Socialdemokratiet Rudersdal

Formandsberetning i 2018
Kommune- og regionsvalg 2017
I 2017 have vi et kommune- og regionsvalg, hvor det gik fremragende.
Vi gik frem fra 3 til 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer. I regionen gik vi også frem, men fik
desværre ikke indvalgt vores kandidat i Rudersdalkredsen (Rudersdal og Allerød kommuner),
Flemming Hørdum Gertsen, til Hovedstadsregionen.
Til kommunevalget oplevede vi, at vores spidskandidat Kristine Thrane opnåede så mange
personlige stemmer, som ingen socialdemokrat i denne kommune tidligere har fået. Hun
opnåede faktisk at få andenflest personlige stemmer – kun overgået af vores borgmester.
Ud over Kristine Thrane fik vi indvalgt Poul Bach, Thomas Lesly Rasmussen og Erik Eugen
Olsen i kommunalbestyrelsen. Derudover står vores førstesuppleant Mette Poulsen klar i
kulissen, hvilket med de nye møderegler til kommunalbestyrelsesmøderne ikke skal
underkende.
Valg af partikammerater til forskellige demokratiske forsamlinger, er og bliver en lokal
partiforenings væsentligste opgave.
Alt bliver rettet ind for at opnå et godt valg.
Dette kan ikke lykkes uden et stort og hårdt organisatorisk arbejde, men ikke at forglemme
uden godt humør – hele vejen rundt.
Valget i en partiforening starter i realiteten mere end et år før end det foregår.
Allerede på sidste generalforsamling var der udarbejdet en skitse til et kommunalpolitisk
program og etiske spilleregler for de kommende kandidater. Disse skitser blev enstemmigt
vedtaget. Ligeledes blev der valgt en bruttoliste over de mulige kandidater, der skulle opstilles
til kommune- og regionsvalget. Men der var kun tale om en bruttoliste af kandidater, da der
løbende var nogle der af forskellige grunde valgte at trække sig. Nye kandidater kom til,
således at der i alt var 9 socialdemokratiske kandidater at vælge i mellem, da vi nåede frem til
valget i november.

For at få hold på alle valgaktiviteterne i partiet fik vi nedsat en Valgudvalg, der koordinerede
og styrede alle partiets aktiviteter. De holdt i spidsbelastningsperioden et utal af møder –
både fysisk, men også telefonisk og over internettet.
Valgudvalget koordinerede også alle kandidaternes valgkampsmaterialer, således at det blev
sikret, at der blev udarbejdet pjecer og plakater for dem, der ønskede det.
Valgudvalget arrangerede også et heldags valgseminar med kandidaterne i juni måned, hvor
valgstrategien og taktikken blev lagt fast. Der blev bl.a. aftalt, at Socialdemokratiet i Rudersdal
ønskede et valgteknisk samarbejde med De Radikale og Lokallisten. Vi havde også ønsket at
medtage SF i dette samarbejde, men de takkede senere nej.
De første læserbreve fra vores kandidaters side begyndte også at dukke op i lokalpressen. I
starten gik det nogenlunde med at få dem optaget, men desto tættere vi kom selve valget,
desto sværere var det at få dem optaget. Socialdemokratiet i Rudersdal har ikke tidligere
været så aktive i lokalpressen, som ved dette valg. Vi var på flere områder, dem der satte den
politiske dagsorden, som de andre lokalpolitikere var nødt til at forholde sig til.
Som noget nyt fik vi også godt gang i at bruge de sociale medier. Flere af kandidaterne havde
endog udarbejdet forskellige ”valgvideoer” og konkurrencer, der blev lagt på Facebook, og
som blev distribueret i stort omfang. Dette arbejde skal absolut ikke underkendes i fremtidige
valgkampe.
Men valget kom først rigtig i gang, da der blevet givet adgang til at sætte valgplakater op
forskellige steder i kommunen. I år fik vi heldigvis – for ussel mammon – søspejderne til at
hjælpe os. Mange af os er kommet op i den alder, hvor det kan være direkte livsfarligt, at
hænge i lygtepælene.
Til gengæld blev mange af os (kandidater og frivillige) luftet og motioneret rigeligt med
husstandsomdeling af pjecer og forskellige former for gadeaktioner. Vi var mindst hver lørdag
på gaden forskellige steder i kommunen. Der var gang i ismaskinen, balloner og roser, og vi
kom i kontakt med ganske mange almindelige borgere. Dertil skal lægges, at der blev uddelt
mange tusinde valgflyers i kommunens forskellige postkasser. Valgkampen blev så at sige
officielt ”skudt” i gang på Rudersdals Folkemødedag på Havarthigaarden d. 2. september
2017. Her fik vi også for første gang præsenteret vores ”Røde Pavillon”, der senere blev
anvendt flere gange på vores mange gadeaktioner, der en af gangene for øvrigt havde levende
musik på programmet.
Især vores spidskandidat Kristine Thrane deltog i mange valgmøder rundt omkring i
kommunen, men valgkampe føres i dag mere i medierne end i fysiske forsamlinger. I den
forbindelse skal det nævnes, at hun med stor gennemslagskraft deltog i TV2’s kommunale
valgudsendelse d. 8. november 2017.
Bestyrelsesarbejdet

