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Formanden har ordet
Valgkampen
En historisk valgsejr, der forpligter.
Kommende arrangementer

Kære Socialdemokrater
Anne Knudsen

Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer efter et politisk noget intenst forår både lokalt, nationalt og
europæisk.
Nu venter vi på, hvordan Mette Frederiksen får sat sin regering sammen, og hvilke samarbejdsaftaler
hun får lavet med de røde partier og de radikale. De går stille med dørene, så der er ikke meget, der
siver ud, men det er dejligt, at vi kan se frem til et regeringsskifte.
Det blev et spændende valg. Socialdemokratiet gik som bekendt en smule tilbage – 0,4 % - men fik
et ekstra mandat fra 47 til 48. Så det var jo udmærket, om end ikke helt så godt, som vi måske havde
håbet og troet på.
Her i Rudersdal gik partiet 3,7 % tilbage, så der var ærgerligt, men uanset det, så lykkedes det for
Rudersdal Kredsens kandidat Miki Dam Larsen at bevare det personlige stemmetal, som han opnåede
ved valget i 2015. Så det var godt nok.
Der har været en meget fin – og lang – valgkampagne, hvor Niels Harrig, Grethe Munk, som er
formand i Allerød, og kredsformand Alice Rudkjær har lagt mange kræfter i og udvist stor kreativitet
i forhold til at få Mikis kandidatur ud til borgerne.
Mange tak til alle jer fra både Allerød og Birkerød, som har givet en stor eller lille hånd med i
valgkampen.
Det gode samarbejde, der har været omkring valgkampen, har lagt et godt fundament for, at vi
fremover vil have et meget tættere samarbejde mellem de to partiforeninger. Det bliver rigtig godt
og giver mulighed for langt flere politiske arrangementer.
EP -valget
Jeg har en meget stor respekt for, at Mette Poulsen kastede sig ud i EU- valgkampen, for der er
absolut brug for dygtige og stærke kvinder i parlamentet.
Mette Poulsen har sammen med sin kampagneleder Jakob Fruergaard Poulsen været rundt alle
steder, hvor de har haft mulighed for at præsentere Mette og hendes politik. Det har været en meget
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flot valgkamp, som endte med, at Mette fik ikke mindre end 10.437 personlige stemmer og kom ind
på en flot 23 plads af de 135 opstillede kandidater.
Tillykke til Mette og Jakob med det flotte valg.
Valgtilforordnede og valgstyrere
Mange tak til alle jer, som tog en tjans ved EP-valget og ved Folketingsvalget.
Det er en stor opgave at møde ind kl. 8.30 / 7.30 og så være i gang, til stemmerne er talt op.
Tak til jer som hjalp med at finde nogle unge til opgaven. Det var lidt svært at få fyldt pladserne ud
på valgdage, der lå på en søndag og Grundlovsdag, men ved fælles hjælp lykkedes det😊
Pesticider i grundvandet
Her i foråret er det kommet frem, at der ved vandboringer er fundet rester af sprøjtegift / pesticider
i Trørød og Holte – mens der ikke har været forekomster i Birkerød og Nærum.
Det er meget alvorligt, at der nu findes sprøjtegift i vores drikkevand, og heldigvis er der også blevet
reageret kraftigt på dette fra både politisk side og fra en række organisationer.
I Rudersdal Kommune er det kommet ind i planstrategien for de kommende fire år, at Rudersdal
kommune skal være en giftfri kommune. Dette forventes vedtaget til oktober, så det er et rigtig godt
skridt i den rigtige retning.
En række partier og foreninger - herunder Socialdemokratiet - i Rudersdal har sat et initiativ i gang
for at få sat et stop for brug af sprøjtegift / pesticider i de private haver og på offentlige fællesarealer.
Et initiativ, som i høj grad handler om, at vi som borgere selv skal være med til at tage ansvar for at
få stoppet brugen af sprøjtegift / pesticider i vores haver.
Der gives ikke mulighed for, at der kan laves kommunale forbud mod brug af sprøjtegifte, men der
fremsat et borgerforslag om, at der skal ske et øjeblikkeligt ophør af salg af Roundup og andre
bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer.
I kan læse meget mere om dette ved at klikke ind på nedenstående link – og her har I også mulighed
for at være medunderskrivere på borgerforslaget:

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-03079
http://rudersdal.lokalavisen.dk/nyheder/2019-06-06/-Nyt-samarbejde-skal-mindske-brugen-afpesticider-i-Rudersdal-5097646.html
Ny skolestruktur i Rudersdal Kommune
Et af forårets meget vigtige politiske drøftelse har været at finde en god og fremtidssikret
skolestruktur i Rudersdal Kommune.
Rudersdals skoler har de seneste år været udfordret af et faldende elevtal, og denne udvikling vil
fortsætte de kommende år.
På flere skoler er der mange og ret små klasser, hvilket presser skolernes økonomi og dermed
skolernes muligheder for at leve op til de politiske krav og forventninger.
Der har været en meget fin og borgerrettet proces i forhold til at finde det rigtige svar på de
strukturelle og økonomiske udfordringer, hvor Kristine Thrane, som er Socialdemokratiets medlem
af Børne- og Skoleudvalget, har været en meget aktivt part i processen.
Der er nu sendt sender fire forslag om sammenlægning af skoler og forslag om justering af et
skoledistrikt i høring frem til 16. september.
I kan læse meget mere om dette på nedenstående link.
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https://www.rudersdal.dk/nyskolestruktur
Rødvin
Da folketingsvalget blev udskrevet lavede vi en lille konkurrence om, hvor mange mandater
Socialdemokratiet ville få i det nye Folketing.
Det rigtige svar er 48 og her ramte Anette Billedbølle plet. Tillykke 🌹
Da Anette er med i bestyrelsen, vil hun få overrakt de gode flasker RØD vin ved det kommende
bestyrelsesmøde.

