Formandsberetning
Det har været et begivenhedsrigt år:
Vi har fået ny formand, og stort set en helt ny bestyrelse.
Vi har haft to valg i perioden.
Vi har haft to medlemsmøder.
Vi har deltaget i to kongresser.
Vi kan desværre ikke prale af stor medlemsaktivitet.
Men vi er blevet mere aktive på både de sociale medier og i
pressen.
Desværre har vi også haft to udmeldelsesbølger
Fremtiden ligger lige foran os, og den vil jeg vil slutte min
beretning af med.
Vi startede partiåret ud med en ny og uprøvet bestyrelse, der
lige skulle finde ud af de opgaver der lå, og hvordan de kunne
løses.
Der skulle etableres et samarbejde til
kommunalbestyrelsesgruppen, og der skulle findes nye
samarbejdsformer. Set fra min stol har den samarbejdsaftale,
der blev indgået sidste år fungeret efter hensigten. K-gruppen
drøfter og afstemmer deres holdninger, og bestyrelsen har i
den forbindelse kun en rådgivende funktion.
Der har i perioden været et folketingsvalg og et valg om EU’s
retsforbehold.
Lokalt må vi sige, at folketingsvalget var en succes. Vi gik frem
siden sidste valg, og fik i alt 5.800 stemmer i Rudersdal

Kommune, hvilket svarer til 16,5 pct. af alle stemmer – altså
kommunens 3. største parti. Det forpligter, og giver perspektiv
i det fremadrettede arbejde.
Desværre mistede vi på landsplan regeringsmagten, og det
resulterede efterfølgende i, at vi fik ny formand, Mette
Frederiksen.
Valget om EU’s retsforbehold gik mindre godt set i et
partimæssigt lys. Det blev til et Nej selv om partiet havde
anbefalet et Ja. Vi kan ikke komme uden om, at rigtig mange
partimedlemmer – og især vælgere – ikke så det forstandige i
at følge partianbefalingen. Til historien hører dog, at borgerne
i Rudersdal kommune stemte Ja.
I perioden har vi holdt to medlemsmøder. Et om det frivillige
flygtningearbejde i Rudersdal Kommune, og et om
Kommunens Budget 2016. Det ene medlemsmøde var
velbesøgt. Det andet møde var deltagermæssigt mere
begrænset.
Det er i denne forbindelse vigtigt ikke at glemme, at vi var i
stand til at gennemføre et velbesøgt 1. Majarrangement. Det
skete sammen med SF. Mødet var på alle måder vellykket. Og
vi lægger op til et lignende arrangement i år.
Da Helle gik af som formand, skulle der vælges ny formand.
Det krævede en ekstraordinær kongres, og her blev Mette
uden modkandidater kåret til at være vores nye formand. Til
lykke med det. Rudersdal deltog naturligvis i den
ekstraordinære kongres.

Den ordinære kongres foregik sædvanen tro i Ålborg. Der var
ikke de store politiske eller organisatoriske emner på
programmet. Det venter vi med til i år og næste år, hvor
program og organisation skal have et grundigt eftersyn.
Når vi skal være helt ærlige, så er medlemsaktiviteten ikke
noget at prale af. Vi er ganske få til at gennemføre
gadeaktioner og være plakat-opsættere. Heldigvis fik vi hjælp
fra en række friske DSU’ere.
Der er derfor virkelig behov for at der kommer yderligere
kræfter ind i bestyrelsen, så vi er bedre til at organiserer
kommende aktiviteter. Der er også på denne
generalforsamling lagt op til, at vi udvider vores bestyrelse –
bl.a. skal vi arbejde på at lave flere medlemsmøder med
indhold.
Et sted hvor vi har gjort en forskel er på medieområdet. Vi er
blevet langt mere aktive på de sociale medier, og vi har i langt
højere grad end tidligere deltaget i den lokale offentlige debat
gennem pressen. Vi har også markeret os landpolitisk omend
på en lidt kedelig sag. Det er aldrig rart, at der ikke er fodslag i
partiet, men omkring den nye flygtningelov, har der været en
betydelig utilfredshed i de meniges rækker.
Lidt mere fredeligt er det gået til lokalt. Vi er småt begyndt at
udfase vore papirkommunikation med medlemmerne. Breve
forsvinder ikke helt, men i det omfang at vi kan komme i
kontakt med medlemmerne via e-post, vil kommunikationen
både blive mere effektiv, men også langt billigere.

Perioden har desværre også været præget af to runder af
medlemsudmeldelser. Den første runde var et efterfølgende
resultat af den ekstraordinære generalforsamling, hvor
eksklusion af Poul Bach stod på dagsordnen. Den anden
udmeldelsesrunde er desværre meget aktuel, og foregår lige
om ørerne på os. Flere medlemmer har valgt at forlade partiet
i protest mod partiledelsen opbakning til regeringen
flygtningepolitik.
Det skal jeg som formand beklage. Jeg mener, at det ville være
langt bedre at blive i partiet, og arbejde for at ens synspunkter
kan gøre sig gældende.
Partier er det som medlemmerne gør det til.
Vi skal i det kommende år arbejde videre med at få
sammentømmeret bestyrelsen, og få dannet nogle mere faste
arbejdsopgaver medlemmerne i mellem. Det har vi nok savnet
i det forgangne år. En af hovedopgaverne bliver bl.a. at få en
fast kontaktperson til medlemmerne.
Vi vil også arbejde for i år, at forbereder os til det kommende
kommunevalg i efteråret 2017. Men det er allerede i år, at vi
skal finde egnede kandidater til at besætte de poster i
kommunalbestyrelsen, som vi håber, at kunne få valgt ind i
november 2017.
Vi skal også arbejde mere med medlemsmøderne. Gøre dem
både sjove, underholdende og indsigtsfulde. Vi skal have
medlemsmøder med sang og musik, men vi skal også gøre

noget mere ved at få medlemsmøder op at stå med vores
folketingsmedlemmer. For det er derinde at politikken bliver
formuleret. Ved at få dem ud og redegøre for deres holdninger
kan vi måske afstedkomme, at der ikke opstår så meget
frustration hos medlemmerne som nu, hvor man har indtryk
af, at der er en verden mellem det der sker inde på Borgen, og
de tanker som medlemmerne går rundt og bokser med i deres
dagligdag.
Og så vil vi arbejde videre på at udfase
papirkommunikationen, og øge aktiviteten på de sociale
medier og i pressen.
Vi må erkende, at det er der folk er flest. Det gamle
forsamlingshusdemokrati, ser ud til at høre fortiden til.
Tak for ordet.

