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Knud Egon Poulsen

Der er brug for en samlet flygt-
ninge-, asyl- og integrationspolitik 
i Europa
De sidste tre år er mere end 10.000 
flygtninge og migranter druknet eller 
forsvundet i Middelhavet. 
Derfor skal der hurtigst muligt vedta-
ges en retfærdig og realistisk flygtnin-
ge-, asyl- og integrationspolitik, som  
kan samle Danmark.
Danmark har løftet vores del af ansva-
ret, da der i perioden 2015-2017 er 
kommet næsten 30.000 asylansøgere 
til Danmark. Nu er antallet af asylan-
søgninger faldet, men mange flygtnin-
ge venter stadig på familiesammenfø-
ring. Vi kan sandsynligvis forvente ca. 
10.000 familiesammenføringer over 
de kommende år.
Derfor må vi kræve, at der aftales en 
udlændingepolitik, som kan samle 
Danmark, til forskel for de sidste 30 års 
flygtninge- og udlændingepolitik, som 
har delt danskerne. Der findes næppe 
et andet politisk område, hvor fronter-
ne er trukket så hårdt op. Argumenter 
er blevet til angreb. Måske forståeligt, 
da flygtninge- og udlændingepolitik-
ken betyder meget for, hvilket land vi 
ønsker at være. Stadig flere oplever 
konsekvenserne af en integration, der 
ikke er lykkedes.
I Danmark har befolkningen forandret 
sig meget og hurtigt. I 1980 var 1 pct. 
af den danske befolkning af ikke-vest-
lig oprindelse. I dag er andelen vokset 
til over 8 pct. 
Jeg tror nu ikke danskerne er så fjent-
lige, når det kommer til stykket. De fle-
ste vil gerne hjælpe mennesker, der er 
på flugt. Men jeg tror, at de fleste me-
ner, at der er grænser for hvor mange 
flygtninge og udlændinge, der kan in-
tegreres i det danske samfund.

Men det er svært, fordi verden og 
Danmark har mange udfordringer, idet 
der er historisk mange på flugt. Sam-
tidig med at mange flygter fra krige 
og ufred, er der andre, som søger en 
bedre tilværelse i vores del af verde-
nen pga. klimaforandringer og en ha-
stig voksende befolkning i Afrika.
Det er derfor på tide, at Socialdemo-
kratiet har formuleret et samlet flygt-
ninge- og integrations udspil. 

Se det udspillet på hjemmesiden: 
www.socialdemokratiet.dk

Den politiske virkelighed 
Vi er igen nået til vores årlige general-
forsamlinger, der i år afholdes mandag 
16. april 2018.
kl. 17.00 - 18.45 afholder vi traditio-
nen tro forud for de tre generalfor-
samlinger ”den politiske virkelighed”, 
hvor vore politikere skal stå på mål for 
deres politik. Det bliver journalist Niels 
Stoktoft, der udfordrer og udspørger 
Tommy Tønning om kommunalpolitik, 
Conny Jensen om Regionspolitik og 
Mogens Jensen om resten.
Under dette punkt serverer vi Sand-
wich, vand og øl.

Se indbydelse i dette blad.

De tre generalforsamlinger 
Som tidligere varslet afholder de 

to valgkredse og fællesledelsen or-
dinær generalforsamling mandag 
16. april 2018 kl. 19.00 - ca. 22.00. 
Vi opfordrer S. medlemmer fra hele 
kommunen om at deltage. Til gengæld 
vil vi love en frisk og god stemning på 
alle tre generalforsamlinger.

Se dagsordner i dette blad.

Politiske baggrundsgrupper
På et medlemsmøde i januar drøf-
tede vi genopstart af de politiske bag-
grundsgrupper. Baggrundsgrupperne 
skal være i tæt dialog med de Social-
demokratiske by-, regionsmedlemmer 
og folketingskandidater. Endvidere 
skal grupperne udvikle ideer, tanker, 
drøfte visioner og politiske synspunk-
ter, synliggøre og agitere for Socialde-
mokratisk politik. 

Bestyrelsen har efterfølgende be-
sluttet at følgende politiske bag-
grundsgrupper skal være aktive: 

•	 Teknik, miljø og byplan
•	 Social, handikap og ældre
•	 Børn og familie, folkeskole.

Medlemmer, der er registret, behøver 
ikke at lade sig registrere påny. Øvrige 
medlemmer, der ønsker at deltage i 
baggrundsgruppernes arbejde, skal til-
melde sig til undertegnede kep@def.
dk eller på Tlf. 2022 6825. Så vil I sna-
rest blive inviteret med til kommende 
baggrundsgruppemøder.

