Socialdemokratiet i Rudersdal

_____________________________________________________________________________

Bestyrelsens beretning 2019
Tak til alle for et godt år i Socialdemokratiet Rudersdal.
Ved kommunalvalget i november 2017 gik Socialdemokratiet i Rudersdal fra tre til fire
kommunalbestyrelsesmedlemmer, og det lykkedes at få spidskandidaten Kristine Thrane til at få
næstflest stemmer i kommunen - kun overgået af borgmesteren.
Dette blev muligt, både fordi partiet stillede med nogle rigtig gode kandidater, og fordi den
daværende bestyrelse lavede en god og målrettet indsats, som også førte til, at partiet fik flere
stemmer ved regionsvalget.
Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen mødes de mandage, hvor der holdes gruppemøder om onsdagen. Alle medlemmer er
velkomne til bestyrelsesmøderne.
Vi har i bestyrelsen et godt samarbejde indbyrdes og med de fire kommunalpolitikere. Vi oplever,
at de fire politikere Kristine Thrane, Poul Bach, Erik Eugen og Thomas Lesly Rasmussen har lyst til
at drøfte de politiske dagsordner med bestyrelsen, og at der bliver lyttet til de input, som vi
kommer med.
Formanden deltager i gruppemøderne med de fire kommunalpolitikere, hvor de punkter, der er
på dagsorden til det kommende møde i kommunalbestyrelsen, afklares og drøftes. Når det er
relevant, bringes disse drøftelser ind i bestyrelsen, så vi kan være med til at sætte vores præg på
de beslutninger, der tages i kommunalbestyrelsen. Selvfølgelig er det kommunalpolitikerne, der
bestemmer, hvordan der stemmes, men vi er med til at give beslutningerne retning.
I november drøftede vi Rudersdals kommunes planstrategi, hvor direktør Iben Koch holdt et
oplæg for bestyrelsen, og på mødet i januar drøftede vi, efter oplæg fra Kristine Thrane,
grundlaget for udviklingen af en ny skolestruktur. Dette er en tilpasning til det lavere børnetal,
som vi desværre må erkende er virkeligheden i mange af kommunens områder. Vores KB
medlemmer står over for nogle svære beslutninger, og uanset udfaldet kan vi forvente kritik, og
her er det godt, at vi ved, at det er tale om velovervejede og faktabaserede beslutninger.
Bestyrelsens opgave er også at få driften omkring partiforeningen til at fungere og få aktiveret så
mange af partiforeningens medlemmer som muligt.
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Medlemsarbejdet
Medlemstallet er desværre faldende, og det er svært at tiltrække nye medlemmer. Der er mange
årsager til dette, bl.a. ser vi udmeldelser, som begrundes med, at partiets ses at være trukket for
meget mod højre.
Der er nu også kommet nye medlemmer i 2018, som vi er glade for at byde velkommen. Men vi
har desværre fået flere udmeldelser, der ikke opvejes af de nye medlemmer. Herudover er der
medlemmer, som er faldet bort. Sidste år var vi 204 medlemmer, aktuelt er vi 186 medlemmer.
Det er en generel tendens, at folk ikke melder sig ind i poliske partier, hvor man skal tage en bred
politisk stilling og kan være nødt til at gå på kompromis på nogle områder.
Den måde, som vi er vant til at tænke demokrati og politiske partier, er under forandring. Og vi må
erkende, at det er svært at tiltrække nye og unge kræfter til partierne ikke mindst til de store
partier som Socialdemokratiet og Venstre.
Men heldigvis ser vi på landsplan, at DSU er i medlemsfremgang og nu er den største
ungdomspolitiske forening og nu er større end Venstres Ungdom. Det er godt for demokratiet og
dejligt for DSU.
I mange år har vi troet, at det handlede om, at folk engagerede sig i det nære og i specifikke
’kampe’, men der er meget, der tyder på, at der for mange er så meget at se til i hverdagen, at der
ikke er overskud til at deltage i politisk arbejde overhovedet.
Det handler også om ideologi, hvor vi ser en orientering mod det individuelle fremfor
fællesskabet, og vores opgave er at få den socialdemokratiske ide om, at ”De brede skuldre skal
bære de største byrder” vakt til live igen i bredere kredse.
Men vi fortsætter arbejdet med at hverve medlemmer, og bestyrelsen vil i det kommende år, når
valget er godt på plads, sætte endnu mere fokus på, hvordan vi kan komme i dialog med
Rudersdals borgere og få dem til ville være mere politisk aktive og melde sig ind i
Socialdemokratiet. Vi vil i særlig grad have fokus på at komme i snak med unge og de unge
familier, som skal tegne kommunen fremadrettet.
De aktuelle valgkampagner giver en række nye erfaringer, som vi i bestyrelsen kan bruge i forhold
til at hverve nye medlemmer.
A-Nyt
Bestyrelsen har i år udsendt otte udgaver af A-nyt, og vi er glade for, at der gennem de seneste år
er blevet udviklet dette gode forum, hvor bestyrelsen kan informere medlemmerne, og hvor
medlemmerne kan komme til orde i forhold til forskellige politiske emner.
Vi håber, at mange af jer vil gøre brug af denne mulighed for deltagelse i partiforeningens arbejde.
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A-nyt har herudover - som tidligere - præsenteret vores kandidater til folketinget og EU
