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Formanden har ordet
Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer og siger tak for de første fire måneder som
kommuneformand. Det har været en fornøjelse at lære Rudersdals socialdemokrater at kende.
Grønt udspil
I uge 25 kører en landsdækkende kampagne for Socialdemokratiets miljø- og klimaudspil
”Danmark skal igen være en grøn stormagt”.
Her i Rudersdal laver vi kampagne og deler foldere ud. Vi mødes d. 22. juni kl. 7.00 – 8.00 ved
Birkerød station og d. 23. juni kl. 10.00 – 13.00 i Birkerød Hovedgade.
Vi håber, at rigtig mange socialdemokrater vil komme forbi og hilse på os og hinanden.
Rudersdal kommune er godt med, når det gælder grøn omstilling. Men vi kan gøre endnu mere.
Vi skal i Socialdemokratiet sikre, at det grønne tænkes ind i hvert eneste af de dagsordenspunkter,
der behandles i kommunen. Hvad enten det handler om daginstitutioner, skole, byggeri og anlæg,
erhverv eller fritid og kultur.
Dette er helt i tråd med det klima- og miljøpolitiske udspil, som Socialdemokratiet lancerede
tidligere på året under overskriften ’Danmark skal igen være en grøn stormagt’.
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I udspillet forslår Socialdemokratiet en vision, hvor Danmark skal være fri af fossile brændsler
allerede i 2045. En vision uden plastik- og luftforurening, og hvor vi er omgive af mere vild natur
og urørt skov.
Skal vi nå det mål, at det afgørende, at vi i kommunen tager fat sammen uden smålig skelen til
snævre partiinteresser.
Allerede på det fælles 1. maj arrangement i år blev Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten enige
om, at vi vil slå pjalterne samme for at sætte endnu større fokus på bæredygtighed i Rudersdal.
Derfor er Socialdemokratiet og SF sammen på hovedgaden i Birkerød d. 23. juni, hvor vi kan tale
med borgerne om, hvordan vi sammen kan sætte Rudersdal helt i toppen af det grønne
Danmarkskort.
I kan læse om det grønne udspil i nedenstående link.

http://www.socialdemokratiet.dk/da/nyhedsarkiv/2018/4/danmark-skal-igen-vaere-en-groenstormagt/

Politiske udspil fra Socialdemokratiet
Der er kommet flere rigtig gode udspil fra Socialdemokratiet i den seneste tid.
På Folkemødet på Bornholm meldte Mette Frederiksen ud, at en evt. kommende
Socialdemokratisk regering vil nytænke de nationale test i folkeskolen, at karakterbonussen, som
unge får, hvis de starter på en uddannelse inden for to år efter deres studentereksamen, afskaffes,
og endelig – men ikke mindst – at uddannelsesloftet fjernes.
På sommermødet, som blev afholdt i Odense d. 3. juni – se lille artikel nedenfor – meldte Mette
Frederiksen klart ud, at Socialdemokratiet går efter at få regeringsmagten alene, og dermed stå
frit i forhold til at samarbejde med alle partier i Folketinget.
Der er lavet et udspil, som handler om tillid, faglighed og arbejdsglæde i den offentlige sektor.
Socialdemokratiets vision for den offentlige sektor er mere selvstyre, større arbejdsglæde og
bedre velfærd og handler bl.a. om at gøre op med bureaukratiet i den offentlige sektor.
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Der skal være tillid til, at man lokalt kan finde de rigtige løsninger.
En af vejene er, at der kommer forandringer i forhold til krav om dokumentation, og at der ikke
skal være unødige kontrolsystemer.
Der skal laves flerårlige budgetter, så der kan investeres i forebyggende og langvarige indsatser, og
hvis medarbejdere eller ledere kan løse en opgave både klogere og billigere, så skal de beholde en
del af gevinsten i fx den enkelte børnehave, skole eller plejehjem.
Mette Frederiksen understreger, at der skal findes lokale løsninger, noget passer måske et sted,
mens det ikke giver mening et andet sted.
Denne vision er rigtig god og stærkt tiltrængt.
Kommunerne er den offentlige sektors største arbejdsgiver – og derfor skal vi starte her i
Rudersdal med at gøre disse visioner til virkelighed.
Med disse ord ønsker jeg jer alle en rigtig god sommer og glæder mig til at se jer i Birkerød
Hovedgade på lørdag og på Rudersdal Folkemøde d. 1. september.
Det vil I høre mere om efter sommerferien.