Valg til EU-parlamentet 
Som bekendt afholdes der maj/juni 
2019 valg til EU-parlamentet. Derfor 
skal der på dette års regionsrepræsen-
tantskabsmøde 21. april 2018 vælges 
og prioriteres kandidater, der skal re-
præsentere Region Midtjylland. Kandi-
dater fra hele landet skal efterfølgende 



vælges og prioriteres på Socialdemo-
kratiets kongres til september 2018.
Kandidaterne fra Midtjylland bliver 
præsenteret på et møde onsdag 4. 
april 2018 kl. 19.00 – 21.00 i 3F Midt-
jyllands lokaler, Birk Centerpark 4, 
7400 Herning.

Se annonce i dette blad. 

Midsommer medlemsmøde
Traditionen tro har vi også i år planlagt 
et spændende sommermedlemsmø-
de/arrangement. 
Medlemmer og samlevere inviteres til 
et besøg i Mediehuset Herning Folke-
blad, Østergade 21, Herning, mandag 
18. juni 2018 kl. 19.00 - 21.00.
Her bliver vi budt velkommen af Chef-
redaktør Vibeke Larsen og direktør 
Alex Nielsen, der vil vise os rundt i 
det store hus. Efterfølgende samles 
vi i mødelokalet øverst, hvor vi byder 
på kaffe og kager. Under besøget bli-
ver der mulighed for at drøfte og stille 
spørgsmål om fremtidens medie pla-
ner.
På et passende tidspunkt vil ”kandida-
ten” folketingsmedlem Mogens Jen-
sen fortælle om aktuelle udfordringer 
på borgen. Han vil også orientere om 
indhold og konsekvenser af mediefor-
liget, der sandsynligvis til den tid er 
færdig forhandlet.

Se annonce i dette blad
husk tilmelding.

1. maj i Aulum station
kl. 08.00 - 11.00

    Talere:  
    Byrådsmedlem Lone Nielsen
    Folketingsmedlem Mogens Jensen

    Der serveres kaffe, rundstykker og en lille en til ganen for 30 kr. 
    Øl og vand kan købes.
    Alle er velkomne til en hyggelig formiddag med politisk debat, 
    sang og godt samvær.
       Arr. Trehøje og Aulum/Haderup socialdemokratiske partiforening

MIDSOMMERMØDE
mandag 18. juni 2018 

kl. 19.00 -21.00

for medlemmer med familie

MEDIEHUSET 
Herning Folkeblad

Østergade 21, Herning, 

Chefredaktør Vibeke Larsen og direktør Alex Nielsen viser  
os rundt i det store hus og besvarer spørgsmål om fremti-
dens medie planer.

Der bydes på kaffe og kager 
i mødelokalet på øverste etage

Folketingsmedlem Mogens Jensen vil fortælle om aktuelle 
udfordringer på Borgen, herunder orientere om konse-
kvenserne af medieforliget, som regeringen og Dansk Fol-
keparti står bag.

   Tilmelding til Bodil Kaptai senest 14. juni 2018 på 
   T: 4019 0523 eller mail: lidobjnk@energipost.dk
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Kl. 17.00 – 18.45 Beretninger / ”Den politiske virkelighed”:
Journalist Niels Stoktoft Overgaard udspørger og styrer debatten med Tommy Tønning om by-
rådspolitik, Conny Jensen om Regionsrådspolitik og Mogens Jensen om landspolitik. 

Under dette punkt serverer vi Sandwich, vand og øl.

  Dagsorden for Fællesledelsens organisatoriske generalforsamling 
  Kl. 19.00 Velkomst v/ formand Knud Egon Poulsen 
  1. Valg af dirigent 
  2. Valg af referent 
  3. Godkendelse af mødeforretningsorden 
  4. Godkendelse af dagsorden for mødet 
  5. Valg af stemmeudvalg 
  6. Beretning v/ formand Knud Egon Poulsen 
  7. Regnskab for 2017 og budget for 2018 v/kasserer Bodil Kaptain 
  8. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 3. april 2018 
 
  8.1 Forberedelser til EU-parlamentsvalget maj 2019 - kandidater skal vælges på regionsrepræsentant 
  skabsmødet. 
  8.2 Forslag om vi efterse vores interne S struktur, så evt. ændringer kan vedtages på næste generalfor 
  samling. 
  8.3 Forslag om vi indleder S byrådsvalgkampen der skal kulminerede november 2021 – ”Strategiplan  
  2018 – 2021”.

****
Fællesledelsens generalforsamlingen afbrydes. Medlemmerne deler sig i to selvstændige generalforsamlinger, 
Herning kreds Syd og Herning kreds Nord. Efterfølgende mødes alle og genoptager fællesledelsesgeneralforsam-
lingen.

