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Formanden har ordet
Jeg vil gerne starte dette indlæg med at sige tak for valget til formand for partiforeningen i Rudersdal
ved generalforsamlingen i februar. Jeg er læge, har mange års erfaring fra ledelse af hospitaler i bl.a.
Næstved og Odense og er i dag bosat i Holte. Jeg har været medlem af partiet i mange år, men har
ikke tidligere været aktiv som partimedlem. Jeg håber at kunne bidrage til at videreføre og udvikle
partiforeningen som en god platform for det politiske arbejde for socialdemokratiske synspunkter i
vores lokalområde. Medlemsaktiviteter er noget af det, der blandt andet ligger mig på sinde.
Jeg vil samtidig gerne sige tak til min forgænger – Anne Knudsen – for hendes engagerede og livfulde
indsats som formand gennem de seneste to år. Jeg håber, at jeg sammen med den øvrige bestyrelse
kan føre hendes arbejde godt videre.
Corona-virus
Covid19 har siden slutningen af februar sat dagsordenen på mange forskellige måder. Uanset om vi
er raske eller syge, er isolerede eller dobbeltbeskæftigede med fuldtidsarbejde og børnepasning, så
har den virus fyldt – og fylder fortsat – i alles dagligdag. Og væk er pludselig politiske diskussioner om
tvangsanbringelser, udligningsordninger, klima og Arne. Regeringen har klaret udfordringerne rigtig
godt og fornuftigt og har insisteret på at træffe politiske beslutninger, hvor der ikke er tale om rent
faglige forhold. Sådan må det være i et demokrati, og et stort flertal i befolkningen bakker op om den
tilgang.

Den resolutte ledelse af landet har ikke efterladt meget spillerum til partierne hverken til højre eller
venstre for regeringen. Nu begynder så en forsigtig oplukning af landet, og mere normale
parlamentariske tilstande er ved at indfinde sig. Nogle mener, at Regeringen gør for lidt og for
langsomt, andre at der gøres for meget og for hurtigt, at der er brug for yderligere hjælpepakker, at
klima og velfærd må vente til hjulene igen snurrer osv. Nogle af ønskerne er både rimelige og
fornuftige, andre har snarere karakter af ønsker om at skrue tiden tilbage og om muligt flytte
hegnspæle.
Vi sætter vores lid til, at regeringen formår at komme igennem med en genopretning af Danmark,
som ikke blot sætter gang i hjulene, men også får genopretningen til at flugte med målet om en
klimamæssigt bæredygtig udvikling - de 70% i 2030 - og medvirker til at mindske den sociale og
økonomiske ulighed.
Fælles sundhedsvæsen
Sundhedsvæsenet som fælleseje med fri og lige adgang for alle har vist sin værdi. Sundhedsvæsenet
har kunnet omstille sig meget hurtigt, og det er godt klaret! En bivirkning er så, at mange patienter
med potentielt alvorlige lidelser – kræft, hjertesygdomme, psykiske lidelser etc. – holder sig væk fra
sundhedsvæsenet i øjeblikket, mens andre med generende og måske smertefulde tilstande er blevet
sat i kø og venter.

Der skal selvfølgelig fortsat opretholdes et stort beredskab til at kunne klare covid19, men det er
vigtigt, at der igen kommer fokus på også at få undersøgt og behandlet alle de andre patienter. Dels
kan der gå liv til spilde eller mennesker kan lide unødvendigt, hvis de ikke bliver undersøgt og
behandlet, dels er håndtering af alle med behov vigtigt for den langsigtede tilslutning til
sundhedsvæsenet som fælles gode.
Kommune, forening og 1. maj
Lokalt i kommunen er der udfoldet store bestræbelser på at kunne bakke op om indsatsen mod
covid19. De kommunalt ansatte har ydet en kæmpe indsats, og det er dejligt at se, at 300 frivillige
har meldt sig for at kunne bidrage med deres arbejdskraft, herunder mange med kompetencer inden
for sundhed, pædagogik eller det sociale. I løbet af de seneste uger har det i øvrigt blevet muligt at
følge kommunalbestyrelsesmøderne online via kommunens hjemmeside. De næste udvalgsmøder
skal også afholdes digitalt. Online møder fungerer rigtig godt til orienteringssager, men er knapt så
godt til politisk diskussion, så vi håber meget snart, at der også kan afvikles rigtige møder igen.

