftigelsesudvalg. Med 
den nye organisering er tanken, at der skal sættes 
styrke bag erhvervsudviklingen i kommunen, hvor 
strategisk planlægning skal danne forudsætning for 
skabelsen af nye arbejdspladser og skatteindtægter. 
Dette indenfor produktionserhverv og naturligvis 
også turisme.

Vi vil arbejde for, at det bliver nemmere at etablere 
og udvikle forretning i kommunen. Det gælder både 
små og store virksomheder.

ERHVERVS- OG PLANUDVALGET (EP)
OLE HANSEN:
POLITISK ORDFØRER, MEDLEM AF ERHVERVS- OG PLANUDVALGET OG KULTUR-, FRITIDS- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET

JAN FISCHER:
MEDLEM AF ERHVERVS- OG PLANUDVALGET Helt konkret har vi besluttet at igangsætte en lokal-

plan for et ret stort erhvervsområde ved Følle, kaldet 
Fremtidsparken. Vi venter os meget af dette område, 
og flere virksomheder har allerede konkrete fore-
spørgsler på arealer.

Det er vores ambition at fortsætte udviklingen med 
at skabe større åbenhed om lokalplaner og kommu-
neplantillæg, så borgere ikke føler sig “kørt over”, når 
arealer skal udvikles i deres nærhed.

Der vil blive travlt i udvalget. Kommunen er i en riven-
de udvikling, flere ønsker at flytte til kommunen, og 
mange udviklere ønsker at investere. Samtidig skal 
plangrundlaget til to solcelleparker årligt laves, lige-
som der skal laves en ny lokalplan for velkomstcenter 
ved Kalø slotsruin og en ny lokalplan for brandstatio-
nen i Rønde. Sidst men ikke mindst har Erhvervs- og 
planudvalget ansvaret for de igangværende byud-
viklingsprojekter i Ebeltoft og Hornslet.

Det er hele udvalgets ønske at komme tættere på 
erhvervslivet. Hvert udvalgsmedlem vil inden som-
merferien besøge 5 virksomheder. Det glæder vi os 
meget til.

Med denne ændring af udvalgsstrukturen er arbej-
det med Landdistrikterne nu prioriteret, hvilket efter 
min mening er meget fornuftigt. Der har igennem 
den seneste byrådsperiode været arbejdet intensivt 
med landsbyklynger og med byfornyelsesprojekter i 
en række af vores byer - senest i Nimtofte. Jeg glæ-
der mig til at fortsætte arbejdet, nu i et udvalg der 
har Landdistrikter som overskrift.
Den anden del af udvalgets ansvarsområde er Kultur 
og Fritid. Vi har et stærkt kulturliv, som vi skal un-
derstøtte og være med til at videreudvikle. Ligesom 
hele fritidsdelen er meget vigtig at understøtte og 
stimulere.
En stor opgave i den kommende tid er, efter min me-
ning, at hjælpe mange idrætsklubber og fritidstilbud 
på fode igen efter Corona. Vi får meldinger om, at der 
har være frafald af medlemmer og frivillige mange 
steder. Dette er et stort problem, vi som kommune 
skal tage meget alvorligt.
Jeg ser frem til at arbejdet med kultur og fritid får 
mere plads i de kommende år.
Det gamle udvalg for plan, udvikling og kultur (PUK) 
havde mange plansager, hvilket betød, at der i perio-

KULTUR-, FRITIDS-  
OG LANDDISTRIKTSUDVALGET (KFL)
OLE HANSEN:
POLITISK ORDFØRER SAMT MEDLEM AF ERHVERVS- OG PLANUDVALGET OG KULTUR-, FRITIDS- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET

der ikke var så meget tid til kulturen og fritidsdelen. 
Der skal nu nok blive travlt nok, bl.a. med at imple-
mentere de nye strategier inden for området.
Ellers er udvalget medansvarlig for anlægningen og 
byggeriet af den nye skole i Hornslet og naturligvis 
drift og udvikling af museum Østjylland og Syddjurs 
biblioteker.

Det glæder mig usigeligt meget, at jeg er blevet genvalgt til 
byrådet, og jeg ser frem til det politiske arbejde i byråd, ud-
valg, bestyrelse og nævn i den kommende byrådsperiode.
Kommet godt fra start i udvalgsarbejdet
Vi har allerede i skrivende stund afholdt to udvalgsmøder 
i det nye Natur, teknik og miljøudvalg med mange interes-
sante sager på dagsordenen.
Et af de første temaer, som jeg har engageret mig meget 
i, er punktet om ”Harmonsiering af Flextrafik”, der i Region 
Midtjylland udbydes og koordineres af Midttrafik. Flextra-
fik er et supplement til den øvrige kollektive trafik, og kan 
bestilles efter behov af alle borgere. Flextrafik har generelt 
fungeret som en god løsning for borgere i Syddjurs.
Midttrafik ønsker at harmonisere Flextrafik for hele  Region 
Midtjylland. Dette ønske er fremført på baggrund af en 
brugerundersøgelse, som Midttrafik har foretaget blandt 
borgerne i foråret 2021. Forslaget til harmonisering af 
Flextrafik sendes i sagen i politisk høring.
Indstillingen til udvalget var at godkende, at Syddjurs Kom-
mune tilslutter sig forslaget til harmonisering af Flextra-
fik, og at drøfte eventuelle bemærkninger til Midttrafik om 
harmoniseringen af Flextrafik. På baggrund af bl.a. mine 
bemærkninger, blev punktet ikke godkendt.
Der udarbejdes i stedet for, frem til det kommende møde 

NATUR, MILJØ OG TEKNIKARBEJDET (NTM)
ANITA SØHOLM:
MEDLEM AF NATUR-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, BESTYRELSEN I RENO DJURS OG FREDNINGSNÆVNET I SYDDJURS KOMMUNE

i Natur-, teknik- og miljøudvalget, et udkast til høringssvar, 
som grundlæggende er positiv overfor harmoniseringen 
og konceptet; men kritisk overfor at kommunen ikke selv 
kan være bestemmende vedrørende de gældende takster 
og med differentierede og bedre vilkår for visse målgrup-
per samt billig transport til Regionshospitalet.
Frem til at sagen genoptages i Natur-, Teknik- og Miljø-
udvalget fremsendes oplægget til udtalelse i Ældrerådet, 
Handicaprådet og Demorådet. Denne løsning er jeg per-
sonlig rigtig glad for.
Af andre temaer til drøftelse i udvalget har bl.a. været: 
 Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter i 2022, Cykelpul-
jeansøgning 2022 og Ejendomsstrategiskhandleplan 2022.
Bestyrelsen for Reno Djurs
Jeg har desuden netop været til det første bestyrelsesmøde 
i Reno Djurs, hvor det vigtigste punkt til drøftelse uden tvivl 
var, at alle landets kommuner ifølge nye regler skal vedta-
ge nye affaldsplaner senest den 31. december 2022, med 
mindre en allerede vedtaget plan opfylder visse betingelser. 
I medfør af affaldsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrel-
sen hvert 6. år udarbejde en 12-årig plan for kommunens 
håndtering af affald. De nye planer skal bl.a. indeholde en 
plan for kildesortering i 10 fraktioner ude ved forbrugeren. 
Kontakt mig gerne for uddybning af affaldsplanen.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at udvalget for 
sundhed og ældre (SÆ) ikke var min førsteprioritet blandt 
de seks udvalg. Ikke fordi jeg finder det uinteressant eller 
ligegyldigt – snarere tværtimod. Jeg synes nemlig, det er 
et utrolig vigtigt område. Et område hvor der skal og kom-
mer til at ske meget de kommende år. Det er et udvalg, 
hvor de beslutninger man tager i høj grad kan mærkes di-
rekte hos borgerne. Og der har jeg ikke lyst til at fejle. Selv 
de bedste fejler og/eller fortryder beslutninger indimellem, 
så det vil jeg også gøre. En utroligt irriterende, men vigtig 
erkendelse.
Jeg er ret grøn på området, men en lærer sagde engang til 
mig ”jo mere man ved, jo mere ved man også, at man ikke 
ved”. Den sætning trøster jeg mig lidt med og håber, at en 
del af grunden til min ”usikkerhed” bunder her i. 
Meget bevidst om egne mangler og med en kæmpe por-
tion ærefrygt, satte jeg mig ved bordet til mit første ud-
valgsmøde, med vilje og lyst til at blive klogere – især for 
borgernes skyld.
Vi har nu afholdt de første to udvalgsmøder, og jeg er po-
sitivt overrasket over, hvor godt vi bliver hjulpet på vej af 
forvaltningen. Det er nogle dygtige mennesker vi har at 
støtte os op ad.
Vi har primært haft orienteringssager på dagsordenen og 
bliver stille og roligt introduceret til de forskellige emner/
områder udvalget dækker over. Vi har hilst på og haft en 

