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Formanden har ordet 

Corona – en sidste gang 
Covid19 vil fylde et stykke tid endnu, men mon ikke smitten trods alt er på retur på vores breddegrader? 
Nogle af de tiltag, vi efterhånden har vænnet os til – afstand, håndhygiejne, afspritning osv. - bliver nok 
hængende i en eller anden udstrækning. Og vi kommer næppe helt fri af corona foreløbig.  
 
Det er tankevækkende, hvor meget hygiejnetiltagene i det offentlige rum, på arbejdspladser, i institutioner, 
ved private sammenkomster osv. synes at have betydet for et fald i mængden af smittede mennesker med 
forskellige, gængse sygdomme. Den erfaring må kunne bruges fremadrettet i hvert fald på steder som f.eks. i 
daginstitutioner, hvor børnene i en uendelighed i efterårs- og vintermånederne bringer smitten rundt til 
hinandens familier. Og hvor der er udsatte mennesker som f.eks. på plejehjem.  
Jeg håber i øvrigt, at regeringen vil sikre nogle fornuftige afslutninger for de erhverv, som har været særlig 
hårdt ramt økonomisk under nedlukningerne. 
 
Velfærden bliver udfordret  
Om ikke så længe er vi inde i en valgkamp til kommunalbestyrelser og regionsråd rundt om i landet. Mere 
velfærd står øverst på manges dagsorden, ikke mindst for partierne til venstre for midten i dansk politik. 
Mange fornemmer, at velfærden er under pres, og at presset vil stige i de kommende år i takt med, at der 
kommer mange flere ældre, især på 80 år og derover. 
 
På ældreområdet står forsikrings- og pensionsselskaber og internationale fonde parat med penge til at 
finansiere behovet for mere velfærd. Prisen er dog, at det offentlige definerer nogle ”kerneydelser”, som alle 
kan få, mens ”alt det ekstra” kun er for dem med en privat finansiering eller egne midler. 
Her er brug for ”ro på”. Men det er bestemt ikke nogen nem opgave, vi står overfor. Inden for 
sundhedsvæsenet, som jeg kender bedst, vil man nok i en vis udstrækning kunne rumme flere ældre, når det 
sker langsomt og gradvist over mange år, så man har mulighed for at omstille sig. Sagen er imidlertid, at 
væksten i antallet af ældre især sker over få år, når de store fødselsårgange fra 1940’rne kommer i 80’erne. 
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Og den udvikling kan ikke uden videre rummes inden for de nuværende rammer. Selv om man selvfølgelig 
fortsætter med at omstille, effektivisere osv. 
Vi kommer til at tænke ud af boksen. På den ene side kan vi selvfølgelig ikke leve af at forbruge velfærd og 
samtidig forvente, at erhvervsliv og arbejdsmarked fungerer, hvis der ikke kan tjenes penge. På den anden 
side er det også dybt bekymrende at skulle droppe nogle af de værdier på velfærdsområdet, der netop gør, 
at vi synes, at vores samfund er godt. Mange lande misunder os vores velfærdsmodel. Og måske også vores 
– trods alt – lave grad af spændinger i samfundet. Og nogle af de udfordringer, vi står over for, kan måske 
håndteres, hvis vi får bedre tid til at tilpasse os og får bedre tid til at tænke ydelserne fra det offentlige bredt 
set bedre igennem på tværs af sektorgrænser. Men vi skal også turde se i øjnene, at ekstra ressourcer på 
specifikke områder kan blive nødvendige i en periode. 
 
Vi kommer nok ikke uden om, at der som supplement til det offentlige sundhedsvæsen i en vis udstrækning 
også vil være for private aktører på sundhedsområdet, og at der tjenes penge på det. Det samlede system 
bliver ikke nemmere at overskue, når der både er offentlige og private aktører, men det er så det. 
Udfordringen kommer, når ydelser, der er nødvendige efter gode faglige vurderinger, ikke kan gives, fordi 
nogle mennesker ikke har adgang til finansiering, mens andre har. Og erfaringen er, at hver gang man 
gennem de sidste 30-40 år har forsøgt at definere nogle ydelser som kerneydelser og andre ydelser som 
noget ekstra, så har der ikke været ret meget at lægge i kassen med det ekstra. Kunstig befrugtning, 
kosmetisk kirurgi, sportsmedicin etc., jo, jo, en betydelig udgift for den enkelte, men peanuts i det samlede 
regnskab.  
Diskussionen af den nærhedsreform, som regeringen har sat i gang, vil måske indeholde nogle af svarene på, 
hvordan vi klarer udfordringerne i det kommende tiår.  
Som socialdemokrater vil vi holde fast i at sikre tryghed og lige muligheder for alle, og at det er vigtige 
forudsætninger for et fair, effektivt og bæredygtig samfund.  
 
JENS PETER STEENSEN 
 
Ekstraordinær generalforsamling.  

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes den 25. maj 2021 kl. 19 – indkaldelse vil snarest blive 
udsendt til alle medlemmerne. 

Den ordinære generalforsamling blev afholdt online på grund af coronarestriktionerne den 22. 
februar 2021 hvor diverse tillidsposter blev besat og kandidaterne til kommunevalget den 16. 
november 2021 blev godkendt og valgt uden prioritering på stemmesedlen, som skal ske når vi kan 
holde en ekstraordinær generalforsamling live. 