Det grønne og sociale i fokus på S-sommermøde
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Det var det grønne og det sociale, der stod i fokus, da Socialdemokratiet afholdt det årlige
sommermøde i Odense søndag den 3. juni.
Fra Rudersdal havde kredsformand Alice Rudkjær, EU-kandidat Mette Poulsen og jeg fundet vej til
Odense Kongrescenter, hvor vi kunne lade sig inspirere af mange gode oplæg og en veloplagt
debat.
Formiddagen var helliget det nye socialdemokratisk netværk ’Grønt Forum’, der har som formål at
knytte socialdemokrater med interesse for det grønne tættere sammen.
Baggrunden er bl.a. Socialdemokratiets ambitiøse grønne udspil ’Danmark skal igen være en grøn
stormagt – en klima- og miljøpolitik der samler Danmark’, som blev præsenteret af Mette
Frederiksen, Dan Jørgensen samt klima- og energiordfører Jens Joel og miljøordfører Christian
Rabjerg Madsen den 3. maj.
Fra det kommunale perspektiv var der indlæg af Marcel Meijer, borgmester på Samsøe, som
fortalte om øens imponerende bedrift med at gøre Samsø til Danmarks vedvarende energi-ø. Et
projekt, hvor Samsøe på 10 år fra 1998 – 2008 skiftede til 100 procent vedvarende energi, et
projekt som oprindeligt blev initieret af daværende miljøminister Svend Auken.
Noget tættere på os her i Rudersdal fortalte Gladsaxes borgmester Trine Græse om kommunens
arbejde for at få FNs 17 verdensmål for miljøet gjort til en fast bestanddel af alle de aktiviteter, der
foregår i Gladsaxe.
- De skal simpelthen tænkes ind i alt det, vi gør, slog hun fast.
Som eksempel nævnte hun, at Gladsaxe snart kan åbne sin første Svanemærkede daginstitution.
Trine Græse understregede, at miljøambitionen ikke kun handler om partipolitik.
Det er et enigt byråd, der står bag beslutningen om, at miljømålene skal arbejdes ind i
kommunestrategien. Det handler om andet end økonomi. Det handler om et bæredygtigt
arbejdsmarked, anstændige jobs, boligområder i balance osv.
Trine Græse understregede, at miljøsatsningen giver mening for rigtigt mange.
Håndværkerne vil rigtigt gerne, og kommunens medarbejder er stolte over at være med. Det giver
mening for rigtigt mange. Hvis vi handler lokalt, kan vi gøre en forskel globalt, slog Trine Græse
fast.
Efter frokost gik Mette Frederiksen på talerstolen og fortalte om den aktuelle politiske situation.
Her fik forsamlingen en forsmag på det budskab, Mette for alvor gik ud med dagen efter på
Grundlovsdag, nemlig at Socialdemokratiet går efter at danne regering alene efter næste valg.
Mette Frederiksen benyttede også eftermiddagen til at ridse konturerne op for et nyt
socialdemokratisk udspil på socialområdet, som bliver det næste store udspil fra partiet efter
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miljøudspillet og det udlændingepolitiske udspil ’Retfærdig og realistisk’, som blev fremlagt i
februar.
Vi nærmer os et folketingsvalg, og Socialdemokratiet er i fuld gang med at kridte banen op.
Lad os alle gøre en indsats.
Anne Knudsen, kommuneformand

Kommuneformand Anne Knudsen, Kredsformand Alice Rudkjær og EU-kandidat Mette Poulsen

De nye regler om behandling af personlige data
Persondataforordningen af 25. maj 2018.
Socialdemokratiet i Rudersdal har kun har de personlige oplysninger, som du har oplyst om i
forbindelse med din indmeldelse i Socialdemokratiet. Det vil sige navn, adresse, telefonnummer
og mailadresse samt oplysninger i forbindelse indbetaling af kontingent.
Dine persondata (navn og adresse) bliver udelukkende anvendt i forbindelse med udsendelse af
A-nyt og personlige henvendelse til dig og ikke andre formål. Vi udveksler ikke oplysninger til
andre personer, organisationer/foreninger om navn, adresser eller medlemskab af
Socialdemokratiet.