dialog med flere forskellige af de medarbejdere, som arbej-
der med tingene ude i virkeligheden. Det har været meget 
givende for mig.
En af de få beslutningssager vi har haft på dagsordenen i 
SÆ, var en beslutning, der skulle klarlægge kriterierne for 
uddeling af den nye sundhedspris, som bliver en del af Syd-
djurs Award.  Sundhedsprisen skal anerkende en ekstraor-
dinær indsats for sundhedsfremme og forebyggelse.
Jeg synes sundhedsprisen er et rigtig spændende tiltag. 
Jeg ser meget frem til, at være med til at uddele prisen.
Vi havde på udvalgsmødet i februar besøg af projektlede-
ren for ”Mere værdig hjemmepleje” som gav en god uddy-
bende præsentation af projektet. ”Mere værdig ældrepleje” 
er et relativt nystartet projekt i Syddjurs Kommune. Et pro-
jekt som blandt andet har til formål, at sikre borgernes ret 
til selvbestemmelse og mulighed for at træffe egne valg, 
samt at give de ansatte med medbestemmelse i deres 
hverdag.  
Jeg ser meget frem til at følge projektet og håber, at det 
bliver givende for både borgere og ansatte.
Jeg har en god fornemmelse af sammensætningen i ud-
valget. Vi sidder to fra Socialdemokratiet, to fra Venstre og 
en fra Det Konservative Folkeparti. Jeg håber på, at vi får 
et godt samarbejde - det vil jeg gøre mit til. Jeg tror på, at 
et godt samarbejde kan medvirke til at sikre borgerne de 
bedste løsninger, og det er dét det hele handler om.

SUNDHED- OG ÆLDREUDVALGET (SÆ)
SIDSE G. VANGSTED
MEDLEM AF SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET 



Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjursFølg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs6 7

ØKONOMIUDVALGET 
MICHAEL STEGGER JENSEN, BORGMESTER

Økonomiudvalget består af borgmesteren, det er jo mig, 
der er formand for udvalget, samt af 6 af byrådets øvri-
ge medlemmer. Hos os i Syddjurs Kommune er det Ven-
stre med to medlemmer, samt Konservative, Radikale, SF 
og Enhedslisten med hver et medlem. Dermed er kun Nye 
Borgerlige ikke repræsenteret i udvalget.
Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning 
og har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens 
planlægningsopgaver. Udvalget har desuden ansvaret for 
udarbejdelse af plan- og udviklingsstrategi samt udarbej-
delse af kommuneplanen. Sidstnævnte sker hvert fjerde år 
og fungerer som vores vigtigste redskab i planlægnings-
arbejdet.
Økonomiudvalget fastlægger de fælles planforudsætnin-
ger, og bistår de stående udvalg med at fremskaffe det 
nødvendige grundlag for udvalgenes planlægnings- og er-
hvervsopgaver. Udvalget fastsætter generelle bestemmel-
ser for planernes tilvejebringelse. Udvalget er omhyggelige 
med udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger 
af de udarbejdede planforslag, og foretager indstilling til 
byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes 
om enhver sag, der vedrører kommunens planlægnings-
opgaver, inden sagen forelægges byrådet til beslutning.

Økonomiudvalgets opgaver
Politikker og strategier
De centrale politikker er overordnet kommunens vision 
”Syddjurs Kommune – vi gør det - sammen”, planstrate-
gien og kommuneplanen. Førstnævnte vedtages i starten 
af hver byrådsperiode. Således også i år efter en længere 
proces med inddragelse af medarbejdere og borgere. Pro-
cessen startede på byrådsseminaret i starten af februar, 
hvor de politiske ideer fra valgkampen blev frembragt af 
alle.
Den økonomiske politik indeholder seks pejlemærker. 
Blandt andet mål for kassebeholdning, driftsoverskud, stør-
relse på gæld, samt hvor meget vi skal bruge på anlægs-
byggeri. Derudover kommunens indkøbs- og udbudspolitik, 
hvor det politisk besluttes hvilke fællesskaber vi skal være 
en del af. Det er eksempelvis økologi, større indkøbsaftaler 
på områder i samarbejde med andre kommuner, samt hvor 
mange lærlinge, der skal være en del af de lokale aftaler.

Regnskab og økonomi
• Den økonomiske styring af budget, budgetopfølgning og 

regnskab.
• Servicering af borgere, presse, ministerier, styrelser, 

Kommunernes Landsforening, analyseinstitutter og lig-
nende som en del af kommunens informationsopgaver 
og myndighedsopgaver vedrørende budget og regnskab.

• Tværgående ansvar for kommunens indkøbspolitik, ud-
bud og indkøbsaftaler.

• Optagelse af lån og påtegnelse af garantiforpligtigelser.
• Vigtige udviklingsprojekter og indsatser. 
• Videreudvikling af økonomistyringen og vellykket bud-

getdisciplin.
• Løbende fokus på effektiviseringer.

Løn og personaleforhold
Politikker, regler og retningslinjer for HR og hele organisa-
tionen i forhold til løn og ansættelser, MED-organisationen 
(medindflydelse, medbestemmelse og medansvar), for-
handling med faglige organisationer, arbejdsmiljø, lederud-
vikling, medarbejderudvikling og konflikthåndtering. Det er

• Løn og personaleforhold indenfor alle administrations-
områder. 

• Løn og personaleadministration for hele kommunen. 
• Vigtige udviklingsprojekter og indsatser.
• Rekruttering. 
• Reduktion af sygefravær. 
• Uddannelse af elever.

Køb og salg af fast ejendom
• Køb af ejendomme for at gøre plads til eksempelvis 

 vejanlæg (eksempelvis ved udskolingen i Hornslet). 
• Køb af ejendomme til kulturelle formål (eksempelvis 

Tingvej 18A og 20 i Hornslet). 
• Køb af jord til brug for nye udstykninger eller anlæg. 
• Salg af parcelhus- og sommerhusgrunde. 
• Salg af erhvervsgrunde (det er i budgettet for 2022 be-

sluttet at ansætte en erhvervsgrundekoordinator). 
• Salg af ejendomme (eksempelvis er Skelhøjeskolen i Ebel-

toft under salgsovervejelser til brug for filmefterskole).
• Sikre tilstrækkeligt jordopkøb for at imødekomme den 

stigende efterspørgsel på byggegrunde. 
• Sikre udnyttelse af allerede udlagte arealer – eksempel-

vis Tolløkkeskoven ved Ebeltoft, der er privat ejet, men 
måske skal erhverves delvist af kommunen i samarbejde 
med en privat udvikler.

Puljer
Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme. For at kunne 
håndtere nye investeringer, jordkøb og køb af ejendomme, 
der opstår efter budgettet er vedtaget, at der er afsat en 
årlig pulje, som ikke er øremærket til konkrete initiativer.
Ved udmøntning af beløbet skal det ske i overensstemmel-
se med følgende kriterier:

• Understøttelse af Byrådets langsigtede mål og visioner 
for Syddjurs Kommune og områdernes resultatskabelse. 

• Arealoptimering og effektiviseringer.
• Bosætning og mobilitet.
• Demografiudvikling.
• Ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning.
Beredskab
Syddjurs Kommune deltager i Beredskab & Sikkerhed, som 
er det fælleskommunale beredskab, som ejes af Randers, 
Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Formandspo-
sten går på skift mellem Favrskov, Norddjurs og Syddjurs, 
mens Randers altid har næstformandsposten. Syddjurs 
Kommune (dvs. undertegnede) er formand i 2022 og 2023.
Beredskabet servicerer omkring 225.000 borgere og ryk-
ker ud til brande, drukneulykker, færdselsuheld og miljø-
forurening ca. 1.600 gange om året. I Syddjurs Kommune 
er der brandstationer i Ebeltoft, Knebel, Kolind, Rønde og 
Hornslet.