Prioriteringen af kandidaterne på stemmesedlen -udover Kristines opstilling som nr. 1 - skal ske på 
den ekstraordinær generalforsamling - når corona restriktionerne giver mulighed for afholdelse af en 
”live” generalforsamling - hvilket vi nu håber kan ske den 25. maj 2021 

Det blev en meget pudsig generalforsamling i mands minde hvor man sad hver for sig hjemme og 
deltog sammen. Det siger sig selv at hele generalforsamlingen, der blev afviklet på godt 1 ½ time, ikke 
gav mulighed for samtaler og aftaler der fremmer ide og politik udvikling på kryds og tværs samt hvad 
der ellers plejer at være i forbindelse med en generalforsamling. Men det skete i godt humør -ikke 
mindst takket være dirigenten Bent Nielsen. 

Vi har fået sammensat et hold af gode kandidater repræsenteret mange erhverv, uddannelser med 
en bred erhvervsmæssig og personlig erfaring. Hertil en vis aldersspredning og dermed også en 
fornyelse i kandidatfeltet. Alt i alt lover det godt for den socialdemokratiske  indsats i den kommende 
kommunalbestyrelsen. 
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Kristine Thrane - spidskandidat / borgmesterkandidat 

 
                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
 
 
Alexander Baadh 
             
 

 
 
 
 
 
 

 
Uddannet geolog og arbejder på De Nationale Geologiske Undersøgelser for 
Danmark og Grønland (GEUS) som Seniorforsker. 
Bor i Holte med min mand og søn. 
Har siddet i kommunalbestyrelsen siden 2010 og været gruppeformand 
siden 2017. 
Jeg vil arbejde for, at Rudersdal Kommune bliver ved med at være en 
attraktiv kommune at bo i.  

- Vi skal have gode skoler og daginstitutioner og de ældre skal have 
den hjælp, de har brug for.  

- Vi skal værne om og bevare vores grønne områder og investere 
mere i energieffektivisering og bæredygtige løsninger.  

- Vi skal have et mere varieret boligtilbud med 
seniorboligfællesskaber og flere almene boliger.  

- Vi skal investere i vores kommunale bygninger, flere af vores skoler 
og idrætsfaciliteter trænger til fornyelse og markante renoveringer.  

- Rudersdal Kommune har stadig den laveste kommuneskat i landet – 
det er ikke et mål for socialdemokratiet – Vi vælger Velfærden. 

 
 

Den 31-årige Alexander stiller op som ny kandidat til kommunalbestyrelsen i 
Rudersdal. Han er udlært Tømrer og uddannet bygningskonstruktør. Arbejder 
til daglig som arbejdsmiljørådgiver for Region Hovedstadens center for 
ejendomme. 
Gift med Simone, der er tandlæge og de har sammen William på 4 og Nora 
på 1. 
Fagpolitisk arbejde, hvor jeg har været tillidsvalgt i mange år i Arbejdstilsynet 
og engageret i min fagforening. Fhv. Formand og nuværende 
bestyrelsesmedlem i Foreningen af konsulenter i Arbejdstilsynet og har 
lobbyeret for denne forening på Christiansborg. Arbejder stadig med 
beskæftigelsespolitik, særligt om arbejdsmiljø. 
Fokusområder: 
Dagtilbud, fritidsordninger og skoler. Teknik og miljø. Drift af den 
kommunale centraladministration 
Klimatilpasning er omkostningstung og tidskrævende, derfor har jeg et ønske, 
om at afdække muligheder for tiltag, der kan bidrage til klimatilpasningen på 
et lokalt og centralt plan. Jeg er af den overbevisning, at vi skal renovere os til 
klimatilpasningen og ikke bygge nyt. Det er min overbevisning, at dette også 
skaber flere arbejdspladser, end at bygge nyt 
 
Færdsel i trafikken i kommunen, skal være tilgængelig og sikker for alle borger, 
særligt for børn og handicappede. Samtidigt skal den være gennemtænkt, som 
i denne sammenhæng betyder, at der i ønsket om et lavere CO2 tryk, også 
skal tænkes ind i hastighedsbegrænsninger, udnyttelse af vejarealer til 
afvanding og lagring af C02. 
Uddrag fra Alexanders oplæg som er optrykt i A-nyt januar 2021 
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Anette Mai Billesbølle 
          

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erik Eugen Olsen 
                                                       

  
 
 
 
 
 
 
 

Anette er 61 år, gift med Henrik, der har et arkitektfirma. Sammen har 
familien 5 voksne sønner og  
2 børnebørn.            
Anette stiller op som ny kandidat til Kommunalbestyrelsen i Rudersdal 
Kommune                                                        
Sygeplejerske, diplom I ledelse, Master of public administration, Master of 
public Health 
Tidl. chef og leder i kommunale sundheds- og ældreområder, pt 
sygeplejerske deltid. 
Fritid:  Natur, kunst, sommerhus, rejser, familie, ridning og politisk aktiv 
Fokusområder som har min særlige interesse:  
- Ældre og sundhedsområdet, samt social- og psykiatriområdet 
- Naturen og byggeri i kommunen 
- miljøpolitiske område 
Mine mærkesager 
Høj velfærd på de vigtige velfærdsområder for børn, unge, ældre, 
handicappede borgere, og psykisk    sårbare borgere 
Sundt miljø og gode muligheder for natur og fritidsoplevelser og trivsel for 
alle i kommunen 
Prioritering af grønne områder, natur og æstetik ved ombygninger og 
nybygninger i kommunen 
 
 

Erik er 74 år. Gift med Kirsten og har 3 børn samt 6 børnebørn. 
Udannet maskinarbejder og socialpædagog. 
Erik stiller op igen til en ny periode i kommunalbestyrelsen 
 
Fritidssyslerne går i Røde Kors – hjælper unge med job når tiden ikke bruges 
på kommunalpolitik. 
 