Internt i foreningen har vi været på standby siden covid19 overtog dagsordenen. Vi skal finde vores
ben igen og videre med en diskussion af opgaverne for bestyrelsen, herunder bl.a.
medlemsaktiviteter, information og rekruttering. Måske kan vi bruge ZOOM, en video-forbindelse
som partiet stiller til rådighed.
Ligestilling
Efter sommerferien skal vi så småt i gang med forberedelserne til kommunal- og regionsrådsvalget
til efteråret 2021. På generalforsamlingen i februar blev det vedtaget at anvende en såkaldt
”fletteregel”, der betyder, at når spidskandidaten til kommunalvalget er valgt, så bliver den næste
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person på listen den person af det andet køn, som har fået flest stemmer. Og sådan fortsætter man
med at skifte mellem kønnene, indtil alle, der opstilles, er kommet på valglisten.
Der er delte meninger om kvoteordninger, men ikke om at en mere ligelig repræsentation af
kønnene, altså flere kvinder i politik, er ønskværdig. På et tidspunkt har vi nok også brug for at se på,
om der er andre steder, hvor vi som parti og forening kan gøre noget for at opnå mere ligestilling
mellem kønnene (f.eks. på uddannelsesområdet).
Stå sammen, hold afstand
Med disse ord vil jeg afslutte mit første indlæg som formand i A-Nyt og ønske jer alle et godt forår og
ser frem til, at vi gradvist kan få samfundet lukket op igen uden at gøre unødig skade på hinanden.
Det er godt i denne situation, at vi har en socialdemokratisk ledelse af landet, som stor opbakning til.

Stå sammen ved at holde afstand!

1. maj-arrangementet er desværre aflyst i år
– det er ikke tilladt at mødes mere end ti foreløbig frem til den 10. maj (og store
forsamlinger er helt forbudt frem til udgangen af august). Sammen med SF og enhedslisten
overvejer vi, om der kan laves et andet arrangement på et andet tidspunkt. Men lige nu er
1. maj-mødet altså aflyst pga. coronaen.