Samarbejdspartnere
Økonomiudvalget kan blive involveret i møder med ekster-
ne organisationer og virksomheder på baggrund af mange 
forskelligartede forhold. Fx. Aarhus Airport, som Syddjurs 
Kommune er medejer af sammen med privat investor og 
Aarhus og Norddjurs Kommune.
Økonomiudvalget er, som det udvalg der udarbejder bud-
getforslag, involveret i drøftelser om den overordnede 
kommunale økonomi, og har derfor en særlig interesse i de 
fællesskaber, der dannes mellem kommuner med samme 
økonomiske interesser. Derfor er Kommunernes Landsfor-
ening også en vigtig samarbejdspartner.

Den 7. december 2021 skulle byrådet 2. behandle ændrin-
gerne i kommunens styrelsesvedtægt. Et enigt byråd god-
kendte den nye styrelsesvedtægt. Det betød bl.a. at kom-
munen fremadrettet fra den 1. januar 2022 politisk skulle 
drives, ikke af fem, men af 6 stående udvalg, foruden øko-
nomiudvalget. 
Ændringer i udvalgsstrukturen var således accepteret med 
en godkendelse, der betød flere ændringer og navneskift. 
Nye udvalg blev født, bl.a. Social- og beskæftigelsesudval-
get (SB), hvor jeg – meget tilfreds, har fået sæde og er 
blevet næstformand. 
SB er sammensat af en del af det gamle Erhvervs- og Be-
skæftigelsesudvalg, hvor beskæftigelsesdelen kommer fra 
– og af socialdelen, der blev afleveret fra det tidligere ud-
valg for Sundhed, Ældre og Social, der således fra 1/1 2022 
”kun” skal forholde sig til sundheds- og ældrepolitikken. 
Socialpolitikken, den der omhandler borgerne over 18 år, er 
nu koblet i et udvalg sammen med beskæftigelsen. Det er 
i mine øjne en meget hensigtsmæssig udvalgsopbygning. 
Set i bagklogskabens lys var socialpolitikken lettere overset 
i det gamle SÆ-udvalg. 

Jeg er glad for, at vi nu kan øge opmærksomheden på de 
borgere, der er udsatte, eller står på kanten af vores sam-
fund. Det er god socialdemokratisk politik, at alle skal med, 
alle skal føle sig vigtige, og alle skal opleve sig inkluderet i 
samfundet. Vi har en forpligtigelse til at tage hånd om de 
mennesker. Og det gør vi bl.a. ved at sikre en god social- og 
beskæftigelsespolitik.
I forhold til konkrete sager, har der dog endnu ikke været 
noget i udvalget. De to første udvalgsmøder har primært 
været præsentationer af udvalgets emner og ressortom-
råde, dvs. hvad vi kan forvente at beskæftige os med, og 
hvilken økonomi der er at arbejde med.
Jeg glæder mig naturligvis til at arbejdet folder sig ud i udval-
get, og jeg glæder mig til at sætte et socialdemokratisk aftryk 
på politikken. På forhånd har jeg tre fokusområder:
1) Den gode dialog med borgere som har brug for hjælp fra 

kommunen. 
2) Borgerne skal opleve, at der er plads til dem og brug for 

dem i den syddjurske beskæftigelsesindsats.
3) Vi skal sikre, at alle udsatte borgere får den hjælp, de har 

brug for.

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET (SB)
- ET NYT UDVALG I SYDDJURS KOMMUNE -

MICHAEL AAKJÆR:
GRUPPEFORMAND OG NÆSTFORMAND I SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET. 

Fravær i skolerne, kapacitet i daginstitutionerne, ny folke-
skole, inklusionsudfordringer og genopretning af familie-
området. Det er nogle af de store udfordringer og opgaver, 
der venter for Familie-, Børne- og Læringsudvalget i den 
nye byrådsperiode. 
Det nye Familie-, Børne- og Læringsudvalg består af en 
god blanding af erfarne kræfter og ny energi. Som ny og 
uprøvet politiker føler man sig godt taget imod af kolle-
gerne fra F, Ø, V og K, og det lover godt for samarbejdet. 
Samarbejde er der brug for, da der er nok at tage fat på i 
den kommende periode. 

Brug for kapacitet i dagtilbud og skole
Kapaciteten i kommunens daginstitutioner er presset af 
et stigende børnetal, og det udfordrer pasningsgarantien. 
Derfor har en af vores første beslutninger været, at udvi-
de børnehusene i Mørke, Ugelbølle og Kolind med ekstra 
bevillinger til anlæg. På sigt får vi en stor politisk opgave 
i at sikre, at kommunens infrastruktur, herunder skolerne 
og daginstitutionerne, udvikler sig i takt med befolknings-
væksten. 
På skoleområdet ser det heldigvis ud til, at tidligere tiders 
snak om skolelukninger er skrinlagt for nuværende. Bredt 
er der et politisk ønske om at bevare og udvikle et stærkt 
skoletilbud i alle dele af kommunen. Helt særligt er det na-
turligvis, at vi i denne valgperiode får mulighed for, at være 
med til at bygge en helt ny skole i Hornslet, som skal rum-
me udskolingen på en ny lokation ved hallen. 
Beslutningen blev truffet af det tidligere byråd, og i denne 
periode har vi indtil videre arbejdet videre med at kvalifi-
cere byggeriet og sende det i arkitektkonkurrence. Både 
jeg og min kollega Ole i KFL-udvalget har naturligvis fokus 

på at sætte gode socialdemokratiske aftryk på projektet, 
så vi ikke kun får flotte nye bygninger, men også sikrer, at 
de nye rammer understøtter alle slags børn bedst muligt 
- socialt, pædagogisk og didaktisk. Som noget særligt kan 
det nævnes, at byggeriet som det første af sin slags får 
en DNGB-certificering som bæredygtigt byggeri - igen et 
socialdemokratisk aftryk fra sidste periode. 

Stadig udfordringer på både skole- og familieområdet
På skoleområdet har vi stadig store udfordringer med sko-
lefraværet for visse elevgrupper. Samtidig venter der en 
opgave med at få udviklet inklusionstilbud, der reelt kan 
rumme de elever, der i dag er udfordrede, lokalt på den 
enkelte folkeskole. Begge temaer har fyldt meget i valg-
kampen og er områder, hvor vi SKAL lykkes med at sætte 
et socialdemokratisk aftryk. I øjeblikket pågår der et analy-
searbejde i administrationen, som skal danne grundlag for 
politisk handling på begge områder
Særligt udfordret er også kommunens familieafdeling, der 
i en længere periode har været ramt af svigtende ledelse, 
alt for mange sygemeldinger, dårlig økonomi og for mange 
fejl i sagsbehandlingen. En ny leder for familierådgivningen 
er ansat, og vi begynder allerede nu at kunne se forbedrin-
ger i sygefraværet og sagsbehandlingen. Det er naturligvis 
et område vi følger tæt, og som vi parti også kommer til at 
prioritere politisk fremadrettet. 
Den første tid som nyvalgt byrådsmedlem har været 
enormt spændende og med en stejl læringskurve. Jeg glæ-
der mig meget til, at dykke mere ned i det store og kom-
plekse sagsområde i Familie-, Børne- og Læringsudvalget i 
den kommende tid – og forhåbentligt gøre mit til at sætte 
et par socialdemokratiske aftryk på arbejdet i udvalget og i 
den kommende budgetproces. 