Fokusområder: 
Etablering af senior bofællesskaber – billige boliger også til unge. 
Job og uddannelse til unge og børn med funktionsnedsættelser 
Styrkelse af SSP arbejdet og natteravne 
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Heidi Højmark Falden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Mette Poulsen                        

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 år. Jeg er gift og har fire hjemmeboende piger. 
Uddannet datamat. Gymnasielærer i matematik 
I min fritid synger jeg kor og elsker at svømme.  
Grøn omstilling på lokalområdet, det gode børneliv, borgerservice 
Solceller på kommunens skoler, større bygninger. Flere el-ladestandere på 
kommunens p-pladser. 
Minimumsnormering for vuggestuebørn. 
Skræddersyet forløb for børn i indskolingen med ordblindhed. 
Nemmere adgang til kommunen for borgere der ikke kommunikerer via e-
mail. 
 Vi kan støtte op om den grønne omstilling på lokalt plan ved sætte solceller 
op på større kommunale bygninger som skoler, idrætsanlæg og rådhuset. 
Vi har fantastiske pædagoger og dejlige grønne omgivelser for vores børn.  
 
Men det må ikke blive en sovepude for den helt nødvendige omsorg den helt 
små har brug for. Især vuggestuebørnene har brug for direkte 
voksenkontakt. Jeg vil arbejde for at vi kommer op på BUPLs anbefalede 
minimumsnormering på en voksen pr. tre vuggestuebørn 
 
På indskolingsområdet vil jeg arbejde for at vi ikke taber de børn på gulvet 
som har brug for hjælp til ordblindhed. Vi har brug for at samlet forløb og 
ikke det uværdige system som vi har lige nu hvor forældre skal forhandle fra 
år til år om hjælp. Jo tidligere vi hjælper jo bedre 

Mette er 47 år, gift med Jakob - de har 3 børn hvoraf de 2 er hjemmeboende. 
Uddannet Ba. Ling. Merc. Beskæftiget som salgsbackup. 
 
Jeg er pt. suppleant til kommunalbestyrelsen i perioden 2018-2021 
Fritid. Politik, bestyrelsesarbejde, kulturoplevelser samt havearbejde. 
 
Arbejdsmiljø for kommunens ansatte Ny skolestruktur Busdrift i kommunen 
Bedre psykisk- og fysisk arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser 
 
Opfølgning på om den nye skolestruktur fungerer optimalt 
Busdrift på tværs af kommunen skal styrkes 
 
Vi kan ikke være bekendt, at de ansatte i Ruderdal Kommune har en af 
landerts højeste sygefraværsprocenter – det vil jeg have fokus på med henblik 
forbedring. 
 Skoleområdet -Der er bl.a. blevet lagt 8 skoler sammen til 4 skoler i Rudersdal 
Kommune – jeg vil have fokus på om de 4 skoler fungerer optimalt for 
personale, elever og forældre. 
 
Busbetjeningen i kommunen- vi har måttet accepterer nedskæringer i 
busruter i Rudersdal – jeg vil have fokus på om der er andre løsninger. 
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Poul Bach      
       

  
 
 
 
 
 
 
Thomas Lesly Rasmussen 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
Kandidaternes oprindelige oplæg er optrykt i A-nyt januar 2021. 

Poul er 62 år, advokat – advokatpraksis i Birkerød. Genopstiller til 
kommunalbestyrelsen 

Fritiden går med litteratur, rejser, fiskeri og sejlads. Herudover politik – 
familie og venner. Politiske mærkesager er:  Social- og sundhedsområdet 
Affaldssortering – Focus på CO 2 reducering. Renere natur og vandmiljø. 
Børn, Skole og ældre hele livet. 

Poul har været valgt til kommunalbestyrelsen i 3 valgperioder og stiller 
således op til den 4. periode. 
Poul fortæller, at de fleste kender mig som en der stiller op for de svageste 
i vores samfund, og som en saglig og faglig velfunderet politikere der er 
inde i sine sagsområder.  
 
Jeg har i min tid i kommunalbestyrelsen været medlem af social- og 
sundhedsudvalget igennem alle årene.  Har desuden siddet i erhvervs- og 
teknikudvalget. 
 
Poul har været udpeget til Lions Park ´bestyrelse og Skole bestyrelser m.m. 
  

Thomas er 53 år – gift med Pritsana, 3 hjemmeboende børn Jack og Jastin i 
folkeskolen Linea i Skovbørnehave. Simone er flyttet hjemmefra som læser 
erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation på CBS. 
Thomas stiller op til en ny periode i kommunalbestyrelsen. 
 
