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Formanden har ordet
Preben Etwil

Vi står over for årets generalforsamling.
Det er her, at vi skal sige farvel til den gamle bestyrelse og vælge en ny – og især ny formand.
Det er også stedet hvor vi gør status over årets arbejde, der jo bød på et kommunevalg, der gik
over al forventning.
Men først og fremmest skal der sættes nye mål for det kommende års arbejde. Der skal
arbejdes på, hvordan vi lokalt får fulgt op på de relativ gode meningsmålinger, som partiet
oplever for tiden.
Derfor er det også vigtigt, at så mange partimedlemmer som muligt kommer af huse denne
aften.
Det er her, at I kan gøre jeres indflydelse gældende på partiets politik.
Selv har jeg dog valgt at trække mig fra aktivt partiarbejde.
Det sker efter tre år som formand.
En periode som jeg har været rigtig glad for.
Jeg har oplevet et rigtig godt og konstruktivt samarbejde med både bestyrelse og
kommunalgruppen.
Lidt mere trægt er det gået med Folketingsgruppen.
Jeg håber, at den nyvalgte formand vil fortsætte den linje, som vi har lagt lokalt til gavn for
sammenholdet i partiet.
Med disse ord vil jeg se frem til, at møde flest mulig af jer til vores generalforsamling.
Gode hilsner
Preben Etwil
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Indkaldelse til ordinær generalforsamlingen
Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 27. februar 2018, kl. 19
Glassalen , Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetællere
5. Beretninger
a. Organisatorisk beretning ved formanden
b. Kommunalpolitiske beretninger
c. Beretning folketingskandidaten Miki Dam Larsen
d. Beretning DSU
6. Indkomne forslag
Forslag sendes til formanden senest den 23. februar 2018, Preben Etwil e-mail:
meyland@adslhome.dk
7. Regnskab
Regnskab omdeles på generalforsamlingen
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Formand (valg i lige år for en 2 årig periode)
b. Kasserer (vælges i ulige år)
c. 4 bestyrelsesmedlemmer (valgperiode 2 år)
På valg:
Pia Sverdrup-Jensen
modtager genvalg
Henning W. Nielsen
modtager genvalg
Inge-Lise Heidemann
modtager genvalg
Niels Harrig
modtager genvalg
Ønsker at udtræde af bestyrelsen.: (efter 1 år)
Erik Eugen Olsen
nyvalg for en 1 årige periode
Jakob P. Poulsen
nyvalg for en 1 årige periode
Ikke på valg:
Birgit Poulsen
Kurt Nielsen
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9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter ( årlige valg)
1.John Stefan Olsen
modtager genvalg
2.Nyvalg
10. Valg af DSU repræsentant
Daniel Poulsen valg i 2017 for 2 år.
11. Valg af 2 revisorer (årlige valg)
Finn Larsen
modtager genvalg
Jan Nørner
modtager genvalg
12. Valg af 1 revisorsuppleant (årlige valg)
13. Valg til AOF`s repræsentantskab (årlige valg)
14. Valg til Kredsrepræsentantskab (årlige valg)
15. Valg af til Regionsrepræsentantskab (årlige valg)
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.)
17. Orientering om H. P. Andersens fond
18. Eventuelt.
Der bydes på et mindre traktement i forbindelse med generalforsamlingen.
Den 8. februar 2018
Preben Etwil
Formand

Idrætscentret Birkerød, Bistrupvej 1, Birkerød

Uddrag af køreplan for bus fra Holte til Idrætscentret den 27.2.2018 kl. 19 bagerst i A-nyt
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Formandsberetning 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 anden flest 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 kommuneog 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
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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 Havarthigaard 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 Snaps
Tinget.
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.
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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 204 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 som enten
er overgået til almindeligt medlemskab eller har meldt sig ud.
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. A-Nyt,
der er kommet regelmæssigt, er blevet meget mere informationsbærende end tidligere. Mere end
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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.
Preben Etwil
Formand