Socialdemokratisk veteran takker af i Rudersdals bestyrelse
Interview ved Anne Knudsen og Skipper - der lagde vejen forbi Birgith.
Efter omkring 30 år som medlem af bestyrelsen for Socialdemokratiet i Birkerød og siden
Socialdemokratiet i Rudersdal efter kommunesammenlægningen, var den snart 75-årige Birgit
Poulsen ikke længere blandt kandidaterne, da partiafdelingen afholdt generalforsamling i Birkerød
Idrætscenter mandag den 17. februar.
- Nu synes jeg, at jeg har aftjent min værnepligt. Nu må der nye kræfter til, siger Birgit Poulsen, der
på generalforsamlingen blev hyldet for sin store indsats af den afgående formand Anne Knudsen.
- Det har været fornøjelse at være formand for en bestyrelse, der tæller Birgit i sin kreds med hendes
store erfaring og engagement. Jeg ved også, at vi fortsat vil have Birgit i første række, når
Socialdemokratiet går på gaden med diverse kampagner og aktiviteter. Det er jeg meget taknemmelig
for, siger Anne Knudsen.
Birgit Poulsen har haft arbejderbevægelsen og Socialdemokratiet med sig fra barnsben i Hjørring,
hvor hendes far var aktiv fagforeningsmand, og hvor hun bl.a. tjente en skilling ved at få stemplet
farens arbejdskammeraters fagforeningsbøger i den lokale SID-afdeling.
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Birgit husker tydeligt de årlige grundlovsmøder, hvor hun hang ud ad vinduet for at få et glimt at de
kendte socialdemokratiske folketingspolitikere.
Hendes politiske engagement er formet gennem fagbevægelsen, hvor hun som både tillidsmand og
medlem af bestyrelsen i HK Hillerød har været med til at sikre bedre forhold for medlemmerne.
- Jeg har aldrig været i tvivl om, hvor jeg hørte hjemme politisk, siger Birgit.
Ligestilling og videreuddannelse er de mærkesager, der står hendes hjerte nærmest, og hun har i en
menneskealder været aktiv både i repræsentantskabet og bestyrelsen i AOF Nordsjælland.
En lang uddannelse lå dog ikke i kortene, når man var født i en arbejderfamilie i Hjørring, så efter
Birgits konfirmation kom hun i huset på landet.
- Efterskole kunne ikke komme på tale. Det er kun for rige folk, sagde min far.
Birgit var kun 16 år, da hun flyttede fra Jylland til Hørsholm med sin kommende første mand. Hun var
17 år, da de året efter blev gift. Det krævede et Kongebrev.
Det var i Hørsholm, hvor Birgit kom i butik, at hun blev medlem af HK. Også AOF og VUC blev en stor
del af Birgits liv, hvor hun tog det ene kursus efter det andet i alt lige fra dansk, engelsk og matematik
til maskinskrivning.
Senere føjede hun en HF til sin livslange uddannelse.
Birgit fortsatte med at stå i butik, til hun i 1983 møder sin Finn og flytter ind til ham i huset i Birkerød.
- Det var her jeg startede i hjemmeplejen. Egentlig havde jeg kun tænkte det som et sommerjob. Men
det endte med, at jeg blev hængende i 19 år. Det er et job, jeg har været meget glad for. Jeg cyklede
rundt, og lærte en masse mennesker i Birkerød at kende.
Ikke så mange år efter træder Birgit ind i bestyrelsen for Socialdemokratiet i Birkerød og er også med,
da partiforeningerne i Birkerød og Søllerød bliver lagt sammen.
- Det har været en pragtfuld tid. Jeg har mødt en masse søde og dejlige mennesker. Og det er kun
gået fremad. Vi er gået fra kun to til fire medlemmer af kommunalbestyrelsen i en udpræget borgerlig
kommune. Det er godt gået, synes jeg.
Birgit Poulsen glæder sig også over, at det lykkedes at få vedtaget Idrætscentret i ellevte time inden
kommunesammenlægningen, og at det lykkedes at bevare Mantzius-gården.
I dag bruger Birgit Poulsen en del af sin tid på cafeen i Bistrup Kirke, der de sidste ti år betydet rigtigt
meget for hende.
- Det vil jeg nu få mere tid til. Så regner jeg med at se mere til familien og vores sommerhus i
Vendsyssel sammen med min mand Finn, som i øvrigt fortsætter som revisor i Socialdemokratiet i
Rudersdal. Så vi slipper på ingen måde vores politiske engagement.
A-nyt siger selvfølgelig stort tak for indsatsen - og har lovet at viderebringe en tak fra Birgith til de
mange, der har givet- sendt en hilsen til veteranen i forbindelse med hendes ophør i bestyrelsen.
Birgith har lovet at hun gerne giver en hånd med - når vi er på gaden for at fortælle om
socialdemokratiets politik.
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Birgith – så er jeg hjemme

- og med ’Finn’ i køkkenet

Vi har brug for dig

Det er nu vi, skal stå sammen
Vi befinder os i en helt ukendt situation i Danmark og i hele verden. Ingen ved, hvad corona virus vil
få af konsekvenser for den enkelte og for samfundet. Men et er klart, vi skal sikkert igennem krisen,
og vil skal det sammen.
Som socialdemokrat har jeg stor tillid til vores regering, som har truffet svære beslutninger,
samarbejdet bredt og kommunikeret præcist, modigt og med rettighed omhu.
Der var ingen, der kendte svarene på forhånd, da virussen angreb verden. Hvordan skulle samfundet
reagere? Der er formentlig begået fejl, og set i bagklogskabens lys med den viden, man nu har, kunne
andet måske have været gjort anderledes.
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Men regeringen har handlet tidligt og med omsorg for befolkningens mulighed for at blive behandlet
og regeringen har først og fremmest sikret, at sundhedssystemet ikke bryder sammen.
Men samfundet er udfordret. De store hjælpepakker til erhvervslivet har afbødet de værste
konsekvenser, men mennesker er blevet arbejdsløse. Det er vigtigt at have en regering, der sikrer
den brede støtte til samfundets svage og mest udsatte.
Mette Frederiksen har stået sikkert og empatisk i spidsen og taget ansvaret for beslutningerne, og
udtrykt alvoren i situationen, uden at skabe utryghed.
Danmark har et stærkt demokrati, men vi har i de seneste årtier oplevet stærkt vigende medlemstal
i de partiforeninger, som står bag de politikere, der skal bringe os gennem krisen.
I Rudersdal har vi en stærk partiforening, som sikrede os fire pladser i kommunalbestyrelsen ved
valget i 2017. Men vi har behov for at blive styrket og få flere medlemmer.
Derfor vil vi opfordre dig til at spørge dine unge mennesker , venner og bekendte til at blive medlem
af socialdemokratiet i Rudersdal. Det koster ca. 500 kroner om året, og du kan være med til at gøre
din indflydelse gældende i en tid, hvor det er mere vigtigt end nogensinde, at befolkningen er med i
de beslutninger, der skal træffes.
Med venlig hillsen
Jens Peter Steensen
Formand