Rudersdal Folkemødedag
Lørdag den 1. september 2018 afholdes atter i år Rudersdal Folkemødedag på Havarthigaarden.
Af Rudersdal Folkemødedags hjemmeside fremgår:
Foreningen Rudersdal Folkemødedag blev skabt på baggrund af et brændende ønske om at få sat
mere fokus på det nære foreningsliv og borgerinddragelse i Rudersdal.
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Rudersdal Folkemødedag blev afholdt første gang i 2013.
Rudersdal Folkemødedag samler politik og interesser i vores kommune. 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 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 engagerede mennesker og
politikere i debatter om bl.a. ældrepleje, folkeskolen, folkekirken, unges vilkår, byudvikling,
digitalisering, fremtidens folketing og nutidens kommunestyre.
Der er ca. 29 foreninger og interesseorganisationer der danner Rudersdal Folkemødedag – det
være sig cyklistforbundet, hjerteforeningen, Ung i Rudersdal, de politiske partier.
Socialdemokratiet har deltaget i alle årene med deltagere i debatterne bl.a. folketingsmedlem og
tidligere minister Christine Antorini, gruppeformand Kristine Thrane m.fl.
Kom og vær med til at præge dagen.
Det sker på Havarthigaarden, Harvarthivej 6, Holte den 1.september 2018 kl. 9.30 - 16.00.
Folkemødedagens program vil blive nærmere omtalt i næste A-nyt og mon ikke der skulle været
noget for dig.

Et katastrofalt år for VLAK
Af Kitty Bjerregaard, Holte

Kitty Bjerregaard

Ved Folketingets afslutningsdebat for nylig, kunne regeringen se tilbage på et folketingsår spækket
med nederlag. Stort set alle regeringens prestigeprojekter var blevet skudt i sænk af DF og
Socialdemokratiet. Det eneste, der står tilbage, er regeringens ghetto plan, selv om også den plans
succes er en sandhed med modifikationer.
Ghettoplanen blev lanceret i Mjølnerparken, hvor statsministeren gjorde sin entre flankeret af en
informativ beboerformand og et samlet pressekorps. Mjølnerparkens formand var interessant at
lytte til - hvad Lars Løkke mon tænkte ved at lytte til de tiltag og den fremgang, formanden kunne
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glæde sig over, kan man jo så gisne om. Da planen siden skulle forhandles med partierne med et
særligt fokus på regeringens parlamentarisk grundlag, måtte regeringen konstatere, at ideen om
at lade prestigeprojektet finansiere af Landsbyggefonden faldt til jorden. Socialdemokratiet
hverken kunne eller ville acceptere, at den almene boligsektor skulle betale hele gildet, hvilket DF,
viste det sig, heller ikke at ville. I betragtning af de borgerlige partiers had til Landsbyggefonden
må det vække til eftertanke, at DF valgte at gå regeringen imod, når partiet fortsat erklærer sig
som et borgerligt parti.
Sammen med Socialdemokratiet valgte DF også at skyde de ’historisk store skattelettelser’ ned,
som LA ellers så frem til efter jul. Samme skæbne led en udskydelse af tilbagetrækningsalderen og
en udligningsreform. Kulturminister Mette Bocks (LA) opreklamerede medieforlig befinder sig vist
stadig på forhandlingsbordet, ligesom regeringens forslag om elafgifter netop er blevet udskudt til
efter ferien, tvunget af Socialdemokratiet og DF under Folketingets afslutningsdebat. Alle disse
rædsler og mere til burde reflekteres i meningsmålingerne, men synes ikke rigtigt at gøre det.
Årsagen er måske en blanding af en højkonjunktur og det faktum, at regeringen er blevet
forhindret i at føre sin egen politik.
Som Søren Pinds(V) tilbagetræden 1. maj stjal mediebilledet, således stjal Mette Frederiksen også
mediebilledet Grundlovsdag, da hun erklærede, at hun ønskede at sætte sig i spidsen for en
socialdemokratisk 1 parti regering, hvis vælgerne gav hende den fornødne tilslutning ved det
kommende valg.
Om årsagen til, at Mette F erklæringen omtales som historisk, skal søges i, at alt hvad den
nuværende regering gør, siger eller bare tænker er historisk stort, gør altså ikke S formandens
erklæring hverken historisk stor eller lille. Socialdemokratiet har flere gange gennem tiderne
dannet1 parti regeringer, og hvad Det radikale Venstre angår, så har dette parti i nyere tid været
en del af borgerlige regeringer - jf. Regeringen Hilmar Baunsgaard(R) 1988-71 og Regeringen Poul
Schlüter III 1988-90. Desuden har de radikale intet krav på at komme i regering, når og hvis det
passer dem.
Mette Frederiksen gør en dyd af nødvendigheden, når hun agerer, som hun gør. Vi er i et valgår,
og kan Lars Løkke og hans regeringsfæller mane et skræmmebillede frem om en gentagelse af
regeringsforhandlinger med de radikale i ”Det sorte Tårn” i 2011, vil han og fællerne naturligvis
gøre det - med succes til følge forstås. Socialdemokratiets fravalg af R som regeringspartner, er
selvsagt ikke et fravalg af et godt samarbejde med Det radikale Venstre. Dette gælder naturligvis
også samarbejde med andre ligesindede partier.
Morten Østergaards (R) rektion på den socialdemokratiske udmelding har været mere end
grovkornet. Morten Ø har nemlig i dagbladet Børsen omtalt det socialdemokratiske udspil som et
tilvalg af en rødbrun politik – et ordvalg han forhåbentlig ærgrer sig godt og grundigt over i sit
lønkammer. Omvendt forstår man godt den radikale frustration. For hvem vil partiet true med at
pege på efter et valg? Lars Løkke, Inger Støjberg og DF uden LA og K, eller Lars Løkke med VLAK
inkl. Inger Støjberg og med DF som parlamentarisk garant? Og hvor finder vi i øvrigt i Pernille
Vermund fra Nye Borgerlige, hvis hun og hendes parti kommer i Folketinget? Mon ikke Morten
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Østergaard kommer til at sluge stoltheden og alligevel bide til bolle med Mette F og hendes bedre
og grønnere politik.
Det bliver et spændende valgår!