****

 9. Personvalg for 2 år - forslag kan stilles på mødet. 
 9.1  Formand  På valg er Knud Egon Poulsen -modtager genvalg. 
 9.2  Bestyrelsesmedlem. På valg er Kai Østergaard   -modtager genvalg. 
 9.3 Bestyrelsesmedlem. På valg er Ingrid Andreasen  -modtager genvalg. 
 9.4 Valg af revisorer  På valg er Orla Bredgaard   -modtagen genvalg. 
 10. Valg af suppleanter for 1 år - forslag kan stilles på mødet. 
 10.1  Bestyrelsessuppleant. På valg er 1. Bodil Schou – 2. ubesat. 
 10.2  Revisorsuppleanter  På valg er 1. Vera Nybo Jensen og 2. Jan Rathjen.  
 11. Valg af 4 delegerede til partikongres/er frem til næste års generalforsamling 
  Jf. partilovene har Herning partiforeningen forlods ret til 1 kongresdelegeret, herfor 
  uden har vi ret til tre kongresdelegerede. Fællesledelsesbestyrelsen bemyndiges til  
  at vælge de tre delegerede. 
 12.  Eventuelt

Ordinær generalforsamling 
for Fællesledelsen

Mandag 16. april 2018 i lokalerne hos 3 F, Birk Centerpark 4, Herning
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Ordinær generalforsamling 
for valgkredsene Nord og Syd

Mandag 16. april 2018 i lokalerne hos 3 F, Birk Centerpark 4, Herning
  
  Dagsorden for den organisatoriske generalforsamling i Kreds Syd 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent 
  3. Godkendelse af forretningsorden for mødet
  4. Godkendelse af dagsorden for mødet
  5. Valg af stemmetæller
  6. Formandsberetning v/ Lone Børlum
  7. Regnskab v/ Søren Groth Petersen  
  8. Indkommende forslag, forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde se 
   nest den 3. april 2018
  9. Valg af folketingskandidat, forslag skal være formanden i hænde senest den 3. april 2018
  10.  Valg til bestyrelsen, forslag kan stilles på mødet 
  10.1  Valg af formand, på valg er Lone Børlum     - modtager genvalg
  10.2  Valg af kasserer, på valg er Søren Groth Petersen    - modtager genvalg
  11 Valg af bestyrelses suppleant, forslag kan stilles på mødet
  11.1  Valg af en bestyrelsessuppleant, på valg er Winnie Borbjerg - -modtager genvalg
  12  Valg af 2 delegerede til partikongres/er frem til næste års generalforsamlinger
   Forslag om at lade bestyrelsen bemyndiges til at vælge de 2 delegerede.
  13 Eventuelt

  Dagsorden for den organisatoriske generalforsamling i Kreds Nord 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent 
  3. Godkendelse af forretningsorden for mødet
  4. Godkendelse af dagsorden for mødet
  5. Valg af stemmetæller
  6. Formandsberetning v/ Lene Christensen
  7. Regnskab v/ Ingrid P. Andreasen  
  8. Indkommende forslag, forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde se 
   nest den 3. april 2018
  9. Valg af folketingskandidat, forslag skal være formanden i hænde senest den 3. april 2018
  10.  Valg til bestyrelsen, forslag kan stilles på mødet 
  10.1  Valg af formand, på valg er Lene Christensen   - modtager ikke genvalg
  10.2  Valg af kasserer, på valg er Ingrid P. Andreasen  - modtager genvalg
  11 Valg af bestyrelses suppleant, forslag kan stilles på mødet
  11.1  Valg af en bestyrelsessuppleant,     -Ubesat 
  12  Valg af 2 delegerede til partikongres/er frem til næste års generalforsamlinger
   Forslag om at lade bestyrelsen bemyndiges til at vælge de 2 delegerede.
  13 Eventuelt
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Taler og musik fra kl.9.00 – 13.00 
      
         Fællessang med Arbejdersangkoret (ASK) 
 

 
 

Program (ca. taletider) 
 
09.15 – Jacob Sølvhøj - Folketingsmedlem - Enhedslisten  
 
09.40 – Signe Munk – Næstformand SF 
 
10.05 – Lizette Risgaard – LO Formand 
 
10.30 – Bente Alkærsig Rasmussen – Regionsformand - FTF 
 
11.00 – Mogens Jensen – Folketingsmedlem - Socialdemokratiet 
 
12.00 – Tina Christensen – Næstformand – 3F 
 
 
Alle er velkomne! 