Du kan indmelde dig her og nu på: Socialdemokratiet.dk

Stilhed før stormen?
Af Kitty Bjerregaard Holte

Kitty Bjerregaard Holte

Idyllen på Christiansborg må være svær at bære for oppositionen, den ikke har ret meget andet at
gøre, end at bakke regeringen op, for når ’Danmark stander i våde’, er det ikke længere Holger
Danske, vi i følge sagnet vender os mod, men regeringen, folketinget og offentlig myndighed. Det vil
derfor være noget nær politisk selvmord for en opposition at opponere – i hvert fald ikke alt for
meget, og man må give oppositionen, at den har været loyal. Der er indgået utallige brede forlig og
skabt lige så mange hjælpepakker for at holde hånden under det Danmark, vi kendte for kort tid
siden. Er det muligt? Svært at gisne om, men man gør, hvad man kan.
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Efter påske skal landet om end langsom vækkes til live igen. Her må man forudse kontroverser, da
der formodentlig er lige så mange ideer til den genoplivning, som der er politikere. Hidtil har
regeringen klaret sig fantastisk, især når man tager i betragtning, at denne regering kun havde ¾ års
levetid bag sig før helvede brød løs. Statsministeren har gjort det mere end godt. Hun har været
eminent. Danmark har haft en landsfader før, nemlig Thorvald Stavning, i dag står Mette F som en
slags landsmoder, der vækker respekt i befolkningen – også blandt de mennesker, der bestemt ikke
så en socialdemokratisk statsminister som en Guds gave, snarere som det modsatte.
Kan det holde? Hvor længe kan oppositionen leve med situationen, som den er? Vi har allerede set
oppositionelle overbudsforslag og forude venter sikkert endnu flere.
Undskyld mig, men jeg må afslutte med nedenstående:
Nemlig en kæmpe tak til de hverdagens helte, der i den katastrofale situation vi står i, gør en kæmpe
indsats, det være sig sundhedspersonalet, plejehjemspersonalet, men så sandelig også de
mennesker, der sørger for mad til os alle.
God påske – trods alt.

