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Socialdemokratiet i Rudersdal fik et kanon valg
Stor tak til de mange der stemte på socialdemokratiet i Rudersdal kommune og til
Regionsrådet i Hovedstaden. Dermed var I med til at sikre en socialdemokratisk fremgang
dels i kommunen og Nordsjælland.
For det nære/lokale har det betydet, at vi fik 4 pladser i kommunalbestyrelsen hvor vi nu har
3 pladser. Vore kandidat til regionsrådet har på trods af en meget stor indsats ikke opnået
valg til regionsrådet men fået et pænt valg som førstegangsopstillet med godt 700 stemmer.
Herudover har Anita Gudmundsson opnået et flot nyvalg til Seniorrådet.
Fra Socialdemokratiets partisekretær Jan Juul Christensen har vi fået denne hilsen: ”Først og
fremmest skal der lyde et stort tak for en flot valgkamp i hele landet. Over en million mennesker
satte deres kryds ved Socialdemokratiet, vores budskab om at vælge velfærden først nåede bredt
ud og vi fik valgt en masse dygtige kandidater til både regioner og kommuner. Disse flotte
resultater er et udtryk for det hårde arbejde, I har lagt i hele landet, og det er vi meget imponerede
over”. Denne hilsen skal ubetinget gå videre til vores 9 kandidater og støtte personer i
valgkampen.

De valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer for perioden 1. Januar 2018
til december 2021 er:

Kristine Thrane
Genvalgt

Poul Bach
Genvalgt

Thomas Lesley Rasmussen
Nyvalgt

Erik Eugen Olsen
Nyvalgt

Kristine Thrane
Kristine, spidskandidat opnåede 1.362 personlige stemmer – næst højest efter borgmesteren,
der opnåede 2783 personlige stemmer.
Kristine forventes, at blive formand for Kultur- og Fritidsudvalget. Øvrige udvalgsplaceringer
afventer konstituering i kommunalbestyrelsen.
Uddannet geolog og arbejder som seniorforsker på GEUS
Valgt til kommunalbestyrelsen i 2010
Medlem af Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget
Bor i Holte med min mand og søn
Den fritid jeg har, bruger jeg sammen med min familie og venner.
Jeg sætter stor pris på at gå og cykle lange ture i vores smukke natur her i Rudersdal, og jeg ror også kajak når der er tid til det.

Poul Bach
Poul opnåede 285 personlige stemmer.
Udvalgsplaceringer afventer konstituering i kommunalbestyrelsen.
Har været medlem af Kommunalbestyrelsen i Rudersdal i de sidste to valgperioder. Jeg er 58 år og flyttede med sin kone Kirsten til
Birkerød i 1993. Vi har tre børn – Martha på 22 år, der er flyttet hjemmefra, og Malthe på 21 år der har studenterjob i ATP, og Rose
på 18 år der går i 3. G. på Birkerød Gymnasium.
Ældre- og handicapområdet, arbejdsmarkeds- og socialområdet, børne- og skoleområdet, og fokus på klima, miljø og grønne
områder. Af konkrete forhold vil jeg nævne, sund og god mad til vore børn og ældre, bedre normeringer i daginstitutioner, bedre
kvalitetsstandarder i hjemmepleje og på plejecentre, rengøring og bad efter behov, samt elbiler i ældrepleje, og sidst men ikke
mindst, ensartethed, værdighed og respekt i sagsbehandlingen af ledige, syge og handicappede.

Thomas Lesly Rasmussen
Thomas opnåede 273 personlige stemmer.
Udvalgsplaceringer afventer konstituering i kommunalbestyrelsen.
Turneringschef i DBU Sjælland. Talenttræner i DBU gennem 18 år Tidligere medlem af socialudvalget, næstformand Kultur- og
Fritidsudvalget, næstformand børn-Unge udvalget og formand for folkeoplysningsudvalget Bor i Gl. Holte/Skoleparken med min
kone Noy samt Jastin og Linnea.

Erik Eugen Olsen
Erik opnåede 243 personlige stemmer. Udvalgsplaceringer afventer konstituering i
kommunalbestyrelsen
Flere billigere boliger også til de unge
Udbygning af SSP og Natteravnene i Rudersdal kommune
Birkerød gågade skal hjælpes til en Handelsgade som den var tidligere

Erik har tidligere været medlem af Kommunalbestyrelse i Birkerød Kommune

Seniorrådet
Anita Herold Gudmundsson
Nyvalgt til seniorrådet i Rudersdal med
1038 stemmer (næsthøjeste stemmetal).
Anita Gudmundsson

Anita Gudmundsson

2

Siden 2001 har jeg været fællestillidskvinde for FOA
Socialdemokratiet i Rudersdal Byråd i perioden 2006-2009.

medarbejderne

i Ældreområdet. Repræsenterede

I mit arbejde støder jeg tit på ældre borgere, hvis, eneste kontakt til omverden er, social og sundhedshjælperen /
social og sundhedsassistenten .
For mig er det magtpåliggende, at den ældre altid har faste kontaktpersoner, som kommer i hjemmet og som den
ældre føler sig tryg og sikker ved. Og personalet skal være uddannet.
At løfte de værdier, som skal sikre en gennemtænkt Ældre- og Værdighedspolitik; Det er at sikre, at borgeren
får velsmagende og ernæringsrigtig kost, og mulighederne for socialt samvær i fællesskab med andre seniorer – det
fremmer borgerens livskvalitet og trivsel.