        Hos 3F Midtjylland 
           Birk Centerpark 4, Herning    

                                            

                                  
Der vil være kaffe og 

rundstykker til de 
morgenfriske fra kl. 9.00 

 

 
Der er mulighed for at 

købe øl og vand, og der 
er også lidt godt til 

børnene. 
 

På pladsen vil der være 
telte / boder fra politiske 

partier og 
interesseorganisationer 

 

                                  
Der vil være kaffe og 

rundstykker til de 
morgenfriske fra kl. 9.00 

 

 
Der er mulighed for at 

købe øl og vand, og der 
er også lidt godt til 

børnene. 
 

På pladsen vil der være 
telte / boder fra politiske 

partier og 
interesseorganisationer 

 

Taler og musik fra kl.9.00 – 13.00
     

         Fællessang med Arbejdersangkoret (ASK)

 Program (ca. taletider)
 09.15 Jacob Sølvhøj - Folketingsmedlem - Enhedslisten 
 09.40 Signe Munk – Næstformand SF
 10.05 Lizette Risgaard – LO Formand
 10.30 Bente Alkærsig Rasmussen
  Regionsformand for FTF
 11.00 Mogens Jensen – Folketingsmedlem
  Socialdemokratiet
 12.00 Tina Christensen – Næstformand – 3F

      Alle er velkomne!



PRÆSENTATION
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Onsdag 4. april kl. 19.00 - 21.00

3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, Herning

Indstillede kandidater
fra Region Midtjylland

til EU parlamentet 
præsenteres 

Sidste  frist for indstilling var 21. marts 2018

Arr. Socialdemokratiet i Region Midtjylland



Conny Jensen

Conny Jensen, medlem af regionsrådet for region Midtjylland

Nyt fra region Midtjylland
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DSU Herning
”Har du lyst til at være med i et ungt fællesskab, som kæmper for et bedre Herning? Er du 
under 30 og ønsker at kæmpe for bedre vilkår for unge, præcis ligesom dig? Så meld dig ind 
i DSU Herning! Og ikke nok med, at du kommer med i et fedt fællesskab, du kan være gratis 
medlem af Socialdemokratiet! 
Så vil du eller nogen du kender være med i Danmarks fedeste fællesskab, så meld dig ind i 
DSU Herning i dag.  ”https://www.facebook.com/dsuherning/

Endnu engang tusind tak for opbak-
ningen i forbindelse med valget, jeg er 
dybt taknemmelig for den store ind-
sats fra alle.

Regionsrådet er nu i arbejdstøjet efter 
konstitueringen er overstået. Lige for 
at gentage, så fik jeg følgende poster 
tildelt:
a: Forretningsudvalget (2år) 
b: Udvalget for værdibaseret styring.
c: Bestyrelsen for Jysk Linnedservice.
d: Bestyrelsen på Social- og sundheds-
skolen i Herning.
e: Repræsentantskabet i MCH Herning 
f: Bestyrelsen i museet for religiøs 
Kunst i Lemvig.
g: Overvågningskommiteen for Katte-
gat-Skagerak-Øresund EU projekter.
Posterne i Danske Regioner er ikke i 
skrivende stund fordelt.

Der er både lyse tiltag, men 
også mørke skyer at berette 
om. 
Lad mig begynde med de lyse.
Vi har fordelt de 10 millioner kroner vi 
har afsat til psykiatrien + de 15 millio-
ner kroner i forbindelse med konstitu-
eringsaftalen, ialt 25 millioner kroner. 
Pengene er tilfaldet bredt i regionen 
og skal bruges til flere senge, flere 
personaler osv., der er brug for alle 
de penge vi overhovedet kan finde til 
psykiatrien, idet efterspørgslen efter 
ydelserne er store.

Vi har forlænget aftalen om ambulan-
cekørsel og liggende SYGETRANSPORT 
MED FALCK, RESPONCR OG SAMSØ 
REDNINGSKORPS, som dermed for

sætter med at levere i regionen frem 
til 30. November 2021. Vi sikrer der-
med god kontinuitet og maksimal tryg-
hed for borgerne, de kan fortsat regne 
med at få den bedste mulige hjælp, 
både hvis de bliver kritisk syge eller 
kommer alvorligt til skade og hvis de 
får behov for at blive kørt med en lig-
gende sygetransport mellem hospita-
lerne som led i behandlingen.