Borgmesteren Søllerød aldrig fik
- Viceborgmester og skoleinspektør socialdemokrat Jørgen Schunck satte sig store spor i
kommunen
Hvert år udgiver Historisk-Topografisk selskab Søllerødbogen, og i 2019 skrev Birgitte Hamborg om
en markant skikkelse i Søllerød kommune.
Jørgen Schunck var skoleinspektør og socialdemokratisk kommunalpolitiker gennem et halvt
århundrede, og hans utrættelige arbejde for at skaffe boliger til almindelige mennesker har idag stor
betydning for kommunens borgere. Jørgen Schunck har haft en finger med i spillet på alt, hvad der
er bygget af socialt byggeri. Og han tøvede ikke med at opsøge de stærkeste allierede i kampen for
boliger til almindelige mennesker. Selv Kragh tog som statsminister mod den insisterende politiker,
når han skulle skaffe byggetilladelser til Søllerød Kommune.
Jørgen Schunck fik det socialdemokratiske ind i barndommen. Faderen var fremstående
socialdemokrat og havde et enestående netværk af ledende socialdemokrater i sit netværk. Således
var overborgmester i København Urban Hansen en flittig gæst i hjemmet og flere ministre var
personlige venner af huset.
Jørgen Schunck startede tidligt med at virke i samfundets tjeneste. Allerede som stor dreng tog han i
1930erne del i at hjælpe politiske flygtninge fra nazismen, og i en periode boede en jødisk familie på
tre personer i familiens lejlighed. Og ved en 1. maj demonstration gik Jørgen Schunck forrest med
Stauning i hånden.
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Jørgen Schunck var respekteret af politiske modstandere og nåede at være Viceborgmester under
tre konservative borgmestre. Og nåede medlemskab af næste alle stående udvalg. Men han blev
aldrig borgmester. Det rakte stemmetallene ikke til i det konservativt dominerede Søllerød.
Jørgen Schunck havde især under den konservative Borgmester Øigaard et stærkt sam- og
modarbejde. Som han siger det ved Øigaards 25 jubilæum i en tale:
“Den socialdemokratiske opposition har lært, at dens forslag som ved første forelæggelse blev fulgt
af Øigaards særdeles velformulerede og elegante nedsabling, og dermed fejet af bordet, nogle år
efter godt kan blive vedtaget, fulgt op af borgmesterens anbefalinger”.
Mon ikke nogle socialdemokrater i det nuværende Rudersdal kan nikke genkendende til det.
Udover at være engageret politiker, var Jørgen Schunck lærer på Holte Gymnasium i 46 år. Fra 1972
som skoleinspektør. Han døde i 2018 i Holte.
Hvis du vil læse mere om borgmesteren Søllerød aldrig fik, så kan Søllerødbogen købes hos
Topografisk Selskab eller lånes på biblioteket. Birgitte Hamborg, der har skrevet indlægget om Jørgen
Schunck har selv været medlem af Søllerød Kommunalbestyrelse fra 1982 til 2001 - og i en årrække
altså sammen med Jørgen Schunck - 1986-2001 som viceborgmester.

Jørgen Schunk på besøg hos statsminister Jens Otto Krag

Schuncks Plads, Nærum

John Stefan Olsen har læst ”Borgmesteren Søllerød aldrig fik” og gjort sig refleksioner over
mennesket Jørgen Schunck. Birgitte Hamborg har givet tilladelse til at A-nyt måtte omtale afsnittet
og bringe billederne.
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27. februar 2020

Referat af ordinær generalforsamling den 17. februar 2020, kl.
19.00
Glassalen, Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Poul Bach blev valgt med akklamation, og startede med at konstatere, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet, efter vedtægterne.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt,
3. Valg af referent
Jakob F. Poulsen blev valgt som referent
4. Valg af stemmetællere
Niels Harrig og Peter Lind blev valgt som stemmetællere
5. Beretninger
Først tog formanden ordet uden for beretningen, for at ønske Kristine tillykke med den runde dag