STORE OG SPÆNDENDE OPGAVER VENTER I FBL
CASPER GRUD NIELSEN
MEDLEM AF FAMILIE-, BØRNE- OG LÆRINGSUDVALGET (FBL) 
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Efter 3 3/4 år på reservebænken fik jeg igen plads i byrådet 
på A-holdet.    Jo, jo. Jeg blev indkaldt som suppleant for 
Christian Haubuf, som sygemeldte sig, da en 13 år gammel 
skade meldte sig!!! 
(Underligt netop nu, at den skade blev omtalt i Lokalavisen, 
lige nu op til kommunevalget, jeg gør mig mine tanker!! da 
jeg ved (efter 36 år i Iokalpolitik) hvor beskidt en valgkamp 
kan være!!!) 
Nå, bortset fra optakten til mit comeback, fik jeg en hjerte-
lig modtagelse af byrådsmedlemmerne, i særdeleshed fra 
mine gamle kollegaer, nogle som jeg havde været i byrådet 
med i 8 år. Og selvfølgelig stor hjælp fra forvaltningen med 
at få mig sat ind den nye elektroniske verden! Hold da op 
hvor der er sket meget de sidste 4 år, men det lykkedes næ-
sten med god hjælp - Tak for det Maria, hold op et arbejde, 
du der fik.
Jeg overtog pladsen i Udvalget for Sundhed, Ældre og 
 Social, som havde Jan Fischer som formand. Det blev til et 
enkelt møde, da jeg til møde nr. 2 måtte melde afbud pga. 
Corona vaccination, fordi jeg fik det dårligt et par dage. Jeg 
har deltaget i 5 byrådsmøder - 2 byrådsmøder ud over de 
normale, da man lige skulle ha’ den nye udvalgsstruktur på 
plads i henhold til konstitueringsaftalen. 
Men en stor tak til alle gamle og nye byrådsmedlemmer. I 
gør en kæmpe indsats for alle i Syddjurs kommune. Byråds-
arbejdet er ikke blevet lettere med tiden - hold op, hvor der 
er meget, I skal forholde jer til, og den papirmængde I skal 
forholde jer til (Jeg er af den mening, at der bliver skrevet 
alt for meget til de enkelte sager. Byrådets medlemmer 
skal virkelig bruge megen tid på at sætte sig godt ind i 
sagerne, ellers bliver de manipuleret med af forvaltningen. 
Mon det er blevet anderledes, siden jeg startede i lokal-
politik i 1974, ja 1974. Jeg husker, da jeg efter et halvt år i 
kommunalbestyrelsen stillede et forsigtigt spørgsmål, om 
det var kommunaldirektøren, eller vi valgte politikere, der 
bestemte. Dengang var det næsten kommunaldirektøren, 

FRA RESERVEBÆNKEN
AF HANS CHRISTIAN BALTZER, TIDLIGERE BORGMESTER I MIDTDJURS OG BYRÅDSMEDLEM I SYDDJURS KOMMUNE

Allerførst tak til jer alle for stor støtte 
og opmuntring i valgkampen.

Vi endte i regionen med 13 valgte socialdemokrater, 
en tilbagegang på 3.

Jeg er allerede godt i gang og vil også fremover skri-
ve et indlæg til bladet, så I kan følge lidt med i, hvad 
der sker på den regionale bane. I er også altid vel-
komne til at kontakte mig.

Nære Sundhedstilbud og sundhedsreform 
Vi starter ud med poster og hverv. Jeg er udpeget 
som formand for “Udvalget for nære sundhedstil-
bud”. Som formand får jeg sæde i det nye Sundheds-
samarbejdsudvalg, som er del af den nye organise-
ring på Sundhedsområdet. Indtil dette udvalg starter 
op, forventet omkring juli, er jeg med i Sundhedsko-
ordinationsudvalget og praksisplanudvalget. Disse to 
udvalg afløses af Sundhedssamarbejdsudvalget.

Nære Sundhedstilbuds område er det sundhedsvæ-
sen, som borgerne møder udenfor selve hospitals-
behandlingen. Det er et område, som borgerne på 
Djursland og i den øvrige region er meget optaget 
af, og jeg forventer meget i fokus i de kommende år. 

Tirsdag den 4. januar havde udvalget sit første 
møde. Dagsordener og referater kan løbende føl-
ges på regionens hjemmeside https://www.rm.dk/
politik/udvalg/staende-udvalg/udvalget-for-na-
re-sundhedstilbu/dagsordener-og-referater-udval-
get-for-nare-sundhedstilbud/ Det gælder også for 
regionens øvrige udvalg.

Djursland har med sin befolkning og store afstande 
brug for nære sundhedstilbud. De nære sundheds-
tilbud skal også aflaste de hårdt trængte hospitaler. 

Sundhedsvæsenet står overfor en stor udfordring 
med flere ældre og flere patienter med kroniske li-
delser. Det kræver en omstilling i sundhedssektoren 
og et tættere og mere smidigt samarbejde mellem 
hospitaler, kommuner og almen praksis med flere 
nære sundhedstilbud, der også skal føre til, at bor-

gerne kun skal køre 
til de specialiserede 
sygehuse, når det er 
nødvendigt.

Regeringen og støtte-
partierne indgik derfor 
også i juni en aftale om sammenhæng og nærhed 
(sundhedsklynger), som skal følges op af en bredere 
sundhedsreform.

I oktober 2021 kom herefter et udspil, der skal styrke 
lokalsamfundene. Sundhedsområdet var tilgodeset 
med 20 nærhospitaler - 3 i region midt, hvor Grenaa 
var det ene, og der var også tænkt i bedre lægedæk-
ning og flere akutberedskaber. 

Statsministeren nævnte i sin nytårstale, at sund-
hedsreformen udskydes til vi er ude af coronapande-
mien. Lige nu lyder det, at der kommer et udspil her 
i 1. kvartal, som jeg og mange andre venter spændt 
på, så vi kan komme videre med at forenkle og skabe 
mere lighed og sammenhæng i sundhedssystemet. 
Vi skal forhindre, at borgere falder ned mellem to 
stole. Vi skal styrke det nære og sammenhængende 
sundhedssystem.

Ny elevfordelingsmodel på Ungdomsuddannelserne 
Jeg har desuden fået plads i fordelingsudvalg Øst. En 
post med fokus på uddannelse, som også er en af 
mine mærkesager. Region Midtjylland har fire forde-
lingsudvalg, som har til opgave at fordele ansøgere 
til STX (det almene gymnasium) og HF for de skoler, 
der har flere ansøgere end deres kapacitet giver mu-
lighed for at optage. 

Regionsrådets opgaver på det almene gymnasieom-
råde ændrer sig. Regeringen og et flertal i Folketinget 
har med virkning fra skoleårets 2023/2024 indgået 
en aftale om en elevfordelingsmodel for alle gymna-
siale uddannelser, der skal håndtere udfordringerne 
med elevsammensætningen i de større byer og det 
faldende elevgrundlag på gymnasier i tyndtbefolke-
de områder. Det er en vigtig opgave, også for os her 
på Djursland. Ministeriet står for indfasningen af mo-
dellen, men efter tre år overgår en række opgaver til 
regionerne. 

Herudover har jeg fået plads i bestyrelsen i Erhvervs-
hus Midtjylland, Randers Social- og Sundhedsskole 
samt LAG Djursland. Poster jeg vil gøre mit allerbed-
ste for at fylde ud. Det blev også en til en supple-
antpost til en Videnskabsetisk komite, så jeg kommer 
heldigvis ikke til at kede mig i den kommende tid.

Tak for støtte under valgkampen - og for hilsener, in-
teresse og opbakning også efter valget.

Kære alle socialdemokratiske medlemmer.

Godt Nytår til jer alle.
Et nyt år er startet. Som I jo nok ved, kunne jeg ikke be-
holde pladsen som Ældre & Sundheds formand, da man 
i konstitueringen handlede på plads, at Michael Stegger 
kunne få borgmesterposten.

Jeg havde gerne set, at jeg kunne fortsætte på posten, 
men sådan er det i politik, og kan man ikke lide det, så 
skal man ikke være med i politik, selv om man har fået 
noget erfaring. Så kan jeg jo give den videre til de to 
nye, der er kommet med i Sundheds- og Ældreudvalget. 
Det er Michael Aakjær, som har været med før, så han 
kender til dette område. Ny er Sidse Vangsted, som vil 
sætte sig ind i området.

FRA UDVALGET FOR SUNDHED, 
ÆLDRE OG SOCIAL 
TIL ERHVERVS- OG PLANUDVALGET
AF JAN FISCHER

Jeg er fortrøstningsfuld på ældreområdet og vil følge 
det på sidelinjen.

Jeg har fået en plads i et nyt udvalg, der hedder 
 Erhvervs- og Planudvalget. Det bliver utroligt spænden-
de at følge op på. Allerede nu kan jeg se, vi får mange 
sager på vores bord, der skal tages stilling til. Allerede 
har vi som det første sat gang i ny lokalplan for området 
ved Følle med Fremtidsparken, hvor der skal være nyt 
erhvervsområde. Allerede nu er der folk, der ville starte 
i går.