Fremover skal ældre medicinske pa-
tienter hjælpes bedre i eget hjem, vi 
har i regionen netop fordelt 10,66 mil-
lioner kroner til at styrke området, og 
Regionens hospitaler, praktiserende 
læger og kommuner i Region Midtjyl-
land har sammen besluttet, hvordan 
hjælpen skal gives, samarbejdet sikrer, 
at vi får givet den rette hjælp til bor-
gerne, uanset hvem af os der står for 
ydelsen det er et godt eksempel på, at 
vi ved at samle kræfterne på tværs af 
sektorer blandt andet kan forebygge 
indlæggelser.

Vi har fordelt 34,9 millioner kroner 
til kræftområdet , penge som dels er 
afsat i vort budget, mens resten er 
nationale midler. Pengene skal sikre 
at regionen lever op til tidsfristerne i 
de mere end 30 forskellige kræftpak-
ker, der skal være hurtigt svar og hur-
tig behandling. Pengene er fordelt til 
hospitalerne i hele regionen og for Ho-
spitalsenhed Vest betyder det at der 
skrues op for kikkertundersøgelser, 
kræftbehandling i urinvejene, samt CT- 
og MR- scanninger

Endelig er der nu i samarbejde med 
Herning Kommune indgivet ansøgning 
til etablering af læge satelitpraksis i 
Haderup, det vil glæde mig meget hvis 
pengene gives.

Så til de mørke skyer. 
Økonomien i regionen er truet på 
baggrund af stigende medicinudgif-
ter, tryg på psykiatrien, kollektiv trafik 
og jordforureningen på vore grunde 
i regionen. Hvis vi ikke lander en god 
økonomisk aftale til juni mellem regio-
nerne og finansministeriet, så betyder 
det at vi skal ud og finde besparelser 
på over 250 millioner kroner. 

Jeg håber det bedste, men 
frygter det værste.



Socialdemokratiet i 
Herning kommune

Mogens Jensen, MF, næstformand for Socialdemokratiet, valgt i Herning og Vestjyllands Storkreds.

Mogens Jensen

@ E-post
For at vi kan udsende flest muligt af 
vores medlemsblade og andre infor-
mationer billigst muligt som E-post, 
efterlyser vi mail adresser på med-
lemmer, som ikke allerede modtager 
informationer fra Socialdemokraterne 
digitalt.
Vera Nybo Jensen modtager og regi-
strerer mail adresser.

vnj@jensen.mail.dk 
eller T: 9726 7125.

Hun registrerer også gerne dit lelefon-
nummer, så vi lettere kan kontakte dig.

På forhånd tak!

Socialdemokratiet har vind i sejlene
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-  vi skal videre
Det næste år bliver skelsættende for 
Socialdemokratiet – både på lokalt og 
nationalt niveau. Den politiske situa-
tion på Christiansborg er ustabil, fordi 
vi har en regering, der gang på gang er 
splittet i atomer. På helt grundlæggen-
de politikområder er der stor uenig-
hed både internt i regeringen og med 
Dansk Folkeparti. Det kan ses på me-
ningsmålingerne. Danskerne vil have 
en ny regering. Der er ikke længere 
opbakning til Lars Løkke som stats-
minister. Man kan mærke, at der er 
stor optimisme at spore i vores parti. 
46 dygtige socialdemokrater på Chri-
stiansborg står samlet bag vores for-
mand og Danmarks, forhåbentlig, næ-
ste statsminister – Mette Frederiksen.  
Vi har brug for at stå sammen i en tid, 
hvor verden for første gang i årtier ser 
ud til at blive mere ustabil og usikker. 

I den forbindelse er det nødven-
digt med en ny asyl- og udlændin-
gepolitik i Danmark, der har det 
dobbelte formål, at vi skal hjælpe 
langt flere flygtninge i verden, men 
samtidig sikre, at et kontrolleret 
antal asylflygtninge med behov 
for beskyttelse kan få en ordentlig 
tilværelse i Danmark.
Jeg skal selv her i foråret forhandle et 
medieforlig. Det bliver uden tvivl en 
kamp for at undgå, at de borgerlige 

partier skal ødelægge DR, sælge TV2 
og medvirke til, at der bliver mindre 
danskproduceret indhold til gavn for 
os alle. Her har vi i Socialdemokra-
tiet fremlagt en 10-punktsplan for 
de prioriteter, vi vil tage med til for-
handlingerne. Heriblandt en medie-
skat, fremfor medielicens, der sikrer 
en mere social retfærdig finansiering 
for bl.a. pensionister og studerende. 
En styrket regional og lokal dækning 
i DR, samt for TV2 Regionerne. Ord-
nede løn- og arbejdsvilkår skal være 
en betingelse for at modtage offent-
ligt støtte til medievirksomheder. 
En DR-reform der i højere grad skal 
fokusere på klassisk public-service.  
Det er bare nogle af de prioriteter, vi 
tager med til forhandlingerne for at 
styrke de danske public-serviceinstitu-
tioner. 