****************************
Forslag til godkendelse på generalforsamlingen med henblik på
fremlæggelse på kongressen i september 2018
Retspolitisk udtalelse:
Stillet af Rudersdal foreningen.
Socialdemokraterne står for fasthed, ordentlighed og humanisme i Retspolitikken.
Socialdemokraterne står for en fast og ordentlig retspolitik, hvor forbrydere skal straffes
retfærdigt for den kriminalitet de begår. Vi vender os især imod den personfarlige
kriminalitet og ønsker politiets og domstolenes ressourcer rettet imod forbrydelser imod
mennesker, f.eks. vold, overgreb og drab, frem for forbrydelser mod kapital og andre værdier.
Socialdemokraterne står også for ordentlighed, og et stærkt folkeligt ellement i retsplejen.
Socialdemokraterne skal vende sig imod at politikere, båret af en folkestemning, kræver
strengere og strengere straffe, især i retssager, der ikke har fundet deres endelige dom.
Socialdemokraterne skal også vende sig imod aflytning, ransagning, konfiskation, eller i
værste fald fængsling uden dom, og imod indskrænkninger i den frie og åbne retspleje i
Danmark. Socialdemokraterne skal også vende sig imod at udenlandske såvel som danske
statsborgere frihedsberøves, eller på anden måde tilbageholdes i mere end 24 timer, uden at
dette er besluttet af en dommer i en retssal, hvor den tilbageholdte har haft mulighed for et
ordentligt forsvar.
Socialdemokraterne står også for humanisme, hvor det ikke er et mål, at få flere og flere,
længere og længere i fængsel, samtidigt med at kriminaliteten generelt i samfundet er
faldende.
Målet må være at få så få mennesker, som muligt i fængsel og i videst muligt omfang få de
indsatte resocialiseret, så de ikke begår ny kriminalitet. Det krænker først og fremmest
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Socialdemokraternes retsbevidsthed, når kriminelle begår mange kriminelle forhold efter
hinanden over mange år. Det er en falliterklæring overfor den resocialisering, der skal foregå i
fængslerne f.eks. gennem fastholdelse af familie, job og bolig, og brug af samfundstjeneste, for
dem der er idømt kortere straffe, og f.eks. gennem uddannelse af dem der er blevet idømt
længere straffe.
Målet må også være, at retshåndhævelsen foretages med så få politibetjente som muligt.
Socialdemokraterne skal vende sig mod især mange borgerlige populisters krav om: ”mere
politi på gaderne” efter et par årtier, hvor kriminaliteten nærmest er halveret. Skal politiet
tilføres flere betjente, må dette kunne begrundes sagligt i form af indsats mod nye typer af
kriminalitet, f.eks. net kriminalitet. Der er til gengæld behov for flere ressourcer til at hjælpe
ofre af mange slags.
Det er også vigtigt for socialdemokraterne at prioritere midler til det kriminalpræventive
arbejde, f.eks. gennem SSP samarbejde og andre samarbejder imellem f.eks. politi, kommuner
og frivillige organisationer indenfor flygtningeområdet, eller politi, kommuner, restauratører
og f.eks. ”natteravne” indenfor ungdomsområdet.
Danmark bliver ikke et bedre land af at flere og flere sidder længere og længere i fængsel.