Kontor – og pædagog uddannet. Ansat som turneringschef DBU Sjælland.  
I fritiden er Thomas DBU talentcentertræner som han har været i over 20 
år herudover mangeårigt træner i BSV/SKJOLD, Birkerød- FC Holte og FC 
Rudersdal senest som træner for seniorer. 
Stiller op for socialdemokratiet til den anden periode i 
kommunalbestyrelsen. Bredere udbud af børneinstitutioner. Bedre 
idrætsfacilitet er og vedligeholdelse af disse. 
Ung - gøre livet til en fest i Rudersdal eller skal unge tage til 
København? 
Fastholde vores grønne kommune. Sikre gode tilbud til vores ældste i 
Rudersdal. Trafiksikkerhed, stisystem er og cykelstier. 
Havde før denne valgperiode ønsket om at bedre idrætsfaciliteter til 

højest på listen og her er vi kommet rigtigt langt. Vi er langt fra i mål 

og der skal afsættes langt flere midler i  de kommende år. 

Jeg synes stadig vi kunne styrke vores tilbud   til børnefamilierne 
således der kom langt flere skovbørnehaver og gerne 
idrætsinstitutioner, som et muligt valg. Idræts klasser på udvalgte 
skoler kunne være koblet sammen med vores fremragende idræts -
forenin ger i Rudersdal. 
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Regionsrådsvalget den 16. november 2021 
Som bekendt afholdes der også valg til regionerne samme dag vi gå til stemmeurnerne for at stemme på 
hvem vi ønsker skal bestyre vore kommune og dermed borgmester og hvem vi ønsker skal besætte 
pladserne i kommunalbestyrelsen. 
 
Regionerne har ansvaret for: Sygehusvæsenet, herunder sygehusene, psykiatrien samt sygesikringen, 
herunder privatpraktiserende læger og speciallæger. Regional udvikling, blandt andet vedr. natur og miljø, 
beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udvikling i regionernes udkantsområder og landdistrikter. 
 
Rudersdalkredsen (kommunerne Rudersdal og Allerød) som vi er en del af har ikke haft et regionsråds- 
medlem i mange år. Så skulle vi ikke denne gang pege på vores kandidat Jens Peter Steensen - så denne del 
af Nordsjælland kunne blive repræsenteret i Regionsrådet hvor vi i de 2 kommuner til sammen er godt 
82.000 borgere. 
 
 
Jens Peter Steensen kandidat i Rudersdal-Allerød kredsen til regionsrådet 
   
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Læge, videreuddannet til speciallæge i samfundsmedicin, tidligere i 
mange år direktør på store sygehuse, senest Odense 
Universitetshospital.  
Bor i Holte med min kone. Tre voksne børn, otte børnebørn. 
I mine yngre dage aktiv i faglige organisationer (yngre læger, 
lægeforening mm). 
Jeg vil arbejde for, at Region Hovedstaden vedbliver at være et godt 
sted at bo og er en region med gode muligheder, ikke mindst for børn 
og unge for at udvikle sig. 

• Sundhedsvæsenet er en vigtig del af velfærdssamfundet og skal 
prioriteres højt 

• Der skal være meget bedre sammenhæng i indsatsen for den 
enkelte borger/patient under ophold på sygehus og hjem i 
kommunen 

• Borgernes/patienternes oplevelser og erfaringer skal inddrages 
mere i sundhedsvæsenets tilrettelæggelse 

• Indsatsen for de sundhedsmæssigt svagestes skal styrkes og 
systematiseres 

• Gode uddannelsesmuligheder skal sikres i hele regionen, ikke 
mindst på det erhvervsfaglige område 

• Klima og miljø skal tænkes ind overalt, hvor regionen har 
aktivitet og indflydelse 

• Den kollektive trafik skal forbedres og prismæssigt være 
attraktiv 
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Socialdemokratiet i Rudersdal 
                       28. februar 2021 
	

Referat af ordinær generalforsamling i Socialdemokratiet i Rudersdal Kommune den 22. februar 2021, kl. 
19.00 Holdt virtuelt på Pexip 

 
Dagsorden: 
 
 
1. Velkomst ved formanden Formanden bød velkommen efter lidt Pexip øvelser. 
2. Formalia 
2.0 Mandatopråb – Det blev konstateret, af formanden og kassereren, at der kun var fuldgyldige medlemmer 
på Pexip mødet. Der var fra start 22 deltagere 
 
2.1 Valg af dirigent  

Bent Nielsen blev valgt med akklamation.  
 
2.2 Valg af referent 
Jakob F. Poulsen blev valgt  
 
2.3 Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed – Normalt er der ikke lovhjemmel til at afholde 
generalforsamlingen elektronisk, men da erhvervsstyrelsen har udsendt nød procedure til foreninger, og 
Generalforsamlingen i øvrigt var varslet og annonceret 
rettidigt efter vedtægterne. Derfor er generalforsamlingen gyldig. Dette var der fuld enighed om. 
 
2.4 Godkendelse af dagsorden – dagsorden blev godkendt 
  
3. Spørgsmål til den udsendte beretning fra bestyrelsen – beretningen blev godkendt, der var ingen 

spørgsmål. 
4. Spørgsmål til den udsendte beretning fra medlemmerne af kommunalbestyrelsen – beretningen blev 

godkendt, der var ingen spørgsmål. 
5. Foreløbig aktivitetsplan for 2021 – Aktivitetsplanen blev godkendt, der var ingen spørgsmål 
 
6. Regnskab – Regnskabet blev enstemmigt godkendt – dirigenten spurgte om vi var faldet i søvn, det var vi 

ikke. 
7. Indkomne forslag – Der var indkommet et forslag, til en resolution fra Jakob F. Poulsen – ”Uddannelse og 

job skal i højere grad give udlændinge job i Danmark”. Efter en fyldig debat valgte forslagsstilleren at 
trække forslaget. 