Stor tillykke til alle de alle de valgte.
Der skal selvfølgelig lyde en stor tak til jer der ikke blev valg i denne omgang - med håb
om i er ”på hesten” igen næste gang - nu i har vist at kunne give den en ordentlig
”skalle” i valgkampen.

Eftertanker om kommunevalget
Af Preben Etwil, Formand for Socialdemokratiet i Rudersdal

Preben Etwil

Socialdemokratiet i Rudersdal fik et bragende godt kommunalvalg.
BASTA.
Vi gik fra 3 til 4 mandater, og vi fik valgt den kandidat, der opnåede næstflest personlige stemmer i
hele kommunen – kun overgået af Borgmesteren.
Det er mere end godkendt.
En af årsagerne har været, at hele det socialdemokratiske kandidathold har arbejdet knaldgodt
sammen, selvom man som sideordnet opstillet i princippet er er hinandens konkurrenter om at
vinde borgernes gunst.
Hele holdet har fremstået som en helhed – og ingen har været i tvivl om, at det var Kristine, der
var vores spidskandidat.
Vi er i offentligheden blevet betragtet som politisk troværdige.
Men det er ikke kommet af sig selv. Vi har fået støttet af en lille gruppe hårdt arbejdende
partikammerater, der har været på gader og stræder og delt et utal af roser, bolcher og flyers ud.
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Vi har som parti været det mest aktive i den offentlige debat. Vi har suverænt haft flest
læserindlæg i både Rudersdal Avis og Frederiksborg Amts Avis. Vi er det parti, der i valgkampen, er
kommet med de fleste politiske udspil, og vi har som noget helt nyt været utrolig aktive på de
sociale medier – ja, vi har sågar lavet en række valgvideoer.
Vi forsøgte også, at få flere kandidater til at stille op.
Vi har ligefrem støvsuget vores medlemsliste, og direkte opfordret en række medlemmer til at
stille sig til rådighed som kandidater. De har dog venligt afslået, da de vurderede, at de ikke kunne
afse den nødvendige tid på projektet.
Ret beset kan man godt forstå dem, da udsigten til at opnå valg ikke var udtalt – især
sammenholdt med det arbejde, som vi forventede af dem.
Men stor aktivitet i lokalpressen og på de sociale medier, samt mange flere kandidater gør det ikke
alene.
Vi kan nemlig se, at dem der rent faktisk blev valgt, var dem, der i forvejen var kendt og
respekteret i deres lokalområder.
Flere kandidater på listen er dermed heller ikke en garanti for et bedre valg. Fx havde de sidste ti
kandidater på den Konservative liste tilsammen kun 364 vælgere bag sig, hvilket tydeligt indikerer,
at det for vores vedkommende langt fra var tilstrækkeligt til at hente det 5. socialdemokratiske
mandat.
Til gengæld må vi sige, at vi fik glæde af vores valgtekniske samarbejde med De Radikale,
Lokallisten og Alternativet. Især Alternativet manglende indvalg, hvilket vi godt kan beklage,
lunede godt i vores eget samlede valgresultat. Vi var også i stand til at gøre et vist indhug i
Lokallistens vælgerbase. Nogle mener måske, at det ikke var nok, men de glemmer, at Lokallisten
er solidt forankret især i Birkerød, og at de langt fra er en døgnflue.
Men først og fremmest skal vi tillægge vores fremgang egen fortjeneste. Vi fremstod med klare
synspunkter og en fremadrettet politisk målsætning.
Vi havde gerne set, at flere borgere i Rudersdal havde støttet den socialdemokratiske politik, men
det skal på ingen måde tage glæden fra os, at vi formåede at øge antallet af Socialdemokratiske
repræsentanter i Rudersdals Kommunalbestyrelse.