********************
Et svidende nederlag
Af Kitty Bjerregaard Holte

Kitty Bjerregaard Holte

Finansloven blev vedtaget i 11. time efter et forudgående drama af Shakespeare’ske
dimensioner. Vedtagelsen blev ledsaget af løfter om genforhandlinger efter nytår af
udlændingestramninger og en skattereform gældende til 2025. Her efter sænkede våbenhvilen
sig over Christiansborg.
Allerede 9. januar indkaldte statsministeren til pressemøde for at meddele, at han havde
opgivet at føre sin egen politik. Der var og er ganske enkelt ikke 90 mandater bag regeringens
politik. Var det en slagen Lars Løkke, der med tung gang gjorde sin entré i Spejlsalen på
Christiansborg?? Ingenlunde. Statsministeren virkede snarere lettet over endnu engang at have
reddet sin taburet. Den lovede skattereform frem til 2025 skal erstattes med en aftale
gældende til og med 2020.
Aftalen skal gøre op med samspilsproblemer for pensionister og levere en skattelettelse til de
lavestlønnede på 88 kr. om måneden. Den skattelettelse skal nok vække jubel hos satirikere –
hvad modtagerne angår, bliver taknemligheden nok til at overskue. Resten af talen var en lang
kedsommelig opremsning af, hvad Lars Løkke og co. har opnået for sin/e regering/er, hvoraf de
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fleste var ekspeditionssager. Der var dog et par enkelte ’snapse’ iblandt, eksempelvis forliget
om boligskatterne, som blev gennemført med et bredt flertal, fordi såvel regering som
opposition havde en klar interesse i at for lukket sagen.
At regeringen har opgivet sin egen politik, får ikke DF til at renoncere på sin. Partiet ønsker et
paradigmeskift, som partiet kalder det, for mennesker med midlertidig opholdstilladelse, Det
viser sig nemlig, at mennesker, der har fået midlertidig asyl, ofte konverterer det ’midlertidige’
til permanent ophold i Danmark. Processen fremmes i følge DF af familiesammenføringer og
gode jobs. Regeringen hverken kan eller vil forhindre flygtninge i at arbejde. Heller ikke
oppositionen nærer et sådant ønske. Den kamel har DF slugt, men partiet fortsætter med
vidtgående ønsker, der kolliderer med de internationale konventioner og dette til trods for, at
DF må vide, at der ikke eksisterer 90 mandater bag sådanne forslag. Hvorfor så? Formodentlig
af frygt for konkurrence på udlændingeområdet. Partiet Nye Borgerlige med Pernille Vermund i
spidsen har fået DF til at fremstår som en flok harmløse spejderdrenge.
Da Nye Borgerlige er tæt på spærregrænsen i meningsmålingerne, har DF har al mulig grund til
at frygte for den konkurrence. Derfor fortsætter forhandlingerne om rabiate stramninger om
fornødent frem til næste valg, eller i hvert fald til Thulesen Dahl med al ønskelig tydelighed har
slået fast, at han og hans parti er fuld på højde med Pernille Vermund og hendes parti.
Skatteforhandlingerne derimod har større chancer for at falde på plads, efter regeringen reelt
har givet op.
VLAK er færdig. Skattelettelser er så at sige de 3 regeringspartiers DNA. De konservative har
ageret efter devisen ”den, der lever stiller, lever godt”, hvilket ikke ændrer ved, at partiet har
en voldsom appetit på skattelettelser - formodentlig endnu større end Venstres. Når fokus ikke
i samme omfang er rettet mod V og K, skyldes det LA, der med ”Dynamit Anders” i spidsen
stjæler og stjal billedet med sin ekstreme adfærd og sine mange krav.
Det økonomiske opsving fortsætter her og uden for Danmarks grænser. At hælde benzin på
bålet i form af ambitiøse skattelettelser er ikke bare unødvendigt, men indebærer en risiko for
overophedning af økonomien med en finanskrise til følge. Præcis som i nullerne. Derfor er det i
min optik lykkeligt, at regeringen har tabt sin politik på gulvet.
Nu kan VLAK så forsætte med et forsvarsforlig og en udflytning af statslige arbejdspladser for at
pynte på de mange negative følger af den struktur- og kommunalreform, som daværende
indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og VKO flertallet påførte landet med tab af tusindvis af
arbejdspladser i provinsen til følge.
Det er tragikomisk at høre samme Lars Løkke Rasmussen begræde det delte Danmark, han selv
har skabt. Måske er Danmarks statsminister bare udstyret med en selektiv hukommelse, der
gør ham i stand til glemme, hvad han ikke ønsker at huske, såsom følgerne af en strukturreform
og venskab med en kvotekonge. Vi får se
(A-nyt har modtaget artiklen den 21.1.2018)