8. Spørgsmål til kandidaterne til kommunalbestyrelsen – Der var fremlagt to modeller for det videre forløb. 
Efter nogen debat valgte forsamlingen at følge mulighed A, og indkalde til en ekstraordinær GF i slut Maj 
2021, med personligt fremmøde, hvor kandidaterne kan fremlægge, og listerækkefølgen kan blive 
afgjort. 

9. Indstillinger til Folketing og Regionsråd – Miki Dam Larsen blev enstemmigt genvalgt som FT kandidat. Til 
regionsrådet har Rudersdal kredsen indkaldt kandidater. Mette Poulsen stiller op, dette tog 
generalforsamlingen til efterretning. 

10. Valg til tillidsposter –  Kasserer : Peter Lind blev genvalgt 
Alexander blev nyvalgt til bestyrelsen 
Annette Billesbølle blev genvalgt til bestyrelsen 
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Søren Rye blev nyvalgt til bestyrelsen 
John Stefan Olsen blev genvalgt til bestyrelsen 
Erling Hansen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant 
Jakob F. Poulsen blev genvalgt som revisor 
Finn Larsen blev genvalgt som revisor 
Jan Nørner blev genvalgt som revisor suppleant 
Birgith Poulsen blev valgt som AOF Rep. 
Pia Sverdrup blev valgt som AOF Rep. 
Til Kredsrepræsentantskabet blev valgt: 
Pia Sverdrup 
Jakob Poulsen 
Heidi Falden 
Birgith Poulsen 
Lene Gelsgaard 
Til Regionsrepræsentantskabet blev valgt:  
Annette Billesbølle 
Jens Peter Steensen 
Niels Harrig 
Som suppleanter til Regions Repræsentantskabet blev valgt: 
Lene Gelsgaard. 
Jakob F. Poulsen 
Som kongresdelegeret blev valgt, ved elektronisk afstemning 
Heidi Falden 
Som suppleant, som kongresdelegeret blev valgt 
Annette Billesbølle  
 

11. Orientering 0m HP Andersens mindefond – Orienteringen blev taget til efterretning 
12. Eventuelt – Dirigenten takkede for god ro og orden, også her på PeXip – formanden takkede dirigenten 

for indsatsen. Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20:40 
 

 22. februar 2021 
 

 
 
 

Bent Nielsen                              Jakob F. Poulsen 
       Dirigent                                       Referent 
 
 
De enkelte beretninger blev udsendt i forbindelse med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i      
A-nyt januar 2021. 
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A-nyt bringer her Socialdemokratiet i Rudersdal kommentar / indsigelser til 
lokalplan 276 for Nærum Erhvervsby som er fremsendt til Rudersdal Kommune. 
 

Socialdemokratiet i Rudersdal 
 
Holte, 22 april 2021 
 
 
Rudersdal Kommune 
BYPLAN 
2840 Holte 
 
 
 
Socialdemokratiets kommentarer til lokalplan 276 for Nærum Erhvervsby 
 
Socialdemokratiet i Rudersdal har med stor interesse drøftet rammelokalplanen og været på flere ture i 
området, som bestyrelse og med lokale borgere. Vi har mødt beboere i området og mærket et stærkt 
engagement og en glæde ved at bo i Nærum, der af de lokale opfattes som en landsby, hvor ”alle kender 
alle”, og man har hyggelige møder i det offentlige rum. Og der har været en bekymring over, om det lokale 
miljø kan blive ødelagt af de nye planer: ”Skal vi nu til at leve i en storby, domineret af erhvervsliv?”, som 
hundelufterdamen udtrykte det på bestyrelsens byvandring en lørdag formiddag i april.  
Vi har beroliget borgerne og fremhævet de mange spændende tiltag, der er i planen, men vi har også selv 
nogle kommentarer, hvor byfortætningen kan blive lidt for massiv.  
 
Område 1 
Det er positivt med en udvidelse af cykel- og gangsti gennem området, så den udgør en bylivsrygrad, med de 
muligheder det giver for at skabe grønne oaser med bænke og udfoldelse af hyggelige aktiviteter samt 
etablering af cafemiljø ved bygningernes facader. Vi har set på hvor og hvordan man kan etablere 
parkeringspladser i området, og det vil i høj grad være med til at definere områdets æstetik og 
anvendelsesmuligeder. Vi ser frem til at drøfte dette og være med til at finde de bedst mulige løsninger, 
ligesom vi har et stærkt ønske om, at der medtænkes almene boliger i byggeriet. 
Med hensyn til byggehøjden, især mod Skodsborgvej, ønsker vi en begrænsning, så det – som en borger 
udtrykte det - ikke bliver en for massiv sluse at bevæge sig i. Vi ser også frem til grundige drøftelser af 
trafiksikkerheden, når området kommer til at gennemgå store ændringer.  
 
Område 2 
Socialdemokratiet ser positivt på planerne, men vi ønsker at fastholde en genbrugsplads i området, så der 
bør drøftes alternative muligheder, hvis hele område 2 skal i spil. En nedlæggelse af genbrugspladsen vil 
være til besvær for de lokale, og vil øge trafikken med dertil hørende miljømæssige og trafikale gener i andre 
dele af kommunen.  
 
