
Den røde tråd
Medlemsbladet for Socialdemokratiet i Herning Kommune                            Nr. 1.  januar  2019

  2 Formanden har ordet 
  4 Nyt fra Borgen
  5 Nyt fra Byrådet
  6/7 Nytårskuren
  8 Nyt fra Region Midt
       9 Kemi som skader børn

Socialdemokratiet



Knud Egon Poulsen, formand for so-
cialdemokratiet i Herning kommune
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Knud Egon Poulsen

Vi efterlyser ”ordentlighed” 
Vi kender alle ordet ordentlighed 
dvs. at opføre sig i overensstem-
melse med gældende moralske nor-
mer eller at opføre sig ordentligt. 
Ordet er på det seneste blevet brugt 
af mange, ikke mindst i kølvandet på 
de mange hvidvaskskandaler og svin-
del med udbytteskat i hele Europa.  
I Danmark har det især været afslø-
ringer af en meget kedelig moral i le-
delsen hos Danske Bank, hvor der har 
været mangel på anstændig styring og 
kontrol, hvilket har resulteret i mis-
brug af bankens filialer til tvivlsomme 
transaktioner og til hvidvask. Danske 
Bank har sandsynligvis overtrådt hvid-
vasklovgivningen, da de ikke har haft 
tilstrækkeligt styr på de mange tusinde 
udenlandske kunder og pengestrøm-
mene igennem bankens filial i Estland. 
Samtidig har afsløringer på det se-
neste afdækket et internationalt 
netværk, som har stået bag kæmpe 
bedragerier og skattesnyd i flere 
europæiske lande. Svindel med ud-
bytteskat har alene kostet den danske 
stat mange milliarder kroner, men lig-
nende afsløringer har i andre Europæi-
ske lande ligeledes drænet de offent-
lige statskasser for svimlende beløb. 
Ovennævnte afsløringerne er kom-
met i søgelyset efter at flere ”Whist-
leblowere” har lækket mange tu-
sinde dokumenter fra europæiske 
banker og finanshuse. Det er såle-
des ikke de offentlige skattemyn-
digheder, der har afsløret de krimi-
nelle forhold og den dårlige moral. 
De mange afsløringer må og skal resul-
tere i, at skattemyndighederne øger 
kontrollen med den finansielle sektor, 
og vore politikere skal samtidig skærpe 

straffene for økonomisk kriminalitet. 
Jeg mener oprigtigt, at de mange kri-
minelle finansspekulanter og skat-
teunddragere skal straffes langt 
strengere i fremtiden – gerne med 
fængsel i mange år.

Byrådsvalget 2021
Fællesledelsen for Socialdemokratiet i 
Herning kommune har indledt forbe-
redelserne til den næste byrådsvalg. 
Vi har således allerede formuleret en 
strategiplan frem til byrådsvalget i no-
vember 2021. 
Vi mener, at det er vigtigt, at socialde-
mokratiske kandidater, som har lyst til 
at opstille ved næste byrådsvalg, med-
deler dette til deres partiforening eller 
til undertegnede. Derefter vil vi udar-
bejde en dynamisk bruttokandidatliste.  
Endvidere skal vi på vores generalfor-
samling i marts 2019 drøfte og god-
kende opstillingsreglerne for valg af 
spidskandidat og øvrige kandidater til 
byrådsvalget i Herning kommune no-
vember 2021.

EU-parlamentets valg
Der afholdes som bekendt valg til 
Europa-Parlamentet 26. maj 2019. 
Som bekendt har Socialdemokratiet 
valgt Niels Fuglsang som spidskandi-

dat i Region Midtjylland. Vi skal såle-
des varsle en del valgaktiviteter frem 
mod dette valg, men mere om valget 
senere.

Folketingsvalg 
Vi kan fortsat med sikkerhed forudse, 
at der inden næste sommer skal af-
holdes folketingsvalg i Danmark. For-
beredelserne er som tidligere nævnt 
allerede indledt i Herning kommune. 
Medlemmer og vælgere, der har lyst 
til at hjælpe de sidste tre uger før fol-
ketingsvalget. bedes kontakte vore to 
kredsformænd ”Per Nielsen og Lone 
Børlum”. Interesserede vil først i det 
nye år blive indbudt til et planlæg-
ningsmøde om valgkampen.