Der har regelmæssigt en gang om måneden været afholdt åbne bestyrelsesmøder, og
formanden har deltaget i de fleste af kommunalbestyrelsesgruppens koordinationsmøder.
Møderne har været præget af et godt og kollegialt samarbejde, hvor man altid har kunnet
snakke sig frem til fælles holdninger og beslutninger. Møderne har også været præget af gode
lokalpolitiske debatter, hvor især vores kommunalbestyrelsesmedlemmer, har holdt
bestyrelsen orienteret om, hvad der foregik i kommunalbestyrelsen.
Medlemsmøder
Partiets medlemsmøder har stået lidt i skyggen af valgkampen. Alligevel er der blevet afholdt
nogle gode medlemsmøder, hvor flere fremmødte nok kunne have været ønsket.
Den 19. april 2017 blev der afholdt medlemsmøde i Folketinget, hvor Christine Antorini viste
rundt, og fortalte om partiets folketingsarbejde. Ja, og så blev der spist en let anretning i
SnapsTinget.
Der blev afholdt 1. maj møde sammen med SF og Enhedslisten. Der var taler fra alle tre
partier.
Der blev d. 28.8.2017 afholdt et medlemsmøde med kommunens økonomichef Peter Lassen,
hvor kommunens økonomi og socialdemokratiske udspil i den forbindelse blev drøftet.
Der blev d. 28.9. 2017 afholdt et offentligt medlemsmøde med partiformand Mette
Frederiksen, hvor hun redegjorde for partiets stillingtagen til en række aktuelle politiske
sager i Folketinget.
Foruden de egentlige medlemsmøder deltog vi som parti i Rudersdal Folkemødedag d.
2.9.2017, hvor der var oplæg af bl.a. Christine Antorini, Kristine Thrane og Mette Poulsen.
Vi fik i begyndelsen af det nye år også sagt pænt farvel med en yderst velbesøgt
afskedsreception for Jens Bruhn – efter 24 års kommunalbestyrelsesarbejde for
Socialdemokratiet.
Vi afsluttede det politiske år med en lille Nytårskomsammen d. 13.1.2018 på Mantziusgården, hvor bl.a. Christine Antorini og Miki Dam Larsen holdt en lille politisk nytårstale til
medlemmerne med efterfølgende diskussion.
Medlemssituationen
Medlemstallet for Socialdemokratiet i Rudersdal har desværre været for nedadgående – trods
vedtagelse af en ny medlemsstrategi på sidste generalforsamling: Personlige opfordringer til
medlemskab, gadeaktioner, opfordringer til medlemskab via sociale medier, hurtigere og
personlig kontakt til nyindmeldte og overflyttede, dagligstuemøder med nye medlemmer,
opdeling af kommunen i bestyrelseskontaktpersoner, personlig kontakt til dem der ønsker at
forlade os osv.

Men kendsgerningerne er, at vi pr. 7.2.2017 var 227 registrerede medlemmer, mens vi pr.
19.1.2018 var 208 registrerede medlemmer.
Nu er det ikke sådan, at vi ikke har fået nye medlemmer i perioden, men desværre har
nytilgangen ikke kunnet holde trit med afgangen.
Afgangen har flere kilder:
En kilde har desværre været dødsfald i partirækkerne.
Vi har også kunnet konstateret, at en del intromedlemmer ikke har ønsket at forny deres
medlemskab. I februar 2017 havde vi 14 intromedlemmer. I februar 2018 har vi ingen.
Her op under valget i 2017 har vi også set indmeldelser, der mest af alt har handlet om, at de
ønskede at repræsentere partiet ved kommune og regionsvalget – for efterfølgende at melde
sig ud uden begrundelse.
De udmeldelser der har gjort mest ondt, har være dem – og det er altså ikke så få – der er
begrundet i partiets linje i Folketinget omkring de såkaldte FN-kvoteflygtninge. Mange har
været medlemmer af partiet i rigtig mange år, og vi (bestyrelsen) har ikke kunnet overbevise
dem om, at trods denne uoverensstemmelse, er Socialdemokratiet det parti, der
repræsenterer det socialdemokratiske værdisæt om lighed, frihed og solidaritet bedst.
Kontakt til medlemmerne
Hele året har bestyrelsen arbejdet med at forbedre kommunikationen til medlemmerne. ANyt, der er kommet regelmæssigt, er blevet meget mere informationsbærende end tidligere.
Mere end 90 pct. af vores medlemmer er i stand til at modtage e-mails. De resterende lidt
under 10 pct. modtager fortsat partiposten som papirbåret ”snail-mails”. Det sidste er
primært en service over for vores ældre medlemmer, som vi har tænkt at fortsætte.
Det elektroniske medie har ellers gjort det muligt at udarbejde ekstranumre af A-Nyt, når det
var nødvendigt, og udsende remindere om arrangementer o. lign. Jævnlige opdateringer af
partiets Facebookside er også kommet i faste rammer. Partiets egentlige hjemmeside er lidt
sværere at håndtere, men er alligevel med jævne mellemrum blevet opdateret og ajourført.
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