Referat af ordinær generalforsamling i A-Rudersdal afholdt den 27. februar 2018,
kl. 19 i Glassalen, Birkerød Idrætscenter
1. Valg af dirigent – Bent Nielsen blev valgt som dirigent, med akklamation

Og dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet,
med indkaldelse d. 8. februar 2018, og at forsamlingen derfor var beslutningsdygtig.
Der var 28 stemmeberettigede medlemmer tilstede.
2. Godkendelse af dagsorden – Dagsorden blev godkendt
3. Valg af referent – Jakob F. Poulsen blev valgt til referent
4. Valg af stemmetællere – Jens og Hans blev valgt til stemmetællere
5. Beretninger
a. Organisatorisk beretning ved formanden – Formanden Preben Etwil supplerede sin udsendte
skriftlige beretning med en uddybende mundtlig beretning, der især var fokuseret om det
nylige kommunal og regionsvalg.
Formanden berettede også om bestyrelsesarbejdet, medlemsmøderne og medlemssituationen, kontakten til medlemmerne, der i dag hovedsagelig foregår elektronisk. Der har
været udmeldelser fra nogle medlemmer, som har været med i partiet gennem mange år,
hvilket kort blev drøftet.
Beretningen blev godkendt med akklamation.
b. Kommunalpolitiske beretninger

1 - Gruppeformand Kristine Thrane berettede, at hun fortsat er medlem af Børn &
Skole udvalget, hvor der er udfordringer, med flere og flere børn til de samme eller
færre penge. Børne og Kulturudvalget har en del diskussioner med flytningen af Holte
ungecenter til Rudegård. Den nye idrætshal ved Dronninggårdskolen kontra hal ved
Rudegård station blev også berørt.
Vi havde en rigtig god valgkamp, hvor vi fik et ekstra mandat. Men venstre har stadig
flertal med Konservative eller i øvrigt også med os. Kristine blev formand for Kultur og
Fritidsudvalget. Kommunalbestyrelsen er startet op med et godt fælles seminar.
2 – KB medlem Erik Eugen Olsen – Er kommet med i Byplan og Erhverv & Beskæftigelse,
det er meget spændende, og der er en god stemning i begge udvalg.
3 - KB medlem Thomas Lesly Rasmussen – Berettede om valgkampen, og det
kommunalpolitiske arbejde mellem møderne. Er kommet i Kultur & Fritid, Byplan og
bycenterudvalgene, og berettede fra arbejdet i disse udvalg.
4 – KB medlem Poul Bach – Er kommet i Social & Sundhedsudvalget igen og er ny i
Teknik & miljøudvalget. I socialudvalget er ældremilliarden brugt til et klippekort, der
giver fortsat mulighed for at få rengøring hver 14. dag, hvis det er det man vil. Vores
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ældrecenter og vores demens politik kommer til at kræve meget arbejde i den
kommende KB periode. I miljø og teknikudvalget kommer der til at være en hel del
arbejde med Affaldsplanerene og genanvendelse. Der var en del spørgsmål til arbejdet i
Social & Sundhedsudvalget.
De kommunalpolitiske beretninger blev vedtaget med akklamation.
c. Beretning folketingskandidaten Miki Dam Larsen