Indbydelse til generalforsamling 
De to valgkredse og fællesledelsen af-
holder ordinær generalforsamling man-
dag 18. marts 2019. Alle tre general-
forsamlinger vil blive afholdt i lokaler-
ne hos 3F, Birk Centerpark 4 i Herning. 
Vi starter med de politiske beretnin-
ger kl. 17.00 – 18.45.  Kl. 19.00 indle-
des de egentlige generalforsamlinger. 
Vi håber, at mange vil deltage, da 
det jo er en aften, hvor alle med-
lemmer kan være med til at præge 
Socialdemokratiets politik.  

Se annonce og dagsorden i dette blad.

Studierejser i 2019
Efter at have afviklet to spændende og 
udsolgte rejser i 2018 til henholdsvis 
Bruxelles og Berlin, har vi endnu ikke 
planlagt studierejser i 2019, da vi først 
og fremmest skal sikre afvikling af to 
vigtige valg til henholdsvis Folketing 
og Europa-parlament. Vi er dog gået 
i gang med at undersøge, om vi kan 
afvikle en rejse til Luxembourg ultimo 
september. 

Se planerne i næste medlemsblad. 
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Vi efterlyser e-mailadresser!
For at vi kan udsende flest mulige 
medlemsblade / nyhedsbreve bil-
ligst muligt - som e-post, efterly-
ser vi e-mail-adresser. Vi har i dag 
registreret e-mailadresser på ¾ af 
vore medlemmer, men vi ved at 
mange flere har og bruger e-mail. 
Vera Nybo Jensen, mail vnj@jensen.
mail.dk eller tlf. 4129 0079 indsamler 
sammen med de enkelte partiforenin-
ger e-mailadresser og telefonnumre.

Alle ønskes 
et godt nytår og på gensyn.

Kl. 17.00 - 18.45: ”Den politiske virkelighed”, ledes af journalist Niels Stoktoft Overgaard, der udspørger og styrer debatten 
med Tommy Tønning om byrådspolitik, Conny Jensen om Regionsrådspolitik og Mogens Jensen om landspolitik. 

Kl. 18.45: Pause med Sandwich, øl og vand.

Kl. 19.00: Den organisatoriske generalforsamling med velkomst, godkendelse af forretningsorden for mødet v/ formand 
Knud Egon Poulsen.

Dagsorden
 1. Valg af dirigent      
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden for mødet   
 4. Valg af stemmeudvalg
 5. Bestyrelsens beretning v/ formand Knud Egon Poulsen
 6. Regnskab for 2018 og budget for 2019 v/kasserer Bodil Kaptain
 7. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 4. marts 2019
 7.1  Bestyrelsen foreslår nye opstillingsregler ved byrådsvalget i Herning kommune november 2021

******************************

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

******************************
 8. Valg af bestyrelse og revisor for 2 år - personforslag kan stilles på mødet.
 8.1  Valg af kasserer.   På valg er Bodil Kaptain.  Modtager genvalg.
 8.2  Valg af bestyrelsesmedlem. På valg er Hans Agerup  Modtager genvalg.
 8.4  Valg af revisorer .  På valg er Mads Berg  Modtager genvalg.
 9. Valg af suppleanter for 1 år - personforslag kan stilles på mødet.
 9.1  Valg af bestyrelsessuppleant.  På valg er 1. Bodil Schou – 2. Mona Herskind
 9.2  Valg af revisorsuppleant. På valg er 1. Vera Nybo Jensen og 2. vakant. 
 10. Valg af 4 delegerede til partikongres/er frem til næste års generalforsamling. Jf. partilovene har Herning  
  partiforeningen forlods ret til 1 kongresdelegeret, herforuden har vi ret til tre kongresdelegerede. Fæl- 
  lesledelsesbestyrelsen bemyndiges til at vælge de tre delegerede.
 11.  Eventuelt

Mandag 18. marts hos 3F, Birk Centerpark 4, Herning

Husk 
midsommermødet på Møltrup

Mandag 24. juni 2019  kl. 18.30 - 21.00

Invitation og udførlig program 
i næste nummer af ”Den Røde tråd”

Fællesledelsens generalforsamling
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ET NYT ÅR MED VALG OG NYE MULIGHEDER
Mogens Jensen, MF, næstformand for Socialdemokratiet, valgt i Herning og Vestjyllands Storkreds.