Område 3 
Vi har ingen bemærkninger til dette område.  
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Område 4 
I lighed med bemærkningerne til område 1, ønsker vi, at højden på bygningerne reduceres så det ikke bliver 
for massivt et bymæssigt udtryk.  
 
Område 5 
Dejligt at det smukke gymnasium, i kraft af planerne for område 1, får en stærk og central placering med 
tilbud til de unge i området.  
 
Område 6 
Her er vi kritiske. Og det er beboerne i Nærum også. Vi har talt med flere og fulgt den lokale debat. 
Rudersdal vil være en grøn kommune, og placeringen af massivt byggeri på området foran den smukke lokale 
station vil ødelægge området. Dertil kommer, at med planer for erhvervsbyggeri, så ville det være naturligt, 
at der tilbydes muligheder i de øvrige områder, som i forvejen er udlagt til erhverv. Og det vil være langt 
mere attraktivt.  
Socialdemokratiet er stærkt imod planerne og ønsker, at området fastholdes, som det er nu, og at der 
sættes fokus på, at det forbliver et grønt åndehul, som fungerer i samspil med vores flotte lokalbane.  
 
 
Venlig hilsen 
 
JENS PETER STEENSEN 
Formand   
Socialdemokratiet i Rudersdal 
 
 
På besigtigelsestur i Nærum Erhvervsby  

 
 
Fra venstre er det kommunalbestyrelsesmedlem Thomas Lesly Rasmussen der fortalte om forslaget til 
lokalplanen, gruppeformand Kristine Thrane, bestyrelsesmedlem John Stefan Olsen, 
kommunalbestyrelsesmedlemmerne Poul Bach og Erik Eugen Olsen, formanden for Socialdemokratiet Jens 
Peter Steensen og bestyrelsesmedlem Niels Harrig. 
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Genåbningskrigen 2021.                                                                    
Af Kitty Bjerregaard Holte                  Kitty Bjerregaard Holte 
 
 
Danmark ligger i front, hvad angår håndteringen af en af de værste kriser siden Verdenskrig II, nemlig 
corona pandemien. Færre dødsfald, et sygehusvæsen, der ikke brød sammen, og et BNP-tal, der er 
acceptabelt. Til trods for svare problemer med vacciner, er vaccinationerne nu i gang, selv om vi er 
langt fra at være oppe på så høj en procentdel af en vaccineret befolkning, der gør det forsvarligt at 
genåbne det ganske land. Vi kan dog eksempelvis glæde os over, at ledige igen er ved at vende tilbage 
på arbejdsmarkedet som følge af de allerede foretagne genåbninger.  
 
At dette er muligt skyldes en stram nedlukning og en befolkning, der for største partens 
vedkommende har fattet situationens alvor. Vi bør være glade, ja lettede, især set i lyset af vore 
nabolandes trængsler. Det gælder tilsyneladende ikke for Blå Blok. Oppositionen raser over 
regeringens genåbnings tilbageholdenhed, som foregår i et behersket tempo. Regeringen ønsker 
nemlig ikke at gentage mange staters fiasko med at genåbne deres respektive lande med et brag for 
derefter at begynde forfra med nedlukninger, fordi smitten igen får alvorligt fat. Sygdommen er 
nemlig langt fra væk, muterende vira florerer over hele verden, hvilket foreløbig har kostet 3 mio. 
menneskeliv – derfor den sendrægtige genåbning. Men det er den borgerlige opposition som nævnt 
helt og aldeles uenig i. 
 
Genåbningsplanerne vedtages med brede flertal – kun Nye Borgerlige holder sig udenfor. Men knap 
er blækket tørt efter oppositionens underskrifter, før den haster ud til diverse journalister for at 
undsige egne underskrifter. Der er simpelthen udbrudt åben krig på Christiansborg. Det er absurd, 
men tjener selvfølgelig det formål at skjule, at Blå Blok ingen politik har at friste danskerne med. Kort 
sagt, der eksisterer ikke noget alternativ til regeringen Mette Frederiksen pt. 
 
Men der er da andre mere underholdende elementer på Borgen. Den allestedsnærværende Lars 
Løkke Rasmussen, tidlige statsminister og Venstre formand, nuværende løsgænger i Folketinget (hvis 
nogen ellers skulle være i tvivl) har for nylig proklameret, at han er i gang med at stifte et nyt parti 
funderet i en mere midtsøgende borgerlig politik, lig den han gik til valg på. Det skal så mænd nok 
lykkes for ham samtidig med, at han i så fald får den mest ultimative hævn over Venstre i mands 
minde. Som den gudbenådede taktiker Lars Løkke er, har han ikke ladet sig interviewe på 
landsdækkende TV siden proklamationen. Så undgår han spørgsmål om, hvem disse 
åndsløver/koryfæer er, han har fået i sit garn. Han venter, vi venter! 
 