Der har aldrig været større behov 
for stærke danske medier, der kan 
levere godt dansk indhold. Appel-
lere til hele befolkningen. 
Og styrke dansk sprog og kultur. Dan-
mark har brug for bedre public ser-
vice. Ikke mindre. Det vil jeg i løbet af 
foråret arbejde for, at vi i Socialdemo-
kratiet kommer til at få så meget ind-
flydelse på som muligt. 
I efteråret 2017 havde vi et kanon 
godt kommunal- og regionsrådsvalg 
i Socialdemokratiet. Med fremgang 

både lokalt og nationalt. Det resultat 
har medlemmerne og de aktive i So-
cialdemokratiet en stor del af æren i. 
Den succes skal vi bygge videre på, når 
vi inden for det næste års tid atter skal 
til Folketingsvalg. Vi får brug for alle 
gode kræfter til at vippe Lars Løkke ud 
af statsministerkontoret. Så vi igen kan 
begynde at prioritere den nære kerne-
velfærd og arbejde for, at i morgen bli-
ver bedre end i dag, og 

at næste generation skal få det 
bedre end forrige. Det er Social-
demokratiets politiske projekt. Så-
dan har vi skabt Danmark.
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_________________________________________________________________________ 
 
Faglig politiske studierejser 
Det var oprindelig tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der opfordrede 
os til at arrangere studierejser til vore nabolande. I år har vi valgt at arrangere 
rejser til henholdsvis Bruxelles og Berlin, der i øvrigt er den 18. og 19 studierejse, 
vi har arrangeret de seneste 12 år. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 

Bruxelles, Brugge og ”EU-byen” 
 
En spændende og lærerig rejse til Belgiens hovedstad og den 
historiske by Brugge. På rejsen fokuserer vi også på EU-opgaver, 
sociale forhold, kunst og kultur i Belgien. 
 
Udrejse lørdag morgen den 22. september og hjemkomst 
onsdag morgen den 26. september 2018, med 3 hotel 
overnatninger i det centrale Bruxelles. 
 
• Deltagerne vil få en grundig indsigt i EU’s opbygning og funktioner. 
• Møde med Jeppe Kofod MP, besøg i EU-Parlamentet, Kommissionen, 

Ministerrådet 
• Møde i den danske repræsentation (Ambassaden), og Region 

Midtjyllands kontor i Bruxelles. 
• Guidet besøg i Bruxelles og den smukke historiske by Brugge, besøg 

på et par ølstuer hvor vi skal smage på lokale specialiteter. 
• Endvidere bliver der naturligvis også tid til at nyde sensommeren på 

egen hånd i de to byer. 
• Dansk talende guide på hele rejsen. 

Pris pr. deltager på dobbelt værelse max. kr. 2.900,00 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Berlin – ”Europas nye metropol” 
 
En spændende og lærerig rejse til Tysklands hovedstad Berlin, se 
og høre om de mange begivenheder før efter murens fald, de 
historiske bygninger, bydele og offentlige institutioner og et par af 
de mange julemarkeder. 
 
Udrejse lørdag morgen den 1. december og hjemkomst sent 
tirsdag aften den 4. december 2018 med 3 hotel overnatninger 
i det centrale Berlin. 
 
• Vi skal se og opleve de historiske steder før og efter murens fald, 

indsigt i den nye tyske metropol Berlin. 
• Møde med de tyske Socialdemokrater (SPD) i Willy Brandt House.  
• Møde med Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) om de tyske 

arbejdsmarkedsforhold og den socialdumping af lønningerne. 
• Besøg i Deutsche Bundestag og de fælles Nordiske Ambassader. 
• Se Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, Pløtzensee 

henrettelsesplads og Stasis gamle hovedkvarter. 
• Frokost i den nostalgiske 1970`er Restaurant “Volkskammer“. 
• Endvidere bliver der naturligvis også tid til på egen hånd at nyde byen 

og se nogle af de mange hyggelige julemarkeder. 
• Dansk talende guide på hele rejsen. 

Pris pr. deltager på dobbelt værelse max. kr. 2.800,00 

 
 

 
 

Rejsefakta 
Alle kan deltage, men da der kun 
kan deltage 40 personer på hver 
rejse – vil deltagelse, være efter 
"først til mølle-princippet”. 
 
Tilmelding: Knud Egon Poulsen, 
Rødtjørnvej 25, 7400 Herning, e-
mail kep@def.dk 
 
Ved tilmelding skal I oplyse: 
Navn, adresse, fødselsdato, 
pasnummer og telefonnummer. 
 