Mogens Jensen

Kære medlemmer
Endnu et år er gået og et nyt fyldt med 
valg og muligheder står for døren. Vi 
skal blandt andet have valg til Folke-
tinget og Europa-Parlamentet. Begge 
valg med stor betydning for Danmarks 
fremtid. Jeg vil derfor allerede nu fo-
kusere mit arbejde og gøre mig klar til 
en af de mest afgørende folketingsvalg 
længe. Det er et valg om enten at fort-
sætte landets ledelse med nedskæ-
ringer i velfærden, stigning i børnefat-
tigdom og skattelettelser til de rigeste 
eller om vi vil have et retfærdigt Dan-
mark, hvor afstanden mellem top og 
bund er mindre og hvor de bredeste 
skuldre bærer de tungeste byrder.

Vi socialdemokrater kan være stolte 
af det forgangne år set med socialde-
mokratiske briller. I året, der er gået, 
har vi med stor succes forhindret rege-
ringen i at gennemføre deres vigtigste 
politiske projekter. Vi har blandt andet 
sørget for at sætte en stopper for pla-
nerne om nye topskattelettelser og 
forhindret en tilbagetrækningsreform, 
som nok engang ville hæve pensions-
alderen yderligere for hårdtarbejden-
de danskere. Og gennem en række 
brede forlig har vi også taget ansvar 
og haft held til at påvirke regeringens 
politik i en bedre retning for Danmark.

Frem mod valget står vi derfor med et 
godt udgangspunkt. Vi har menings-
målingerne med os og vi har klare 
positioner på alle centrale politiske 
områder - ikke mindst fordi vi har ar-
bejdet hårdt for at kunne komme med 
gennembearbejdede politiske udspil. 
Lad mig blot nævne de vigtigste her: 

Klima og miljøpolitik
Danmark skal igen være en grøn stor-
magt     
Et langsigtet udspil, der har som ambi-
tion at sætte Danmark forrest i det det 
grønne felt og skabe en bedre frem-
tid. Her sætter vi som mål at Danmark 

skal have 500.000 grønne biler i 2030, 
samt at opføre tre nye havvindmølle-
parker. Fremtiden skal baseres udeluk-
kende på grøn energi. 

Sundhedspolitik
Tid til omsorg   

Et udspil, hvor vi sætter mennesket før 
systemet. Vi vil mere nærhed, mere 
tid og mere omsorg i sundhedsvæs-
net. Det skal blandt andet ske ved at 
ansætte 1000 flere sygeplejersker og 
skabe nye nærhospitaler, for det giver 
tryghed at hjælpen er nær, når man 
har brug for den!

Udlændingepolitik
En udlændingepolitik, der samler Dan-
mark.     

Et udspil, der retfærdigt og realistisk 
skal løse udfordringerne vi har med 
udlændinge i dag. Her foreslår vi, at 
vi opretter et modtagecenter uden for 
EU, der skal behandle asylansøgere. 
Færre vil komme til Danmark, men 
flere vil vi kunne hjælpe med bistands-
hjælp i nærområderne. Det er sund 
fornuft. 

Fordelingspolitik
Danmark  er for lille til store forskelle 

Et udspil, der griber fat om en af de 
tendenser, der truer vores samfund 
allermest. Uligheden. Vi foreslår at be-
skatte de højeste lønninger og at hæve 
grænsen for arveafgiften fra 300.000kr 

til 500.000kr, men at øge beskatnin-
gen. 

Her i januar sætter vi for alvor fart på 
valgforberedelserne og der er brug for 
alle hænder. Så har du lyst til at hjæl-
pe til på en eller anden måde, må du 
meget gerne sende en mail til vores 
lokale valgkamp-koordinator, Martin 
Elbæk, på martin.elbaek@ft.dk.

Danmark har brug for en ny regering. 
En regering der sætter fællesskabet 
først. Det skal vi sammen kæmpe for 
og jeg håber, at I alle vil bidrage til, at 
vi vinder valget og gør Mette Frederik-
sen til Danmarks nye statsminister.

Julemesse
n i A

ulum



Tommy Tønning, formand for den socialdemokratiske gruppe i Herning byråd

Tommy Tønning

Inden for den næste år skal der som bekendt afholdes folketingsvalg i Danmark, vi har i den 
forbindelse brug for din hjælp, for at sikre folketingsmedlem Mogens Jensen får et godt valg. 

Hvis du har lyst til at hjælpe i valgkampen, bedes du udfylde efterfølgende skema og returnere den 
til Martin Elbæk på e-mail martin.elbaek@ft.dk

Hvad vil du gerne hjælpe med:

☐ Dele materialer ud hvor jeg bor ☐ Deltage i gadeaktiviteter

☐ Pakke materialer ☐ Ringe rundt

☐ Køre med en trailer ☐ Hænge plakater op

☐ Lave mad til aktive ☐ Skrive læserbreve

Udfyld venligst dine informationer her:

Navn:

Adresse:

Postnr og by:

Mobilnummer:

E-mail:

Har der er spørgsmål kan du kontakte Martin Elbæk på martin.elbaek@ft.dk eller på telefon: 61 62 
54 30.