a. Mundtlig beretning ved formanden – skriftlig beretning udsendt til medlemmerne
Formanden supplerede den udsendte skriftlige beretning, ved at glæde sig over et godt år for
Socialdemokratiet, hvor vi har genvundet regeringsmagten. Miki blev desværre ikke valgt til
Folketinget, men fastholdt det personlige stemmetal. Mette Poulsen holdt også en rigtig flot EUvalgkamp. Formanden siger en stor tak for den store indsats alle har gjort i forbindelse med de to
valg sidste år, Formanden takkede også for den gode opbakning fra vores fire lokalpolitikere.
Formanden har også deltaget i kongressen, og har oplevet den opmærksomhed fra, og opbakning
til, der er til Mette Frederiksen. Skolestruktur er altid en vanskelig diskussion, men bestyrelsen føler
sig godt hørt og inddraget. Elbiler, er en kommunal mærkesag for Socialdemokratiet. Vi har svært
ved at rekruttere nye medlemmer. Tak til også alle jer, der lavede et flot Rudersdal folkemøde for A.
Vi laver det også i år samt 1. Maj sammen med Ø og SF, med solidariske paroler om bl.a.
arbejdsmarkedet. Tak for det flotte arrangement, der blev lavet om Klimakampen på Nærum
Gymnasium, og formanden rettede også en tak, for den særlige indsats i bestyrelsen fra Niels
Harrig.
b. Kommunalpolitiske beretninger
Kristine Trane startede med, at berette om det kommunalpolitiske, især skolestrukturen, som har
givet en del udfordringer i det forgangne år. 8 af skolerne er lagt sammen, til 4, og Kristine mente at
det var den bedst mulige løsning, når der nu mangler børn. Det var ærgerligt, at K og L ikke var med
i aftalen om skolestrukturen. Budgettet blev vedtaget også kun med A, RV og V. Der kom en
skattestigning på 0,3%, og flere midler til flere Socialdemokratiske prioriterede områder.
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Bl.a. kommer der en helt ny indsats for børn og familier med særlige sociale udfordringer.
Der er også sat flere penge af til idrætsområdet, Det er dejligt at se liv her i Birkerød Idrætscenter,
men andre steder, er der brug for at nytænke idrætsfaciliteter. Sjælsøhallen bliver på kort sigt
lukket, men ikke umiddelbart nedrevet. Der er også gang i en idrætsstrategi, og en
biblioteksstrategi. Vedbæk bibliotek er blevet nedlagt, i sin nuværende form, det blev stort set kun
brugt som skolebibliotek. Der bliver også etableret gadeplansmedarbejdere og et værested for
unge i Vedbæk, ud over det nye, der er kommet ved Rudegård Stadion. Kristine takkede de øvrige
kommunalbestyrelsesmedlemmer, partiforeningsbestyrelsen og især den afgående formand Anne
for det store arbejde.
De øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer fortalte også om deres områder.
En sti mellem Sjælsø of Furesø, blev rejst som kommunalpolitisk fokusområde, stien er fremmet af
en borgergruppe i Staunings ånd. Kommunalgruppen lovede at komme sagen i møde.
Behovet for et kommunalt sundhedshus – i mursten blev også drøftet. Der er læger, på stort set alle
kommunens plejecentre. Vi prøver også, at holde borgerne længst muligt hjemme, uden at skulle
sende specielt de ældre unødigt på hospitalet. Vi skal skabe de bedst mulige forhold for borgerne,
og varetage de behov borgerne har, uden at vi får et eventuelt murstens sundhedshus her i
kommunen, men fælles med Furesø og Gentofte forklarede Poul Bach.
c. Politisk orientering og debat ved folketingskandidat Miki Dam Larsen
Miki fortalte i sin landspolitiske beretning, om de mange billeder, han havde overalt indenfor og
også udenfor kredsen i FT-valgkampen, og fortalte om begejstringen ved at have fået et
regeringsskifte, herunder den udelte begejstring ved at have fået en Socialdemokratisk etpartiregering. Vi har leveret fra dag et, særligt kan nævnes kommuneaftaler, finanslov, boligaftale
og meget andet, men vi skal ikke glemme at det første vi gjorde, var at give en undskyldning til bl.a.
Godhavnsdrengene. Miki har en bekymring, om at udligningsreformen overhovedet lander med en
aftale, og hvordan den ender med at stille os lokalt. Vi gik ved folketingsvalget tilbage i Uddannelseog By-DK og frem i Produktions- og Land-DK. Det var vigtigt, at vi fik udviklet noget fælles politik i
valgkampen. Vi prøvede meget at markere os indenfor Flygtninge, Sundhed og Uddannelse. Vi
havde svært ved at blive prioriteret, i pressen f.eks. på sundhedsområdet. Det var også en stor
positiv oplevelse for Miki at føre valgkamp samme med os, og det vil Miki gerne takke for.
Miki vil gerne engagere sig mere i den bolig/socialpolitiske frem mod næste valg.
d. Beretning ved EU-kandidat Mette Poulsen
Mette kunne aldrig være blevet kandidat, hvis det ikke var for hendes mand og kampagneleder og
for Helga Netværket af kvinder, i Socialdemokratiet. Mette havde også en fantastisk grafisk profil,
og en SoMee kampagne, begge orkestreret af hendes søn Atlas. Den effektive kampagne skaffede
Mette mere end 10.000 stemmer, hvilket nærmest var uhørt mange, ved EU-valget og giver hende
en god platform frem mod 2024. Mette rettede også en særlig tak til de aktive i hendes kampagne
og især Helle, Jytte m.fl.
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e. Politisk orientering og debat v/ Lars Gaardhøj, gruppeformand i S -gruppen i
Regionsrådet Hovedstaden
Lars Gaardhøj synes at året 2019 blev et specielt år, for regionerne, da Lars Løkke lagde op til at
nedlægge Regionerne, eller i hvert fald den folkevalgte del af Regionerne. Sundhedsreformen fyldte
meget i februar måned, og forslaget til reform fra Lars Løkke tog bl.a. ikke højde for
hospitalsstrukturen, som den er udbygget i Region Hovedstaden, over de sidste 20 år. Den nye
socialdemokratiske regering prioriterede også økonomi til regionerne, som de havde lovet i
valgkampen. Omprioriteringsbidraget var afskaffet. Økonomi aftalen viser at der ER forskel mellem
Rød og Blå blok i Dansk politik. Grunden til at Regionsrådet enedes om fælles om budget, uden DF,
skyldtes en lille bevilling til en indvandrermedicinsk klinik. Der gives øgede midler til rigtig mange
Socialdemokratiske mærkesager i Regionens budget, f.eks. flere midler til psykiatrien,
fødeafdelinger og akutklinikker. Der skal ansættes 314 ekstra sygeplejersker i RH.
Der er færre senge på det nye Nordsjællands hospital, end der er i dag i Hillerød. Dette er også, som
det er i resten af regionen. Men der ER grund til at være bekymret for hospitalsplaceringen for
borgerne i Rudersdal kommune.
Det blev rejst, om det ikke er urimeligt, at de sygeplejerskestuderende kun får SU, når de er i praktik
på sygehuse og hospitaler, og ikke løn.
6. Regnskab
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/ kasserer og fastsættelse af kontingent
Regnskab omdeles på generalforsamlingen-