parlamentet ved bl.a. interviews med kandidaterne.
Medlemsaktiviteter
Vi har haft en række gode bestyrelses- og medlemsaktiviteter.
Vi har haft kampagner på centrale steder i kommunen, hvor vi har mødt borgerne og har fået
præsenteret Socialdemokratiets politiske udspil bl.a. om sundhed, den grønne dagsorden og det
sociale udspil. Vi har lyttet og haft gode politiske samtaler på gaden
Igen i år holdt vi 1. maj fest sammen med Enhedslisten og SF. Det er meget vigtigt, at de
socialistiske partier står sammen og markerer betydningen af, at alle har gode og sunde
arbejdsvilkår og får en løn, som vi kan leve af. Ikke mindst i denne tid, hvor social dumpning er en
kendsgerning, og hvor kædeansvar er en del af løsningen.
Derfor holder vi 1. maj fest 2019 sammen med Enhedslisten og SF i Glassalen i Birkerød
Idrætscenter.
Vores tidligere formand Preben Etwil holdt i maj måned et spændende foredrag om forfatteren
Martin Andersen. Foredraget blev afholdt i samarbejde med AOF.
Under overskriften ”Det gode liv i Rudersdal” deltog Socialdemokratiet på mange debatter på
Rudersdal Folkemøde den 1. september 2018 ligesom de foregående fem år.
Folketingskandidaten Miki Dam Larsen deltog i en debat om almene boliger, EU kandidat Mette
Poulsen arrangerede en debat om EU, Susanne Due Kristensen formand for social- og psykiatri
udvalget i Region Hovedstaden hvor emnet var ”Ulighed i sundhed” og endelig deltog DSUformand Daniel Poulsen i en debat om ”Unge og rygning”.
Kristine Thrane deltog i den afsluttende kommunale partidebat, mens folketingskandidaten
Rasmus Stoklund deltog i åbningsdebatten som erstatning for folketingsmedlem Christine
Antorini, der havde valgt af forlade politik til fordel for et job i det private.
Så Socialdemokratiet var repræsenteret på en række væsentlige områder.
Bestyrelsen ser fortsat det rigtige i at deltage på Folkemødet som et tværpolitisk forum i
kommunen, og allerede nu er Niels Harrig og Pia Sverdrup-Jensen fra bestyrelsen i fuld gang med
samarbejdet med de andre partier og organisationer om Rudersdal Folkemøde 2019, som
afholdes d. 31. august på Harvarthigården.
Årets tema er ikke fastlagt endnu, men der er kommet en række gode forslag som ”De 17
verdensmål”, ”Vision for Rudersdal” ”Er Rudersdal klar til flere ældre?” Måske under det
overordnede tema ”Rudersdal en del af løsningen”
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Vi håber at se rigtig mange af jer til folkemødet.
Vi holdt i oktober en debataften med folketingspolitikeren Mattias Tesfaye, hvor der var en fin
deltagelse og en rigtig god debat om Socialdemokratiets udlændingepolitik.
Valgkampe Folketing og EU parlament
På kongressen i september måned blev valgkampene skudt i gang. Socialdemokratiet er kommet
med en række politiske udspil, som skal føre til en SD ledet regering.
Den d. 26. maj afholdes EU valg, og vi venter spændt på, hvornår der skal være folketingsvalg.
Derfor er det i høj grad de to valgkampagner til folketingsvalget og EU valget, der er i fokus lige nu.
Det er en helt central opgave for en kreds og partiforening at få valgt socialdemokratiske
repræsentanter ind i de forskellige demokratiske organer.
De to valgkampe ligger fint i forlængelse af kommunal- og regionsvalget. Hvis den fremgang, som
Socialdemokratiet havde ved disse to valg her i Rudersdal, kan give et fingerpeg i forhold til både
folketings- og EU-valg, så er det rigtig godt.
Kampagnerne for at få valgt Miki Dam Larsen ind i Folketinget og Mette Poulsen ind i EUparlamentet har været i gang siden forsommeren 2018.
Kredsen, som består af Allerød og Rudersdal partiforeninger, har udpeget Niels Harrig som
kampagneleder for Miki Dam Larsen.
Mette Poulsen har udpeget Jakob Poulsen som sin kampagneleder.
Planlægningen af valgkampagnerne har været i gang siden forsommeren 2018
og kører nu meget intensivt.
Folketingsvalget kører i Kredsen, som er Allerød og Rudersdal partiforeninger, hvor vi har i alt 250
medlemmer. Der er lavet nogle rigtig gode kampagnestrategier, som er ved at blive rullet ud.
EU valgkampen kører i højere grad på nationalt regi, men det er meget vigtigt, at vi lokalt støtter
op omkring Mette Poulsens kandidatur.
Alle har mulighed for at bidrage til valgkampagnerne, fordi de foregår på så mange niveauer fra at
dele foldere ud i postkasser eller på stationer til at invitere til en politisk cafeaften i ens hjem,
hvor en af de to kandidater kan deltage.
Der er absolut grund til optimisme. Der har været arbejdet med forberedelserne til valgene
gennem lang tid. Der er lavet nogle rigtig gode valgstrategier, og flere medlemmer har bidraget til
at lave rigtig godt og lokalt farvet valgmateriale.
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Jørgen Schuncks Plads
Til sidst kan vi glæde os over, at den tidligere socialdemokratiske viceborgmester i Søllerød Jørgen
Schunck har fået en plads i Gammel Holte opkaldt efter sig.
God generalforsamling.

Rudersdal, d. 15. februar 2019
For bestyrelsen / Anne Knudsen , formand