Jeg glæder mig til det nye. Jeg skal lige vænne mig til 
ikke at bruge 40 timer om ugen på politik, men det skal 
nok gå. Mange opgaver venter på os, og jeg vil gå ind 
med oprejst pande og sammen med den nye gruppe 
kæmpe for de socialdemokratiske værdier.

som styrede møderne - han havde taleret, den regel blev 
heldigvis afskaffet. Efter det spørgsmål, mente den lokale 
redaktør, at jeg var en gadedreng. Men er det stadig for-
valtningen der styrer!!!, nu med tonsvis af papirer, som var 
ved at kvæle mig i den korte periode, jeg var med her til 
sidst. Så pas på, at det er Byrådet som bestemmer, og ikke 
forvaltningen.
Så nu efter 36 år i lokalpolitik takker jeg af, det blev ca. 
420 kommunal-/byrådsmøder, nu skal jeg til at skrive mine 
erindringer færdig; så glæd jer. 
Til sidst et stort tillykke til Michael Stegger med borgme-
sterposten. Der er verdens bedste job, du har kæmpet dig 
til, men husk, det er dig og byrådet, som bestemmer!! Og 
tillykke til resten af holdet, et særligt tillykke til Sidse Vang-
sted, Pindstrups håb!! Det er store sko, du skal udfylde, jo, 
jo men det kan du, det ved jeg.

NYT FRA JERES  
REPRÆSENTANT I REGIONSRÅDET 
 AF ELSE SØJMARK, MEDLEM AF MIDTJYLLANDS REGIONSRÅD
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Der var en klog politiker som engang sagde: ”Hvis man vil 
genvælges, skal man aldrig fortælle, hvad man har gjort, 
men hvad man vil gøre”. Jeg mener, det skal være en kom-
bination af de to ting. Folk vil selvfølgelig gerne vide, om 
man har handlet efter det, man sagde i valgkampen, el-
ler ej. Min erfaring siger mig også, at har man ikke flere 
 visioner, flere mærkesager, hvorfor skal de så stemme på 
en næste gang. Derfor har jeg valgt i dette indlæg at tage 
fat på emner, som både viser, at vi handler, men stadig har 
visioner.

Medieforlig:
I Socialdemokratiet er vi 100% bevidst om, at den demo-
kratiske samtale og medieforbrug befinder sig i en bryd-
ningstid. Den digitale udvikling har givet os alle mange 
muligheder, men betyder også, at vi står overfor store 
udfordringer. Det drejer sig om tech-giganternes stigende 
indflydelse på vores demokrati og trivsel og det stigende 
udbud fra udenlandske streamingtjenester, der skaber en 
hård konkurrence på området. 

Vores vision er at understøtte den demokratiske samtale 
og udvikle det danske mediebillede.

Derfor skal Danmark gå forrest for at sikre større demo-
kratisk kontrol med tech-giganterne, og sikre mere viden 
om deres effekter på vores demokrati. På den måde kan vi 
også se de udfordringer, der følger med i det nye mediebil-
lede, men også finde de rigtige løsninger.

Vi skal sikre produktion af dansk kvalitetsindhold, når det 
drejer sig om film, og derfor indføre et kulturbidrag på 5% 
af de store internationale tjenesters omsætning i Danmark. 
Det er både fornuftigt og retfærdigt.

Vi skal styrke DRs digitale public service-tilbud og sikre en 
større lokal og regional dækning, både når det gælder tv 
og ikke mindst de lokale redaktioner rundt omkring i landet. 
Det må aldrig være markedet, der bestemmer nyhederne.

Til sidst kan jeg nævne, at vi ønsker mere public ser-
vice-indhold til de unge. Dem skal vi værne om, når det 
gælder deres møde med medierne.

Vores medieudspil er et godt eksempel, der netop viser, 
at vi handler, med yderlige visioner om at sikre gode og 
ordentlige tilbud til så mange som muligt. Samtidig med 
at det ikke kun skal være de store internationale spillere, 
som bestemmer indholdet, men at vi politisk også tager et 
ansvar.

Danmark kan mere:
Socialdemokratiet har altid haft stærke holdninger i forhold 
til at skabe et stærkt arbejdsmarked, hvor vores virksom-
heder kan udvikle sig, men hvor vi samtidig skal sikre et 
stærkt sikkerhedsnet. 

Disse værdier slår virkelig igennem i aftalen omkring ”Dan-
mark kan mere”.

Af centrale punkter indebærer de en sænkelse af skatten 
for dem, der går på arbejde, og afskaffelse af modregning 
for pensionisternes ægtefæller eller samlevere. Lavere 
dagpenge for dimittender, højere dagpenge for dem der 
lige er blevet arbejdsløse og en lempeligere adgang til 
udenlandsk arbejdskraft. Dette betyder, at vi skaffer 12.000 

EN REGERING MED MASSER
AF POLITISKE FORHANDLINGER
AF LEIF LAHN MF

flere hænder og 17,5 mia. kr. mere i kassen frem til 2030. 
Samtidig med dette er der flere dele af aftalen, som styr-
ker fællesskabet på arbejdsmarkedet, og som forsøger at 
bekæmpe det modsatte. Forslag som højere fradrag i det 
faglige kontingent og nogle krav til virksomhederne om at 
levere praktikpladser.

Her er det så, vores ønsker og visioner for fremtiden ikke 
stopper, da vi netop er i gang med at tænke i 2. gene-
rationsreformer. Reformer, som ikke drejer sig om at øge 
arbejdsudbuddet nu og her, men på sigt vil få flere med på 
arbejdsmarkedet. 

Sundhedssystem:
Sundhedssystemet vil for os socialdemokrater altid stå 
ret højt på dagsordenen. Det tror jeg også det gør for den 
enkelte dansker, og jeg tror det vil være et meget vigtigt 
tema til kommende valgkamp. Her er der ting, som vi skal 
løse nu, men også et område hvor det er vigtigt at tænke 
fremad. 

Lige her og nu skal vi have løst de ventelister, som er ble-
vet opbygget efter sundhedskrisen. Vi er det første land 
i verdenen, som har åbnet helt, som i sig selv er ret godt 
gået. Fordi vi alle, og ikke mindst personalet, har knoklet 
med sundhedskrisen de sidste par år, er der mennesker, 
som ikke har fået den operation, som de har ventet på 
længe. Det skal vi nu tage fat på. Samtidig med det står vi 
jo i en situation, hvor personalet er trætte og råber efter 
hjælp. Det skal og må vi lytte til, samtidig med at vi løser 
de problemer, der er. 

Derfor skal vi på sigt skaffe flere hænder til området via 
flere uddannede og på alle måder sikre, at der er hænder 
nok om mange år, både så vi sikre et ordentligt sundheds-
system og et godt sted at arbejde for vores ansatte. Det er 
en stor, men nødvendig opgave at få løst.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi vil komme med man-
ge gode forslag på sigt, og hele tiden være med til at sikre, 
at vi har et godt sundhedssystem, også om mange år.

Jeg kunne sagtens tage mange flere emner op, da der sker 
meget lige nu. Men hele ideen med dette indlæg er netop 
at have fokus på, at uanset hvad vi tager fat på, så vælger 
vi altid de gode løsninger, men ser også på fremtidige be-
hov og muligheder. 

Vi skal være et parti, som lytter til befolkningen, som hand-
ler, men som også altid tænker fremad, og som aldrig bliver 
trætte af at tage nye udfordringer op og gøre danskernes 
hverdag endnu bedre.