Deltagerbetaling: Bliver først 
blive opkrævet efter tilmelding. 
Mulighed for hotel overnatning på 
enkeltværelse, dog med et tillæg 
på kr. 1.000,00 pr. deltager. 
 
Rejserne og opsamling: Vi 
kører i luksusbusser, med 
opsamling i flere Midt-, Øst- og 
Sydjyske byer. Deltager Sjælland 
og Fyn står på bussen i 
Fredericia. 
 
Deltagerbetaling dækker: 
Rejsen tur – retur, de officielle 
besøg, møder, tre hotel 
overnatninger med morgenmad.  
 
Frokost og aftensmad: På 
begge rejser tilbyder vi fælles 
frokost og aftensmad til fornuftige 
priser. 
 
Forsikringer: Deltagerne skal 
selv sikre de nødvendige 
personlige rejse-, afbuds- 
hjemrejseforsikringer og det blå 
sygesikringskort. 
 
Rejseansvarlig: Knud Egon 
Poulsen T: 2022 6825, eller 
kep@def.dk 



Kære alle medlemmer
Den 1 januar kom så endelig dagen, 
hvor byrådsarbejdet gik i gang for den 
nye socialdemokratiske byrådsgruppe, 
og det er min klare fornemmelse, at vi 
alle er godt i gang.

Der er jo ikke sket meget i magtforde-
lingen i byrådet. Venstre og Lars Krarup 
sidder stadig tungt på magten med 19 
mandater. Ganske vist gik Borgmeste-
ren et par tusind personlige stemmer 
tilbage, men disse stemmer gik så til 
3 af hans kandidater, der hver især fik 
over 1000 personlige stemmer.

Meeen hvorom alting er, bør vi være 
ganske godt tilfredse med resultatet 
ved dette valg. Jeg havde efter spids-
kandidatvalget i mod Finn Stengel, sat 
mig det mål, at vi som minimum skulle 
have fremgang. Vi fik 2000 stemmer 
mere end sidste valg, og at jeg selv 
skulle få de ca. 1500 stemmer et man-
dat koster. Jeg fik 1494 stemmer. Så 
derfor er der jo alt i alt grund til en 
samlet tilfredshed. 

Jeg tænker, vi skal bruge vores manda-
ter med fornuft. 

Socialdemokratiet er ikke et 
protestparti, der skriger uden 
indhold. 

Men vi er et parti, der gerne vil søge 
indflydelse og få mest muligt indflydel-
se med vores 5 mandater. Vores mål 
er stadig at være et socialt ansvars-
bevidst arbejderparti, der arbejder 
målrettet og tør have en mening om 
tingene. Jeg er dog af den opfattelse, 
at vi i byrådssalen hele tiden skal kun-
ne stille et fuldt finansieret alternativ, 
hver gang vi kritiserer et af flertallets 
forslag.
Vi nærmer os heldigvis foråret, uanset 
at vejret ikke helt har forstået dette. I 
den forbindelse nærmer vi os ligele-
des forårets budgetkonference i Her-
ning byråd. 

Da sidste års budget lugte-
de af at være et valgbudget, 
frygter jeg meget, at dette års 
budget kan indeholde bespa-
relser igen. 
Men det vil I naturligvis høre mere om 
senere.
Jeg har flere gange siden nytår haft 
fornøjelsen af at være sammen med 
vores kommende statsminister, vores 
formand Mette Frederiksen, og jeg kan 
lige som alle jer ikke forstå, at vores 
nuværende statsminister, Lars Løkke, 
ikke får limen af sin statsministerstol, 
og udskriver det nødvendige valg. 

Den nye byrådsgruppe er i arbejdstøjet
Tommy Tønning, gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe i Herning kommune.

Jeg ved ikke med jer, men jeg er mere 
end klar. Når valget endelig kommer, 
handler det om at vi alle mand bak-
ker op om Mogens Jensen og får ham 
genvalgt til folketinget med et brag af 
et valg.

Så medens jeg nu sidder og kigger ud 
ad vinduet her medio marts og sneen 
stadig dækker, vil jeg ønsker jer alle 
et rigtig solbeskinnet og varmt forår. 
Det kommer vel på et eller andet tids-
punkt.