Formanden har ordet
v/ Preben Etwil
formand

Først og fremmest skal vi glæde os over at partiet i Rudersdal fik et kanonflot kommunevalg.
Især skal vi være imponeret over, at vores spidskandidat Kristine Thrane fik et fantastisk flot
personligt valg. Det forpligter at have den store tillid i befolkningen, men jeg er også overbevist
om, at hun vil løfte opgaven med bravur.
De tre andre kandidater, der nu skal repræsentere Socialdemokratiet i Rudersdal Poul, Thomas og
Erik, vil også komme til at gøre en stor forskel i det fremadrettede kommunalpolitiske arbejde.
Der hviler en stor forpligtelse på deres skuldre, men jeg er også ret sikker på, at de både med
energi, slid og humor vil være en gevinst for Socialdemokratiske værdier i kommunalbestyrelsen.
Tiden efter valget er tid for refleksion og eftertænksomhed for kandidaterne – både dem der blev
valgt, og dem der ikke blev valgt.
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For dem der blev valgt, er det vigtigt, at de spekulerer i, hvordan de omsætter politiske valgløfter
til praktisk kommunalpolitik.
For dem der ikke blev valgt er tiden inde til den overvejelse, hvad de så skal kaste sig over i
fremtiden.
For mit eget vedkommende, har jeg valgt at gå af som formand for Socialdemokratiet ved den
kommende generalforsamling.
Det meddeler jeg allerede nu, så vi har god tid til at finde en ny og god formand, der kan føre
partiet videre i den gode gænge, den nu befinder sig i.
Det er en beslutning jeg tog før valget, og har været helt uafhængig af mit eget valgresultat.
Omkring det organisatoriske havde jeg den ambition at føre partiet frem til et godt kommunalvalg
– og den ambition er nu indfriet.
Derfor er tiden inde til at bukke, takke og trække sig tilbage.
Jeg vil gerne have lidt mere tid til nogle af mine andre fritidsinteresser: Motionsløb, fotografering,
foredrags- og forfattervirksomhed.
Jeg går samtidig med en god fornemmelse i maven. Jeg påtog mig formandshvervet i en periode,
der var præget af intern splid og spektakel.
I al ubeskedenhed mener jeg, at jeg nu forlader formandsposten med et parti i samdrægtighed.
Vi går nu i gang med at finde en ny formand – og er du interesseret, så meld dig på banen.

Kommende arrangementer:
Reception:
Foreningen afholder reception for afgående gruppeformand Jens Bruhn efter mange års arbejde i
henholdsvis Søllerød og Rudersdal kommunalbestyrelser den 10. Januar 2018 kl. 16 – 18 på
Rudersdal Rådhus. Invitation udsendes senere.

Nytårskur
Der afholdes Nytårskur lørdag den 13.januar 2018 kl.13 -15 i Mantziusgården, Galleriet.
Invitation udsendes senere.

Generalforsamling
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 27. Februar 2018.
Dagsorden udsendes jf. vedtægterne senere.

Ny bog om Anker Jørgensen.
Vi har fået nedenstående henvendelse som A-nyt gerne bringer:
”Kære Socialdemokratisk partiforening

Anker Jørgensen er den mest afholdte statsminister herhjemme i nyere tid. Anker kom fra små kår som ufaglært og
arbejdede sig op til at beklæde den højeste politiske post i landet som statsminister.
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Jeg lærte selv Anker at kende som for snart mange år siden som DSU-formand i Anker i partiforeningen på Vesterbro
og i Sydhavnen, som vi kaldte ”i Ankers kreds”
Jeg har nu skrevet en bog om Anker, kaldet ”Arven efter Anker”.
Kort om bogen:
Den har fokus på Anker som fagforeningsmand, politiker og ikke mindst som statsminister og som privatperson.
Blandt de medvirkende er LOs formand Lizette Risgaard, Kjeld Olesen, Poul Nyrup Rasmussen. Jytte Andersen og
Mogens Lykketoft.
For første gang fortæller alle Ankers fire børn Lars, Mette, Peter og Kirsten om, hvordan han var som far, og hvordan
han har været med til at præge og inspirere dem. Og de fortæller om livet hjemme på Borgbjergsvej 1 i Københavns
Sydhavn. Og hans sekretær Lissa Galle, som stadig arbejder på partikontoret, fortæller om at være tæt på Ankerhelt til
det sidste.
Bogen koster normalt 199 kr. plus forsendelse. I/jeres medlemmer får den for 150 kr. plus forsendelse.
Jeg håber, at I vil omtale bogen i jeres medlemsblad, nyhedsbrev/hjemmeside.
På forhånd tak for hjælpen og med venlige hilsner
Bjarne Henrik Lundis
Tlf. 2142 8451”

mail@bjarnelundis.dk
NB!
Såfremt man ønsker at anskaffe sig bogen bedes man selv bestille den. Husk angivelse af
medlemskab af socialdemokratiet.

Med venlig hilsen
Preben Etwil
Formand
tlf. 20 83 20 52
mail: meyland@adslhome.dk
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