 - Vi vil altid mere -

Vores lokale partiveteran 
Søren Hansen fra Mørke fylder 
80 år d. 20. marts 2022.
I Socialdemokratiet i Syddjurs kender vi 
 Søren Hansen som deltager i mange af 
 vores arrangementer, men især som en 
rutineret dirigent - med en god parti-
historie i ærmet - ved vores generalfor-
samlinger. 
Omgivet af Søren Hansens store samling 
af dansk og svensk kunst, men også mas-
ser af det sølvtøj, han som udlært sølv-
smed selv har produceret, mødes vi til en 
fødselsdagssamtale om kulturpolitik og 
meget andet. Men vi starter med: Hvornår meldte du dig 
ind i partiet?
Det gjorde jeg i 1956, hvor jeg lige var gået ud af skolen, 
kommet i lære som sølvsmed og var blevet formand for DSU 
på Bispebjerg i København. Og som DSU-formand syntes jeg 
også, at jeg måtte være medlem af partiet – så jeg har væ-
ret medlem efterhånden i over 65 år.
Som medlem af Folketinget fra 1979-84 og fra 1985-2001 
og kulturpolitisk ordfører gennem mange år, er det natur-
ligt at stille spørgsmålet: 
Hvorfor bliver socialdemokratisk kulturpolitik ofte betegnet 
som noget ’kikset noget’ i dag? 
Man skal gøre meget mere for samtidskunsten og for de 
aktuelle samtidskunstnere – også selv om de er kritiske 
overfor samfundet i dag og skaber noget, vi ikke kan lide. 
Alle de store billedkunstnere har på mange måder i starten 
været oprørske i deres udtryk, men for at kunne holde ved 
er det nødvendig med kulturpolitisk opbakning. Det gælder 
både billedkunsten, arkitekturen, musikken og litteraturen. 
Men man skal også være klar til at acceptere både god og 
dårlig kunst i det offentlige rum – også fordi det skaber en 
nødvendig debat om kunsten og kulturen.
Hvorfor blev det kulturpolitikken, du kastede dig over i dine 
mange år i Folketinget?
Jeg er ordblind og gik ud af skolen efter 7. klasse og kom i lære 
som sølvsmed. Min har havde lige læst Henrik Pontoppidans 
’Lykke-Per’ og ville have, at jeg skulle være ingeniør, men jeg 
blev sølvsmed og blev udlært som 18-årig med medalje. Og si-
den dengang har jeg været optaget af den skulpturelle kunst, 
møbelkunst og arkitektur, så billedkunst, og senere kom mu-
sikken og litteraturen med. Og da jeg så kom i Folketinget var 
det naturligt, at jeg fulgte denne interesse og blev medlem 
af Kulturudvalget og partiets kulturpolitiske ordfører. Jeg har 
da været skuffet over, at jeg aldrig blev Kulturminister efter 
mine politiske forbilleder Julius Bomholt (1896-1969) og Niels 
Matthiasen (1924-80), men så har jeg lavet så meget andet. 
Jeg har været sekretær for AOF og senere formand for AOF 
i Norden, og undervejs har jeg eksempelvis også redigeret 
en ny udgave af Arbejdersangbogen og været formand for 
det udvalg, der skulle tilrettelægge fejringen af sangskriveren 
og arbejderforfatteren Oskar Hansens 100 års fødselsdag i 
1995. Det medførte, at billedhuggeren Hanne Warming lave-
de et mindeværdigt relief af Oskar Hansen (1895-1968), som 
hænger på Arbejdermuseet i dag. Oskar Hansen skrev som 
bekendt ”Når jeg ser et rødt flag smælde” helt tilbage i 1923. 
Og så har jeg i øvrigt hele vejen igennem i min kulturpolitik 
forsøgt at fastholde Julius Bomholts devise ’støtte, men ikke 
styre’ for kulturpolitikken i Danmark!
Vi mødtes for flere år siden tilfældigt til en opera i Musik-
huset i Aarhus. Har musikken og operaen en speciel plads 
i dit hjerte?

Ja, siden jeg var 11 år, har jeg været opta-
get af musikken. Den gang var jeg sammen 
med min far, som var typograf, med til et 
arrangement, hvor de spillede Mozarts 
’Eine Kleine Nachtmusik’ – og det var så 
smukt, at jeg siden da har været optaget 
af specielt den klassiske musik. Nu er det 
mest Bach og Carl Nielsen, forskellige ope-
raer, men også musik af den tyske kompo-
nist Gustav  Mahler, der fascinerer mig. 
Men du har også i dit politiske liv været op-
taget af det nordiske spørgsmål og med-
lem af Nordisk Råd – er det  overhovedet 
aktuelt for unge socialdemokrater i dag, 
hvor vi har EU?

Ja, men det betyder fortsat noget, for nordisk kultur, nordisk 
politik og nordiske sprog hænger jo sammen. Jeg har væ-
ret formand for Nordisk Kulturfond i en periode, medlem af 
Nordisk Råd, og dermed kom jeg jo også i forbindelse med 
andre socialdemokrater i Norden – Olof Palme for eksempel 
– og nogle af de andre norske og svenske politikere. Det be-
tyder også, at jeg har holdt alle mine små taler i rigsdagene 
i alle hovedstæder i Norden! Jeg har rejst meget i Norden og 
haft kulturelle oplevelser med eksempelvis opera i Helsinki, 
som har et fantastisk operahus. Men for unge i dag betyder 
det nok mindre – dog bør man være opmærksom på, at de 
nordiske sprog fortsat har en stor betydning og giver os en 
forståelsesramme, som vi måske kan dyrke videre inden for 
forskellige medier, ligesom Norden også gennem eksempel-
vis en pris for Nordisk  Litteratur er med til fortsat at under-
støtte kunst og kultur.
Du var også undervejs gode venner med Jens Otto Krag, 
der vel om nogen var med til forme den danske velfærds-
stat?
Ja, Krag og jeg var gode venner - og jeg er i øvrigt med 
i 4 tv-udsendelser, som starter her i maj 2022, om netop 
Jens Otto og Helle Virkner. Kjeld Olesen, tidligere udenrigs-
minister, Bo Lidegaard og jeg medvirker, mens de konkrete 
personer spilles af forskellige skuespillere.
Hvad er det vigtigste du i din periode i Folketinget har væ-
ret med til at beslutte?
Det vigtigste var beslutningen om Storebæltsbroen. Der 
var jeg med fra starten i Folketingets Trafikudvalg og indtil 
broen stod der. Det var egentlig daværende statsminister 
Poul Schlüter og Svend Auken, der en gang i 1980’erne blev 
enige om, at nu skulle vi have bygget den bro. Min lille ære 
ved den bro var, at på lavbroen fra Nyborg til Sprogø, blev 
midterpartiet hævet nogle meter, således at sejlskibe kunne 
sejle under der. For som borgmesteren i Nyborg sagde, at 
hvis sejlskibene altid skulle helt ud under højbroen, så ville 
de aldrig komme ind til Nyborg! 
Når du har været dirigent ved vores generalforsamlinger, 
så plejer du altid at slutte med en god historie til at gå hjem 
på. Har du også sådan en historie til afslutning på dette 
fødselsdagsinterview?
Måske denne her fra Socialdemokratiets kongres i 1978 
i Falkonercentret, hvor partiet havde engageret nogle 
oversættere, fordi der også var udenlandske gæster. Der 
kom så nogen piger fra Frit Forum. Jeg sad som partise-
kretær oppe på podiet sammen med Krag, som jo var ret 
glad for kvinder. På et tidspunkt siger han til mig: har du set 
hende dernede, hun smiler til mig. Nej, sagde jeg, hun smiler 
til mig. Og ved kongresfesten to dage senere viste det sig, 
at jeg havde ret - og vi dansede, og blev gift året efter - og 
fik tre børn! 

Interview: Søren K. Lauridsen

Kulturel partiveteran fylder 80
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INDFLYDELSE
Gruppemøder
Du kan få indflydelse på Socialdemokratiets politik i Syddjurs Kommune 
ved at deltage i de åbne gruppemøder, der holdes før byrådsmøder og 
udvalgsmøder. Alle er velkomne.
Coronarestriktioner kan dog begrænse deltagertallet, men aktuelt slip-
per vi formentlig for det. 
Før udvalgsmøder Før byrådsmøde
Mandag d. 7. marts Mandag d. 21. marts
Mandag d. 4. april Mandag d. 25. april
Mandag d. 9. maj Mandag d. 30. maj
Mandag d. 6. juni (2. pinsedag) Mandag d. 20. juni
Mandag d. 15. august Mandag d. 29. august
Mandag d. 5. september Mandag d. 19. september 
(før 1.behandling af budget)

Hvis man vil deltage i gruppemøde før byrådsmøde, skal man ikke til-
melde sig. Evt. Coronarestriktioner kan dog nødvendiggøre tilmelding.
Hvis man vil deltage i et gruppemøde før udvalgsmøder, skal man til-
melde sig hos:

gruppeformand Michael 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 kommunen, 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. 
Socialdemokratiet Syddjurs Vest