Under alle omstændigheder er det da mere konstruktivt og underholdende end den destruktive, 
ansvarsløse politik, som Blå Blok præsenterer. Kan den virkelig ikke præsentere noget bedre? 
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     Birgitte Hamborg 
 
 
 
Birgitte er cand.mag. i dansk og engelsk og var i mange år lektor på Marie Kruses Gymnasium i Farum. Hun har 
været udvekslingslærer i Estland, Sydafrika og New Zealand. Inden da var hun blandt andet stewardesse hos 
SAS og fuldmægtig i Dansk Flygtningehjælp. 
Det var noget af et frisk pust, da Birgitte i 1982 blev valgt ind i Søllerød Kommunalbestyrelse. Dengang sad de 
konservative tungt, nærmest enevældigt på magten i byrådet. Det var ikke en form hun ville indordne sig 
under. Birgitte Hamborg brugte derfor den lokale presse og partimaskineriet til at udbrede kendskabet til 
Socialdemokratiets politiske mål. Hun talte her konstant om, hvordan den konservative borgmester afviste 
stort set alle forslag, der ikke kom fra hendes egne rækker. Birgittes direkte form fortalte klart borgerne om 
hendes krav om flere vuggestuer og børnehaver, afskaffelse af ventelisterne til plejehjem og om flere almene- 
og ældreboliger. 
Den indlevende og kontante debatform resulterede i, at Birgitte Hamborg opnåede 1779 personlige stemmer 
ved valget i 1986. Det var det største personlige socialdemokratiske stemmetal nogen sinde i Søllerød 
Kommune og senere kun overgået, da Birgitte selv i 1994 fik 1824 personlige stemmer. 
I tiden fra 1986 og frem til 2001, hvor Birgitte selv ønskede at stoppe sit politiske arbejde, bestred hun mange 
centrale poster. I den årrække var hun en forandringsparat og reformvenlig viceborgmester og en nytænkende 
socialudvalgsformand. De sidste otte år var hun formand for Skole- og Kulturudvalget. Synlig og lyttende.  
 
Succesen for meget af det politiske arbejde, Birgitte i disse år på Socialdemokratiets vegne førte, udmøntedes 
kun på grund af det enestående samarbejde, der blev tømret sammen i kvintetten med Venstre, SF, Det 
radikale Venstre og Søllerødlisten. Dette konsensus samarbejde medførte store fremskridt på de fleste 
kommunalpolitiske områder, til gavn og glæde for borgerne.  
Birgitte var derudover i en periode formand for Det danske Filminstitut og sad i bestyrelsen for Kofoed Skole. 
Indtil 2011 var hun AOF-rejseleder på ture til Damaskus.  
Birgitte er vokset op på Vesterbro med sin mor, der var rengøringsdame. I dag føler hun sig meget privilegeret 
og er taknemlig for, at samfundet anført af Socialdemokratiet har givet hende så mange muligheder. 
Birgitte er gift med Ole Bang og tilsammen har de fire børn og ti børnebørn, som de tilbringer megen tid 
sammen med. Derudover synger Birgitte i kor – gerne de store requiemmer og oratorier – og er tillige aktiv i 
Holte Idrætsforening.  
Birgitte og Ole har sammen med naboer og venner en rejseklub, hvor de blandt andet har besøgt Iran, 
Myanmar, Laos og Rwanda. Der er heldigvis fortsat gang i Birgitte Hamborg. 
Jens Bruhn 24.4.2021. 
 
A-nyt ønsker stort tillykke med den runde dag. 

Birgitte Hamborg fylder 80 år  
 
Af Jens Bruhn, tidl. S-gruppeformand i Søllerød og Rudersdal 
Kommunalbestyrelse 
Den tidlige socialdemokratiske viceborgmester i Søllerød Kommune Birgitte 
Hamborg fylder 80 år den 5. maj. 
Hver vinter samler Birgitte Hamborg omkring 200 litteraturelskere, som 
møder op hver måned for at høre hende holde foredrag om nye romaner - 
”En duft af bøger” i AOF-regi. I løbet af årene er det blevet til mere end 180 
romaner, som for tiden bliver formidlet online. 
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      Knud Lindstrøm 
 
Det er virkelig en socialdemokratisk hædersmand af den gode klassiske støbning, vi nu må tage afsked med, 
da tidligere SID fagforeningsformand og S-kommunalbestyrelsesmedlem Knud Lindstrøm døde den 30. marts, 
83 år gammel. 
 
Knud Lindstrøm var formand for den Socialdemokratiske vælgerforening i Nærum, da jeg som ny indmeldt 
medlem i 1975 mødte op i vælgerforeningen. Hurtigt fik han etableret et respektfuldt og fint samarbejde. 
Dette loyale samarbejde fortsatte, lige til Knud Lindstrøm valgte at flytte fra kommunen og derfor forlod 
kommunalbestyrelsen 25 år senere. 
 
Knuds røde hjerte bankede for de socialt udsatte medborgere. Hvordan man kunne forbedre deres tilværelse 
lå ham meget på sinde.  Der skulle opføres flere gode almene boliger, så både mennesker, der var ved muffen 
og mindre bemidlede kunne bosætte sig i Søllerød Kommune. Også en forøgelse af daginstitutionspladserne 
var noget, der lå ham på sinde og for ikke at hele den dengang nye tankegang om at forbedre miljøet, naturen 
skulle være i balance. Knud Lindstrøm fremkom med mange nye miljøtiltag, som mange af hans borgerlige 
kommunalbestyrelseskolleger ikke var enige med ham i. ”Men Jens, Venstrefolkene og de Konservative har 
altid været langsomme, når det gælder at forbedre det sociale- og det miljømæssige område, det ved alle, 
som kender til den nyere tids historie”, forklarede Knud Lindstrøm mig. Et helt konkret minde Knud Lindstrøm 
har sat sig, er støjvolden, der adskiller motorvejen og bebyggelsen i Nærum Vænge og for ikke at glemme at 
mange af vore kolonihaver fortsat eksisterer.  
 