Mange sommerhilsner til jer alle 😊
Anne Knudsen

Øjeblikke fra valgkampen
Som tidligere omtalt blev valgkampen en meget lang rejse med mange gode stunder fra tidlig om
morgene på S-togsstationerne i vores området- for dem der deltog blev det en rutine at stå op før
solen stod op - i hvert fald inden det blev sommertid – herudover de sene eftermiddagsstunder på
torve og pladser.
Oplevelserne blev mange lige fra ’er valget udskrevet?’ til det blev udskrevet. Stort set blev vi mødt
med godt humør og gode tilråb – ”det er dejligt at nogen ’gider’ den del af demokratiet”.
Det som ’socialdemokratiske frontarbejdere’, som vi vist nok kan kalde dem der utrættelig deltog på
stræder og torve samt stationer, oplevede var mange engagede borgere der for en dels ligesom os
gav udtryk for at Danmark trængte til en ny regering hvad enten det var en stemme fra den røde eller
blå side.
Det vi oftest stødte på som socialdemokrater var spørgsmål – ikke overraskende- om bedre velfærd
og fordelingspolitiske emner – bedre forhold for børnene i daginstitutioner, stop med skattesnyd,
hvidvaskning, skolereform, Sjælsmark, øen Lindholm, pension m.m.
Mange gav udtryk for, at socialdemokratiet var gået forlangt i forholdet til Dansk Folkeparti andre, at
de ikke havde glemt skolereformen specielt skolelærere gav udtryk for dette, hvorfor man ville
fravælge socialdemokratiet.
Vi mødte mange begejstrede mennesker der var til en hurtig og frisk morgensnak.
Niels Harrig
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En historisk valgsejr, der forpligter
Af Kitty Bjerregaard Holte

Kitty Bjerregaard Holte

En lang, men underholdende valgkampe er slut. Mette F har med al ønskelig tydelighed bevist, at hun
mestrer den svære kunst at rykke et stort vælgeantal over midten oven i købet uden at gå på
strandhugst blandt de partier, der støtter og støttede hendes statsminister kandidatur. En fornem
præstation.
I skrivende stund kæmper nu kongelig undersøger Mette Frederiksen med at få hold på det
parlamentariske grundlag, der skal bringer hende ind i statsministeriet. Det må og skal lykkes. Det
skylder Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslister de vælgere, der sikret en så markant valgsejr.
Prisen for valgkampens største underholdningsværdi tilkender jeg uden blusen den nu fungerende
statsminister Lars Løkke Rasmussen. Kan gerne være, at et par atypiske kandidater krævede en del
opmærksomhed, men ingen kommer op på siden af den statsminister, der udskrev valg på at
fortsætte en borgerlig regering, men endte med at fri til sin socialdemokratiske hovedmodstander.
Undervejs i forløbet lykkedes det tillige for forvandlingskunstner Lars Løkke at udgive sit
”Jammersminde” (forfattet af journalist og forfatter Kirsten Jacobsen), der til fulde beskriver, hvad
den arme leder af VLAK-regering har måttet gennemgå for at tjene sit land. Ak ja.
For den præstation vandt Venstre 9 mandater og et ødelagt borgerlig Danmark. Lars Løkke åd det.

Rudersdal Folkemødedag den 31. august 2019.
For 6 år i træk deltager Socialdemokratiet i Rudersdal Folkemødedag den 31. august 2019 på
Havarthigården. Gruppen der planlægger folkemødet satser på en spændende og varieret dag med
aktiviteter for alle – ude som inde.
Socialdemokratiet planlægger bl.a. et hyggeligt børnehjørne med oplæsning og sang. En
sundhedsdebat og hvad vil vi med bibliotekerne.
Herudover planlægger vi i samarbejde med Enhedslisten, SF og Alternativet Klimakamp er klassekamp
med temaet Mad -elendig mad med kemikalier – der vil være konkurrence, doughnuts m.m.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen på den 31. august kl. 9,30 til ud på dagen.
Dagen indledes med en debat med folketingspolitikere fra diverse partier som måske vil givet et
indtryk af det nye folketings arbejdsform og ’viljer’ forud for folketingets åbning i oktober.
Ideerne med folkemødedagen i Rudersdal:
Rudersdal Folkemødedag samler politik og interesser i vores kommune og i resten af Danmark.

Rudersdal Folkemødedag handler om det lokale og det nationale, om politik der fra nær og fjern har
betydning for den hverdag, vi har som borgere i Rudersdal Kommune. Vi har lånt lidt fra det
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bornholmske Folkemøde. Den gode ide, lidt af navnet og forhåbentligt rigtig meget af den gode
stemning.
Rudersdal Folkemødedag handler om dialog. Her kan du møde andre engagerede mennesker og
politikere i debatter om bl.a. ældrepleje, folkeskolen, folkekirken, unges vilkår, byudvikling,
digitalisering, fremtidens folketing og nutidens kommunestyre

Socialdemokratiet Rudersdal- Vi er os på:
Hjemmeside: www.socialdemokraterneirudersdal.dk
Facebook: https://www.facebook.com/socialdemokraterneirudersdal/?fref=ts

Socialdemokratiet i Rudersdal

Niels Harrig
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Kurt Nielsen
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