Café-møder
Lørdag den 26. marts kl. 10.00 til 12.00
Lørdag den 30. april 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 Social-
demokratiet Syddjurs Vest kan ses på:

https://www.syddjurs-s.dk

valg til Regionsråd. Desværre fik vi 
ikke valgt Niels ind, som vi havde hå-
bet på. Det er mange grunde til og en 
af disse er bl.a., at mange i Syddjurs 
vælger at stemme på partilisten og 
ikke personligt, og her ser jeg et stort 
arbejde, som skal gøres i de næste 4 
år i Fællesledelsen.
Når man siger et stort stykke arbej-
de, siger man også, at det er der også 
med at få vores medlemmer til at del-
tage i vores arrangementer det næste 
års tid.
Vi har valgt at lave Café-møder hver 
den sidste lørdag i måneden, og her vil 
man kunne møde vores byrådsmed-
lemmer, men også andre spændende 
personer, som har noget på hjerte.
Jeg tror personligt, at en af de  årsager 
til at der ikke kommer så mange, 
kan ligge i, at vi før har lavet dis-
se i  3F-Huset, og derfor prøver vi at 
komme ud af huset. Og vores første 
café-møde har vi afholdt på Kultur-
hotellet i Rønde, og det var med stor 
succes. 
Vores målsætning for vores arbejde i 
bestyrelsen vil man kunne se på vores 
årshjul, men som man vil kunne se, 
har vi ”kun” lavet noget politisk frem 
til maj måned, idet min og bestyrelsen 
klare holdning er, at Fællesledelsen 
skal mere på banen omkring sådan 
nogen arrangementer, og at partifor-
eningen skal stå for det sociale, men 
mere om dette til Fællesledelsen ge-
neralforsamlingen i april, hvor vores 
medlemmer jo som sagt skal vælge 
en formand.
Når man siger medlemmer, kan man 
også sige, at det går godt for VEST. I 
marts 2021 var vi i VEST 152 medlem-
mer, og til dags dato er vi i VEST 163 
medlemmer. En stor tak for jeres op-
bakning som vi i bestyrelsen er meget 
glade for.
Hvad vi ellers tænker os at lave det 
næste års tid, vil vi komme nærme-
re ind på ved vores punkt der hedder 
årshjulet. 
Der har været snakket en del om, at 
de to partiforeninger bør slå sig sam-
men. Og her er vi i VEST helt enige i, 
at det er bedst for alle parter, at dette 
sker. Vi er helt klar over, at der er man-
ge følelser i dette både for Ebeltoft, 
men også fra vores egne medlemmer 
i VEST.

Derfor skal det gøres rigtigt, men hvad 
er rigtigt? Det er der helt sikker mange 
meninger om, og derfor har vi valgt 
i vores bestyrelse, at lave et forslag 
som kommer på som punkt under 
indkomne forslag. Dette forslag går ud 
på, at vi ønsker at Fællesledelsen ned-
sætter et udvalg bestående af repræ-
sentanter fra de to partiforeninger, 
som sammen skal lave et oplæg til et 
forslag omkring sammenlægning. Det 
er aftalt med René Sørensen fra Ebel-
toft, at de laver et forslag om samme 
emne.
Jeg ser frem til at se, hvad for et resul-
tat vi sammen kommer frem til, og vi 
skal køre efter TTT (ting tage tid).
Vores samarbejde med partiforenin-
gen i Ebeltoft kan jeg ikke sætte en 
finger på, og jeg vil godt takke René 
Sørensen og hans bestyrelse for det 
samarbejde, vi har. 
Jeg begyndte denne beretning med at 
tale om Corona, og man kan sige, at 
Corona og politik har mange ligheds-
punkter. Man kan blive træt af hele ti-
den at høre om dette emne. Corona er 
kommet i bølger, og i politik går det op 
og ned. Når man snakker med andre, 
kan man blive uenige om Corona/po-
litik. Det er kommet for at blive, begge 
dele, så vi skal lære at leve med det 
(som en vis dame en gang sagde).
Jeg vil her til sidst godt sige tak til min 
bestyrelse for det gode samarbejde, vi 
har haft, og tak til jeres familier som 
har måttet undvære jer en gang imel-
lem. 

Tak til det gamle byråd, 
og tak til  Fællesledelsen 
for det gode samarbejde.

Et år er gået, og sikke et år - både på 
godt og ondt. 
Vi måtte vælge at skyde vores gene-
ralforsamling ud i flere måneder på 
grund af Corona, som jo også gjorde, 
at vi måtte aflyse en del af de planlag-
te arrangementer, som vi havde plan-
lagt i foråret 2021.
Når man siger Corona, kan man også 
sige modgang for vores regering, og 
jeg skal da ærligt indrømme, at jeg er 
glad for, at jeg ikke har skullet sidde 
som statsminister i denne periode, 
hvor der helt sikkert er taget nogle 
beslutninger, som ikke var/er de rigti-
ge at tage. Og det har jo betydet, at 
vores regering har været i modgang 
i flere omgange. Det har dog været 
dejligt at se, at vores statsminister har 
stået fast i sine beslutninger, og en af 
hendes beslutninger (dog ikke en af 
de store for hende), men for Social-
demokratiet i Syddjurs var det, da hun 
var på besøg i Rønde i perioden op til 
vores KV21.
Når man siger KV21, siger man også et 
stort tillykke til vores nye borgmester 
og de 6 byrådsmedlemmer, som blev 
valgt ind den 16. november 2021. I har 
alle et stort stykke arbejde foran jer, 
og vi i bestyrelsen i VEST forventer, at I 
gør alt, hvad I kan, for at føre socialde-
mokratisk politik, og vi i bestyrelsen er 
altid klar til at hjælpe og give gode råd. 
Det var en spændende proces at 
være med i, også selvom man opleve-
de flere sider af samme person, som 
man troede man kendte, og som den 
gode Svend Auken engang sagde, ”at 
i politik får man mange gode venner, 
bare ikke fra sit eget parti”. Og han har 
desværre lidt ret, men kun lidt. 
Det skal ikke være nogen hemmelig-
hed, at jeg som formand havde nok 
at se til de sidste 4 uger op til valget. 
For det første stillede jeg jo selv op 
som kandidat, som formand fra VEST 
sidder jeg også i styregruppen, så jeg 
havde en dobbelt rolle, hvilken gjor-
de, at jeg klart mener, at en formand, 
uanset hvilken bestyrelse han sidder 
i, ikke skal være kandidat til et kom-
munalvalg.
Da jeg jo sidder i styregruppen, var 
jeg også en af de tre personer, som 
var inde for at forhandle konstituering 
sammen med Michael Stegger og Sø-
ren K. Lauridsen, og vi kan blive hur-
tigt enige om, at vores borgmester-
post var en af de dyre. 
Men engang imellem skal man også 
investerer for at få et større udbytte 
om 4 år, hvilket var det, vi gjorde, og 

ÅRSBERETNING FOR  
SOCIALDEMOKRATIET SYDDJURS VEST 
AF FORMAND JAN BRUNO JENSEN

det kan ikke komme som en overra-
skelse for alle vores kandidater i KV21, 
idet vi i styregruppen havde sagt, at 
borgmesterposten var den vi gik efter, 
koste hvad det ville koste.
Jeg ser frem til at samarbejde med 
vores borgmester og resten af byrå-
det, og vi er klar til at give jer modspil 
på den gode måde, men vi forventer 
også at I deltager i vores arrangemen-
ter, så meget I nu kan. Husk dette er 
jeres bagland.
Til os der ikke kom ind, forventer be-
styrelsen, at de ser os til deres arran-
gementer/møder, og at vi melder ind, 
hvor vi mener, at vi kan gøre et stykke 
arbejde, og de ser frem til at se os alle 
en gang imellem.
Når man siger KV21, siger man også 
Fællesledelsen, og her skal det ikke 
være en hemmelighed, at når der 
er generalforsamling i april, skal der 
findes en ny formand, idet Søren K. 
 Lauridsen har meldt, at han ikke øn-
sker at genopstille. Til dig Søren, skal 
der lyde en stor tak for dit arbejde i 
Fællesledelsen, som du jo har været 
formand for i 10 år.
Der skal derfor findes en ny formand 
for Fællesledelsen, og bestyrelsen i 
VEST har valgt at støtte mit  kandidatur 
til dette, hvilket jeg godt vil sige  tusind 
tak for jeres opbakning til. Derfor 
trækker jeg mig også fra bestyrelsen 
i VEST både som formand og medlem 
i bestyrelsen, hvis jeg bliver valgt, og 
derfor skal vores næstformand være 
klar til at blive formand fra april og 
vores suppleanter skal være opmærk-
somme, at man kommer ind i besty-
relsen.
Jeg er glad for, at vores næstformand 
Anni Plannthin Mogensen er klar til at 
være formand i det næste års tid.
Jeg vil derfor godt takke min bestyrel-
se for det gode samarbejde og jeres 
opbakning, der har været i de sidste 
tre år, og husk, jeg er altid klar til at 
hjælpe, hvor jeg nu kan.
Når man siger opbakning, siger man 
også dejligt at se så mange medlem-
mer til vores 150 jubilæum i sommers, 
hvor vi var omkring 50 medlemmer 
til en dag, hvor vi fik lidt historie om 
Socialdemokratiet både på landsplan, 
men også på lokalplan. Grillen var 
tændt op, og vejret var godt, så alt i alt 
en god dag og et godt arrangement, 
og derfor vil jeg godt takke Niels Gyl-
denlund Mikkelsen for det gode initi-
ativ.
Når man siger Niels, siger man også 