Knud Lindstrøm trådte sine barnesko i Holte. Tog i 1955 realeksamen fra Ny Holte Skole, fik svendebrev som 
murer i 1959, inden han kom på Københavns Teknikum, og derfor i 1963 kunne kalde sig bygningsingeniør. I 
nogle år var han herefter ansat dels i Søllerød Kommune og dels i forskellige private firmaer inden han i 1978 
blev valgt som formand for SiD’s Søllerødafdeling og tillige som til formand for Arbejdernes Fællesorganisation. 
Ikke blot SID-medlemmerne fik glæde af Knud Lindstrøms store social og menneskelige engagement, også 
mange andre borgere henvendt sig nemlig trygt til Knud Lindstrøm, hvis der var opstået problemer i deres 
tilværelser og altid søgte Knud Lindstrøm at finde en enkelt løsning på problemerne. Det var mange borgere 
svært tilfredse med.    
  
Det var ikke en tilfældighed, at Knud Lindstrøm blev levende interesseret i fagligt og politisk arbejde. Allerede 
fra begyndelsen af 50’erne havde han nemlig været engageret i DSU-Søllerød, der på længere sigt medførte, 
at han blev medlem af: AOF’s bestyrelse, Daghøjskolens bestyrelse H.P. Andersens Mindefond og 
kommunalbestyrelsen. Efter en arbejdsom tilværelse besluttede 
Knud Lindstrøm i 1999 at gå på efterløn.  Det betød, at han trak sig for posten som SID-formand, og da familien 
Lindstrøm samtidig købte et nedlagt landbrug i Vollerslev, nedlagde Knud Lindstrøm desuden sit hverv som 
medlem af kommunalbestyrelsen i maj 1999 efter 13 års solidt arbejde i Søllerød Kommunes 
Kommunalbestyrelse, et arbejde vi socialdemokrater skylder ham en stor tak for.   
Knud Lindstrøm blev begravet fra Vollerslev Kirke hvor kun de nærmeste deltog. 
 
31.3.2021 
 

Mindeord 
 
Det er Knud Lindstrøm, der er død 
Af Jens Bruhn, tidl. S-kommunalbestyrelsesmedlem i Søllerød- og 
Rudersdal Kommune 



 
 

15 

 
         Telefon- og mailliste for partibestyrelse, KB -medlemmer- pr. 22. febr. 2021 
          
       Bestyrelsen 

navn e-mail Ttf.nr adresse 
Jens Peter 
Steensen 
Formand 

jpst@outlook.dk 
 

21 34 24 38 Geelsvej 21 B, 2840 Holte 
 

 Pia Sverdrup-
Jensen  
Næstformand          

Pi.sverdrup@gmail.com  30 86 86 39 Nærumvænge 140, st.tv.  2850 
Nærum                   

Peter Lind         
Kasserer 

Peterlind@paradis.dk  60 61 28 18            
45 42 08 29 

Geelsvej 22, 2840 Holte 

Alexander Baadh 
 

alexander@baadh.dk 30 74 26 25 Stenvang 12 2950 Vedbæk 

Anette Maj 
Billesbølle 
 

anettebillesboelle@gmail.com 
 

51 93 01 50 Øverødvej 120, 2840 Holte 

Niels Harrig 
medlemsansvarlig 

nharrig@post.tele.dk  20 83 96 89 Soldraget 28, 3450 Birkerød 
 

Søren Rye 
 

Spro.155@hotmail.com  41 87 07 93  Birkerød Parkvej 63,  
3460 Birkerød 

John Stefan Olsen 
 

herredsvej@outlook.dk  52 23 60 50 Hegnsvej 161 N 
2850 Nærum 

Heidi Højmark 
Falden 
 

Heidi.falden@gmail.com 29 90 29 20  Bakkevej 56, 3460 Birkerød 

Erling Hansen 
suppleant 

erlinghenry@hansen.mail.dk 
 

45807812 Langebjerg 12, 1.th, 2850 
Nærum 

Socialdemokratern
e i 
Rudersdal 

Internetadresse    
Facebook    

 www.rudersocial.dk 
Socialdemokratiet i Rudersdal 

          
          Kommunalbestyrelsesmedlemmer  

Kristine Thrane 
 

KRTH@rudersdal.dk 72 68 10 74 Malerbakken 5, 2840 Holte 

Poul Bach 
 

pb@abadvokater.dk 20 13 73 56 Vestervang 13, 3460 Birkerød 

Thomas Lesly 
 Rasmussen 

tler@rudersdal.dk 40 92 88 92 Malmbergsvej 80, Nærum 
 

Erik Eugen Olsen 
 

erol@rudersdal.dk 72 68 10 73 Anemonestien 31, 3460 
Birkerød 

 
Socialdemokratiet i Rudersdal – finder du her: 
Hjemmeside:  www.socialdemokraterneirudersdal.dk   
Facebook:       https://www.facebook.com/socialdemokraterneirudersdal/?fref=ts 
 
 
 
Socialdemokratiet Rudersdal 
Niels Harrig 
Medlemsansvarlig 
 