************************
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Gå nu af statsminister
John Stefan Olsen

John Stefan Osen

Hvis Lars Løkke havde mere tanke for Danmarks og danskernes ve og vel og ville sætte en kurs
mod fremtiden, så ville han gå af. Men det ville kræve en lille smule realitetssans og et godt job
internationalt job i sigte. Han har åbenbart ingen af delene, så regeringen slingrer videre og i hver
anden sætning fra det underlige kludetæppe af ministre, hører man ordet skattelettelser. Som om
alt truende ville forsvinde, hvis vi alle råbte i kor ”Skat, skat gå væk”.
Såkaldt liberale mennesker er sikre på, at hvis folk skal betale mindre i skat, så bliver de
jubellykkelige for ventelister på sygehusene, mangel på lærere og pædagoger til at passe deres
børn. De har ikke opdaget, at det de kalder almindelige danskere, går på arbejde af alle mulige
andre grunde end lønnen. Men de tænker, hvis det ikke er for stort et ord, åbenbart, at 4-5 kr.
mere om dagen straks vil få folk til at strømme til arbejdsmarkedet, og at de ikke vil opdage, at
prisstigninger i kollektiv transport og offentlig service vil æde deres skattegave op på et par dage.
Men nej regering, mennesker i Danmark går på arbejde, fordi de gerne vil være en del af
fællesskabet. Fordi det giver identitet og glæde at bidrage. Også selvom lønnen ikke er fyrstelig
høj. At der er strukturelle problemer og mennesker, der ikke har kompetencer af kulturel eller
uddannelsesmæssig art, er noget andet og skal løses på en måde, der kæver ressourcer – altså
skat.
De har ikke hørt efter, når erhvervslivet mangler arbejdskraft og skriger på uddannelse og ikke
siger et suk om, at skatten skal ned. Der skal investeres i fællesskabet. I uddannelser, kollektiv
trafik og investeres kraftigt i grundforskning, som fremtidens samfund skal basere udviklingen på.
Og hvad får danskerne så? En række ministrer, der prøver at fremstille en ualmindelig fjoget
skattelettelse, som en stor gave til en kasseassistent i Fjotterup, der kan se frem til 4 kr. mere om
dagen. Og en direktør, der i forvejen har adgang til fantasifulde fradragsberettigede investeringer
og ikke har ondt i skatten, får 250 kr. mere om måneden. Det er en flaske rødvin i den kategori af
mennesker. Og den får de nok i gave et eller andet sted i forvejen. De 5 milliarder i
skattebesparelse ville til gengæld kunne gøre stor fyldest i de mange huller regeringen har gravet i
velfærds-Danmark.
Men den såkaldte regering lever på sin egen planet, hvor nyheder om manglende penge til
forskning og udvikling, børnepasning, infrastruktur undervisning ikke kommer ind i kontorerne, og
ministrene har allerede fejret den store sejr over almindelige danskere, der ikke er så bange for at
betale skat, og som kan se frem til forringelser i integration, udhulet pensionsopsparing,
kontanthjælp og understøttelse for folk, der søger arbejde i udlandet og vender hjem.
Heldigvis taler meningsmålerne et andet sprog end de spinplaprende ministre, der alle burde tage
deres gode tøj (hvis det er deres) og gå af. Og lade os almindelige danskere vælge en ny regering,
som forhåbentlig har en længerevarende vision end et par kroner i skattelettelser om dagen.
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Socialdemokratiet Rudersdal:
Hjemmeside: www.socialdemokraterneirudersdal.dk
Facebook: https://www.facebook.com/socialdemokraterneirudersdal/?fref=ts

Bedste hilsner
Preben Etwil
Formand

Nærmeste bus til Idrætscentret til generalforsamlingen den 27.2.2018 kl. 19 fra Holte
I flg. Rejseplanen er det Bus 385. Stå på bussen v/ Holte Midtpunkt kl. 18.26.
Stå af ved Ravnsnæsvej /Birkerød Kongevej. Det er den korteste vej at gå til Idrætscentret 568 m.
Fra Birkerød station er der over 700 m at gå.
•
•

Udskrift fra Rejseplanen:
Afgang 18:26
Holte Midtpunkt (Holte Stationsvej)
Til fods 63 m, 2 min

•

Afgang 18:28
Rønnebærvej (Holte Stationsvej)

få mere information
Bus 385 Retning Allerød Rønneholtparken
11 min, 8 stop undervejs
Kører ca. hvert 26 - 60 min
Ankomst 18:39

Ravnsnæsvej (Birkerød Kongevej)
•

Til fods 568 m, 10 min

Ankomst 18:49

Bistrupvej 1, 3460 Birkerød, Rudersdal Kommune