ÅBNE GRUPPEMØDER
AF OLE HANSEN       POLITISK ORDFØRER SAMT MEDLEM AF ERHVERVS- OG PLANUDVALGET OG KULTUR-, 
FRITIDS- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET 

I den forløbne byrådsperiode har vi 
afholdt åbne gruppemøder overalt i 
kommunen. Vi nåede at besøge de 
fleste lokalsamfund, lige fra Lime i 
vest, til Nimtofte i nord og Balle i 
øst.
Møderne var holdt i en relativ simpel 
form. Alle var velkomne uanset parti-
tilhørsforhold, mødet var styret af en 
lokal ordstyrer, vi deltog hele byråds-
gruppen og ordet var frit.
I vores optik gav det en række gode 
møder, og vi har fået god respons fra 
mange deltagende, som havde en op-
levelse af dialog og en oplevelse af, at 

vi som byrådsmedlemmer viste en reel 
interesse for deres lokalområde.
I de fleste tilfælde har møderne om-
handlet lokale emner. Og flere gange 
har vi som byrådsgruppe fået spørgs-
mål med hjem, som vi efterfølgende 
har svaret på, og der har været behand-
let emner, der efterfølgende har været 
handlet politisk på.
Samlet set har vi været meget glade 
for disse møder, som vi igennem de 
seneste to år har inviteret til med hus-
standsomdelte flyers.
Vi har i byrådsgruppen talt om disse 
møder og vi vil gerne udvikle dem 

yderligt. Måske skal møderne nytæn-
kes i indhold og/eller form? Hvor ofte 
skal møderne afholdes? Skal møderne 
stadig kaldes åbne gruppemøder?
Derfor vil vi gerne invitere jer som 
medlemmer med til at udvikle på det-
te koncept og være med til at afholde 
disse møder.
Har det ovenstående din interesse, kan 
du kontakte:

Michael Aakjær (mica@syddjurs.dk)
Ole S. Hansen (olsh@syddjurs.dk)

som vil tage initiativ til afholdelse af 
det første arbejdsmøde.

Meld tilbage senest d. 1. april.
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 SOCIALDEMOKRATIET
Djurskredsen

Invitation til 
afskedsreception

Efter 8 år som Djurskredsens repræsentant i 
Regionsrådet overlader Niels Erik Iversen nu 
pladsen til andre.
For at markere hans tilbagetrækning fra  politik, 
inviteres alle, der har lyst til at hilse på Niels Erik, til reception hos 3F på  Trekanten 
i Grenaa: mandag den 11. april fra 17.00 – 18.45
Niels Erik sørger sammen med Djurskredsen for lidt mad og drikke, og han glæder 
sig til at sige tak for støtten til de mange samarbejdspartnere, han har haft i sit 
aktive politiske liv.
Djurskredsen vil samtidig takke Niels Erik for hans mangeårige indsats til gavn for 
hele Djursland, og vi håber derfor at se rigtig mange den 11. april!

På Djurskredsens vegne 
Bente Nordbek 
Kredsformand

Dagsorden 

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Valg af stemmetællere

4. Organisatorisk og politisk beretning

5. Beretning fra Regionen v/Else Søjmark

6. Beretning fra Folketinget  
 v/ gruppeformand Leif Lahn Jensen

7. Regnskab v/ Frank Brogaard

8. Vedtægtsændringer

9. Indkomne forslag

10. Valg

 a. Formand for 2 år, på valg er Bente Nordbek

 b. Aktivitetssekretær for to år, 
     på valg er Carsten Hering Nielsen 

 c. Webredaktør for 2 år,  
     på valg er Frank Brogaard 

 d. 2 Bestyrelsessuppleanter for 1 år,  
     på valg er Linda Brask + en ledig plads

 e. Folketingskandidat Leif Lahn Jensen 

 f. 1 Revisor for 2 år, på valg er Niels Broni

 g. 2 Revisorsuppleanter for 1 år,  
     på valg er Carl-Eric W. Pallesen og 
     Lars Breum

 11. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde
 senest den 28. marts 2022!

Med venlig hilsen
Bente Nordbek
Kredsformand

Der indkaldes til generalforsamling mandag den 11. april 2022 kl. 19.00
i 3F ´s lokaler på Trekanten i Grenaa

Socialdemokratiet i Syddjurs

Generalforsamling 2022
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i 

Fællesledelsen mandag d. 4. april 2022 kl. 19.00 i 
3F-huset, Solsortevej 9, Rønde. 

FORELØBIG DAGSORDEN:
1. Velkomst. 
2. Valg af dirigent og referent. 
3. Valg af stemmetællere.
4. Beretninger: 
 Organisatorisk beretning, fællesledelsen:  
 Formand Søren K. Lauridsen 
 Politiske beretninger: 
 a. Byrådet:  
  Borgmester Michael Stegger Jensen.
 b. Regionen: 
  Medlem af Regionsrådet Else Søjmark.
 c. Folketinget:  
  MF Leif Lahn.
5. Fremlæggelse af årsregnskabet,  
 herunder valgregnskabet, for 2021 
 og orientering om budget 2022.  
 Kasserer Søren Holmgaard. 
6. Indkomne forslag.  
 Herunder behandling af bestyrelsens forslag  
 til ændrede vedtægter for Fællesledelsen for 
 den kommende periode, 2021-25.
7. Aktivitetsplan for 2022.
8. Valg.
9. Eventuelt.
Eventuelle forslag under punktet Indkomne for-
slag skal indsendes til formanden på mail:
sklauridsen@gmail.com  -   senest d. 24. marts.

Søren K. Lauridsen, Formand

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

GRUND-
LOVSMØDE

Søndag den 5. juni

kl. 14.00 – 16.45

”Julielund”
Nordkystvejen 29   .   Allingåbro

Program:
Tema: Andengenerationsreformer – Hvad kan de?

Kl. 14.00 Velkomst ved gruppeformand Leif Lahn Jensen

 Fællessang og musik ved duoen VITO

Kl. 14.15 Nina Smith, professor og tidligere vismand

Kl. 14.45 Kaffepause

Kl. 15.00 Lars Olsen, journalist, kommentator og forfatter

Kl. 15.30 Underholdning

Kl. 16.00 Statsminister Mette Frederiksen,  
finansminister Nicolai Wammen eller en helt 3.

Kl. 16.30 Afslutning ved gruppeformand Leif Lahn Jensen

Duoen VITO (Linda Schmidt og Niels Skouby)
synger og underholder

Alle er velkomne



Freka Grafisk A/S    70 22 70 26

Løn, ferie og pension
kommer ikke af sig selv!

Trekanten 30, 8500 Grenaa
tlf.  70 300 934   $   E-mail:  Djursland@3f.dk

Servicekontorer: 
Centervej 16 | 8963 Auning
Solsortevej 9 | 8410 Rønde

 
 
 
 
 

- din lokale fagforening  
 
  DJURSLAND 
 
 
    Trekanten 30, 8500 Grenaa tlf. 70 300 934 E-mail: Djursland@3f.dk 
 
     
    Servicekontorer: Centervej 16, 8963 Auning - Solsortevej 9, 8410 Rønde 

- din lokale fagforening

Det er os med overenskomster  
og faglige fællesskaber