Regnskabet blev vedtaget med akklamation, efter en korrektion af en tastefejl på budgettet
for næste år, så det viser et større overskud på 34.500,- i stedet for et underskud på
164.500,- .
7. Indkomne forslag
Forslag sendes til formanden Anne Knudsen mail: anknudsoc@gmail.com senest den 13.
februar 2020.
Forslag modtaget den 23.december 2019 til kongresudtalelse fra Jakob F. Poulsen:
”Giv regeringen en ordentlig løn”.
Bestyrelsen har på møde den 13.1.2020 drøftet forslaget. Der er ikke opbakning til fremsendelse af forslaget
til Socialdemokratiets Kongres i sept. 2020 hvorfor bestyrelsen ikke kan anbefale fremsendelse af forslaget.
Forslagsstilleren motiverede forslaget, der blev sat under afstemning. Forslaget blev forkastet med stemmerne
5 for og 15 imod.
Der var også stillet forslag om fletteregler for opstilling af kandidater til kommunalbestyrelsen, Forslagsstilleren
motiverede forslaget. Forslagsstilleren trak dog forsalget, da der ikke i forsamlingen var opbakning, til den del
af forslaget der omhandlede urafstemning
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8. Indstilling til Rudersdalkredsen om valg af folketingskandidat
Bestyrelsen indstiller Miki Dam Larsen
Miki blev valgt med akklamation
9. Indstilling og valg af spidskandidat til kommunevalget 2021
Bestyrelsen indstiller gruppeformand Kristine Thrane
Kristine blev valgt med akklamation
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
a. Formand (vælges i lige år – valgperiode 2 år)
Anne Knudsen ønsker ikke genvalg –
Bestyrelsen forslår nyvalg af Jens Peter Steensen
Jens Peter blev valgt med akklamation
b. Kasserer (vælges i ulige år - valgperiode 2 år)
Peter Lind ikke på valg
c. Bestyrelsesmedlemmer (valgperiode 2 år)
På valg:
Pia Sverdrup-Jensen modtager genvalg
Niels Harrig
modtager genvalg
Anne Knudsen bestyrelsen indstiller (ledig plads efter Birgith)
De blev alle tre valgt med akklamation.

Bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valg i 2020:
Jens Peter Steensen, Anette Mai Billesbølle, Kurt Nielsen, John Stefan Olsen
Udtræder af bestyrelsen: Birgith Poulsen
Mette Poulsen (efter 2år.)
Den afgående formand holdt en takketale og takkede Mette Poulsen, og Birgith for
deres engagement i bestyrelsen, Birgith for en indsats i mindst en menneskealder i
bestyrelsen.
Birgith takkede for de pæne ord, og ville især gerne sige tak til Niels Harrig for et
langt godt makkerskab i bestyrelsen, og i partiarbejdet i det hele taget.
11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (årlige valg)
Valgt i 2019: Heidi Højmark Falden og Erling Hansen
De blev begge genvalgt med akklamation.
12. Valg af 2 revisorer (årlige valg)
Valgt i 2019: Jakob Poulsen og Finn Larsen
De blev begge genvalgt med akklamation
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13. Valg af 1 revisorsuppleant (årlige valg)
Valgt i 2019 Jan Nørner
Han blev genvalgt med akklamation
14. Valg til AOF`s repræsentantskab (årlige valg) 2 rep. Skal vælges
Valgt i 2019: Kurt Nielsen, Pia Sverdrup-Jensen
Bestyrelsen indstiller genvalg af Kurt og Pia
De blev begge valgt med akklamation.
15. Valg til Kredsrepræsentantskab (årlige valg) 3 rep. Skal vælges
Valgt i 2020: Birgith Poulsen, Kurt Nielsen, og Heidi Falden- formand fast medlem.
Suppleant Annette Mai Billesbølle
De blev alle valgt
16. Valg af regionsrepræsentantskab (årlige valg) 3. rep. Skal vælges
Valgt i 2020: formanden, Anette Mai Billesbølle, Niels Harrig, suppleant. Jakob Poulsen.
Bestyrelsen indstiller dette valg.
De blev alle valgt
17. Valg af kongresdelegerede og stedfortrædere (årlige valg)
Der skal vælges min. 1 repræsentant + stedfortrædere
(den endelige repræsentation afhænger af betalende medlemmer pr. 1.4.)
Bestyrelsen indstiller: Formanden og John Stefan Olsen
Suppleant Annette Mai Billesbølle
18. Valg af kandidatudvalg i forbindelse med kommunevalg 2021
Jf. § 8 i Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal
”kandidatudvalget skal bestå af repræsentanter fra bestyrelsen og DSU. Herudover beslutter
generalforsamlingen, hvem der skal sidde i kandidatudvalget
Kandidater kan ikke sidde i kandidatudvalget”

Bestyrelsen indstiller: Anne Knudsen, Jens Peter Steensen og John Stefan Olsen
19. Valg af opstillings- og afstemningsregler
Jf. § 8 i Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal
”På en generalforsamling besluttes opstillings- og afstemningsregler. Af afstemningsreglerne skal det fremgå̊
om man opstiller på prioriteret liste eller sideordnet, ligesom det skal fremgå,̊ om man vælger urafstemning
eller generalforsamling”

Bestyrelsen indstiller: sideordnet opstilling samt afstemning sker på generalforsamling.
Generalforsamlingen vedtog sideordnet opstilling, samt at valg af kandidater afstemning
sker på generalforsamlingen.
Der blev stillet et ændringsforslag om fletning mand/kvinde på den sideordnede liste UDEN
urafstemning. Og med valg af kandidaterne sideordnet på den ordinær generalforsamling i

13

2021. Dette, som var det mest vidtgående, blev sat under afstemning og vedtaget med
stemmerne 10 for og 6 imod.
20. Orientering om H. P. Andersens fond
Pia Sverdrup, der er ny formand for H.P. Andersens mindefond, orienterede om fonden.
21. Eventuelt
Flere takkede Anne Knudsen for hendes kæmpe arbejde som formand for Rudersdal
Partiforening de sidste to år. Referenten takkede dirigenten for god ro og orden. Dirigenten
takkede forsamlingen for (næsten) god ro og orden.

Der blev budt på et mindre traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

27. februar 2020
Sign. Poul Bach
Dirigent

Sign. Jakob F. Poulsen
Referent

Socialdemokratiet Rudersdal - er også her:
Hjemmeside: www.socialdemokraterneirudersdal.dk
Facebook: https://www.facebook.com/socialdemokraterneirudersdal/?fref=ts
Socialdemokratiet Rudersdal
Niels Harrig
Medlemsansvarlig
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