Tommy Tønning

Kære medlemmer
Vores gruppemøder før byrådsmø-
derne vil også fremover være åbne for 
alle medlemmer af socialdemokratiet. 
Men som noget nyt, vil vi forsøge at 
være endnu mere skarpe i forhold til 
tiden. 
Dette betyder at alle medlemmer af 
socialdemokratiet er velkomne, men 
der bliver på disse møder ikke tid til 
en masse politiske spørgsmål fra med-
lemmerne eller kommentarer til punk-
terne eller diskussion mellem byråds-
gruppen og medlemmerne. 
Disse gruppemøder, skal primært bru-
ges til at løbe byrådsdagsorden igen-

nem og aftale hvilke punkter der skal 
siges noget til, og hvilke punkter der 
skal stemmes for og imod, primært for 
byrådsgruppen. Ligeledes er der mu-
lighed for at byrådsgruppen kan disku-
tere enkelte punkter, fra de forskellige 
udvalg.
Der vil i stedet være rig mulighed for, 
at vores gode medlemmer af partiet, 
kan deltage i diverse baggrundsgrup-
per, hvor der bliver rig lejlighed, til at 
diskutere indholdet og den førte poli-
tik.
Ligeledes ” pønser” Knud Egon og un-
dertegnede på et par møder, hvor der 
skal diskuteres her og nu politik vdr. 

alle udvalg
I er naturligvis også altid mere end vel-
komne til at kontakte os alle 5 i grup-
pen med synspunkter og holdninger 
til ting I syntes vi skal arbejde med i 
gruppen.
Men i er om sagt altid velkomne til at 
overvære gruppemøderne der afhol-
des mandag før byrådsmøderne, 

kl. 16.00-17.30 og nu i mødelokale 
b1.01 der er et nyt mødelokale.
Ovennævnte er naturligvis drøftet og 
vedtaget af fællesledelsen i socialde-
mokratiet i Herning kommune. 

Gruppemøder i den socialdemokratiske byrådsgruppe
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Socialdemokraterne i Herning Kommune
v/Knud Egon Poulsen
Rødtjørnvej 25
7400 Herning

Adresseliste

Aktivitetsliste
04.04 19.00-21-00 Præsentation af kandidater til Europaparlamentet Birk Centerpark 4, Herning
16.04 16.00-17.30 Gruppemøde. Medlemmer er velkomne   Rådhuset. B1.01
16.04 17.00   Generalforsamlinger i Fællesledelse og kredse  Birk Centerpark 4, Herning
21.04 10.00  Regions repræsentantskabsmøde
01. maj   Se arrangementer i dagspressen
14.05 16.00-17.30 Gruppemøde. Medlemmer er velkomne   Rådhuset. B1.01
29.05 19.00  Baggrundsgruppen Teknik/Miljø & Byplan  3F, Birk Centerpark 4
18.06 16.00-17.30 Gruppemøde. Medlemmer er velkomne   Rådhuset. B1.01
18.06 19.00-21.00 Midsommer arrangement    Mediehuset Herning Folkeblad
13.08   Guidet tur til Skjern Enge naturpark   Arr. T.M & Byplan (mere senere)
14.08 19.00  Baggrundsgrp. Teknik/Miljø & Byplan   Metal, Neksøvej 7A
11.10 19.00  Baggrundsgrp. Teknik/Miljø & Byplan   3F, Birk Centerpark 4
13.12 17.30  Baggrundsgrp. Teknik/Miljø & Byplan (julefrokost) Sted aftales senere

Folketingsmedlemmer
Mogens Jensen MF
3337 4061
Mogens.jensen@ft.dk

Regionsrådsmedlemmer
Conny Jensen
2943 5234
Conny.jensen@rr.rm.dk

Byrådsmedlemmer
Tommy Tønning
2256 1164
byrtt@herning.dk

Lone nielsen
9719 2551-2013 8455
byrln@herning.dk

Anne Marie Christensen
6171 7326
byrac@herning.dk

Lone Børlum
2844 2882
byrlb@herning.dk

Vinnie Borbjerg
5135 5082   
byrvb@herning.dk

Folketingskandidat
Anders H. Andreasen
9741 0747-2228 8587
Anders-a@os.dk

Partiforeninger
Herning Partiforening
Jan Rathkjen
2251 9798
janrathkjen@hotmail.com

Sunds Partiforening
Jens Vind
4031 7286
mail@oz8gv..dk

Aaskov Partiforening
Vinnie Borbjerg
5135 5082
byrvb@herning.dk

Trehøje-Aulum/Haderup
Partiforening
Elisabeth Madsen
9713 1733
em.vildbjerg@dlgmail.dk

Fællesledelsesformand
Knud Egon Poulsen
2022 6825
kep@def.dk

Kredsformand-Syd
Lone Børlum
2844 2882
byrlb@herning.dk

Kredsformand-Nord
Lene Christensen
9716 1681-2443 1281
lewc@mail.dk

DSU formand
Nikolaj Kølbæk
2758-2949
nikolaj.koelbaek@gmail.com