Miki berettede, at de kommunalpolitiske beretninger i Rudersdal også var meget
interessant for ham som gruppeformand for Socialdemoraterne i Allerød. Miki har selv
mange interessante perspektiver i den landspolitiske debat, qua bl.a. sit arbejde på
Tingbjerg Skole.
Miki berettede om sine overvejelser om især flygtninge og migrantkrisen, som han selv har
oplevet den i Libanon og Marokko. Vi skal skulle tage de svære debatter og ikke råbe af
hinanden. Det handler bl.a. om at være progressiv i Europa.
d. Beretning DSU

Daniel berettede fra DSU. Der har været mange aktiviteter med et ungeråd i Allerød, og
derefter med KV18. DSU har 21 medlemmer heraf 12, der er medlemmer af
Socialdemokratiet.
6. Indkomne forslag

Forslag sendes til formanden senest den 23. februar 2018, Preben Etwil e-mail:
meyland@adslhome.dk
Der var indkommet et forslag til en retspolitisk vedtagelse. Det blev besluttet, at bestyrelsen får
mandat til at arbejde videre med vedtagelsen med henblik på f.eks. at få indarbejdet vores
holdning til f.eks. dobbelt straf i ghetto områder og derefter videresende den til kongressen.
7. Regnskab
Regnskab omdeles på generalforsamlingen
Kassereren fremlagde regnskabet, der viser at vi holdt en meget fornuftig KV18, hvor vi brugt færre
penge end forventet. Regnskabet viser, at foreningen har en rigtig fornuftig økonomi. Regnskabet
blev vedtaget med akklamation.
Budgettet for 2018 blev taget til efterretning, med de faldne kommentarer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Formand (valg i lige år for en 2årig periode) – Anne Knudsen blev foreslået og valgt med
akklamation.
b. Kasserer (vælges i ulige år)
c. 4 bestyrelsesmedlemmer (valgperiode 2 år)

På valg:
Pia Sverdrup-Jensen
Henning W. Nielsen
Inge-Lise Heidemann
Niels Harrig

modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg
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Ønsker at udtræde af bestyrelsen.: (efter 1 år)

Erik Eugen Olsen
Jakob P. Poulsen

nyvalg for en 1årige periode – Nyvalgt Jens Kastoft
nyvalg for en 1årige periode - Nyvalgt Mette Poulsen

Ikke på valg:
Birgit Poulsen
Kurt Nielsen

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (årlige valg)
1.John Stefan Olsen
modtager genvalg
2.Nyvalg
Heidi Højmark Falden blev valgt med akklamation
10. Valg af DSU repræsentant
Daniel Poulsen valg i 2017 for 2 år.
11. Valg af 2 revisorer (årlige valg)
Finn Larsen
Jan Nørner

modtager genvalg
modtager genvalg

12. Valg af 1 revisorsuppleant (årlige valg) Jakob F. Poulsen blev valgt med akklamation
13. Valg til AOF`s repræsentantskab (årlige valg) Bestyrelse bemyndiges til at udpege
14. Valg til Kredsrepræsentantskab (årlige valg) Bestyrelsen bemyndiges til at udpege
15. Valg af regionsrepræsentantskab (årlige valg) Bestyrelsen bemyndiges til at udpege
16. Valg af kongresdelegerede og stedfortrædere (årlige valg)

Der skal vælges min. 1 repræsentant + stedfortrædere.
(den endelige repræsentation afhænger af betalende medlemmer pr. 1.4.18)
Anne Knudsen
Birgit Poulsen
Jens Kastoft
Ingelise Heidemann
I nævnte prioriterede rækkefølge.
17. Orientering om H. P. Andersens fond

Pia Sverdrup Jensen Orienterede om H.P. Andersens mindefond
18. Eventuelt

Flere af medlemmerne og bestyrelsesmedlemmerne takkede især Preben Etwil for den
store indsats som formand over de sidste tre år. Dirigenten takkede for god ro og orden.
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Godkendt
D. 18 / 3. 2018 sign. Bent Nielsen, Dirigent
D. 1 / 4. 2018 sign. Jakob F. Poulsen, Referent

Socialdemokratiet Rudersdal:
Hjemmeside: www.socialdemokraterneirudersdal.dk
Facebook: https://www.facebook.com/socialdemokraterneirudersdal/?fref=ts

Socialdemokratiet i Ru

Vi ønsker jer alle en god sommer

Socialdemokratiet i Rudersdal
Anne Knudsen
Kommuneformand