 VÆR FRIVILLIG I VALGKAMPEN
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Kære medlemmer
Året 2018 er gået, og det er derfor tid 
til at ransage det gamle år og kigge 
fremad mod det nye.

2018 står som året hvor der desværre 
stadig var uro i den socialdemokra-
tiske byrådsgruppe, en uro der som 
sådan ikke er ny, men nu tog til i en 
styrke, der desværre medførte, at to af 
vores erfarne byrødder tog deres gode 
tøj og forlod partiet.

Dette var jeg naturligvis rystet og me-
get skuffet over. Men man skal som 
sagt i et ordsprog “ikke græde over 
spildt mælk”, så vi er naturligvis også 
fortsat med fuld styrke i gruppen.
Vi var også en del af et budgetforlig, 
der om noget er blevet diskuteret og 
blevet vendt i den grad i medierne.
Der er elementer i det budget forlig, 
som vi i gruppen på ingen måde er 
stolt af, men i overvejende grad er der 
tilført så mange nye penge i forliget, at 
det for os i gruppen var svært at holde 
os udenfor.

Det har været mit første år som grup-
peformand, og jeg vil i den forbindelse 
gerne takke for den utrolige støtte og 

opbakning, som I hver især har givet 
mig, og den loyalitet I har vist partiet 
og mig, når det har været svært. Dette 
viser for mig hvor meget sammenhol-
det betyder i vores parti, og at sam-
men står vi stærkest.

2019 bliver på ingen måde et kedelige-
re år. Der kommer i slutningen af maj 
måned et valg til Europa-Parlamentet, 
hvor vi giver vores lokale kandidat 
Niels Fuglsang fuld opbakning, så vi 
igen kan få en af vores lokale placeret 
i EU. 

Vi ved også at uanset hvor meget 
Lars Løkke klæber til taburetten, skal 
der afholdes et folketingsvalg inden 
sommer. I den forbindelse gættes der 
meget på tidspunktet. Selv tror jeg 
på et valg i marts måned, måske al-
lerførst i april. I den forbindelse må vi 
alle trække i arbejdstøjet igen og gøre 
alt, hvad der står i vores magt, for at 
Danmarks statsminister efter valget 
hedder Mette Frederiksen. Lokalt set 
skal vi hjælpe Mogens Jensen for fulde 
gardiner, så Mogens igen kan opnå et 
flot valg og dermed et solidt mandat i 
folketinget.

ET NYT ÅR TRUER

Lokalpolitisk arbejder vi videre med at 
udarbejde gennemarbejdede forslag 
til årets budget, således at vi kan sikre, 
at der igen bliver sat et grundigt social-
demokratisk aftryk. I den forbindelse 
får vi brug for jeres hjælp, viden og in-
put, så vi kan få sparket døren godt og 
grundigt ind og solgt vores stemmer så 
dyrt som muligt.

Så alt i alt bliver 2019 et hektisk 
og fyldigt år, hvor der helt sikkert 
bliver gang i den både lokalpolitisk 
og landspolitisk. 



Conny Jensen

Conny Jensen, medlem af regionsrådet for region Midtjylland

GODT NYTÅR TIL ALLE

Socialdemokratiet i 
Herning kommune

@ 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 registrerer mail adresser.

vnj@jensen.mail.dk 
eller T: 4129 0079.

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

På forhånd tak!

Håber alle er kommet godt igennem 
jul og nytår og nu er parat til at trække 
i arbejdstøjet rent politisk og sikre So-
cialdemokratiet et godt valg til både 
Europa-Parlamentet og til Folketinget

I Regionen har vi fordelt de 60 millio-
ner kroner til psykiatri og nære sund-
hedstilbud som forligskredsen bag 
budget 2019 indgik.

I psykiatrien skal de ekstra 50 millioner 
kroner blandt andet bruges på flere 
ansatte, på mere hjælp til ambulante 
patienter, på at videreføre buffersen-
ge og fra 2020 på flere sengepladser. 
Regionspsykiatrien i Horsens, Randers 
og Vestjylland får penge til at ansætte 
tværfagligt personale som pædagoger, 
Fysio- og ergoterapeuter. Desuden 
skal medarbejdere i voksen- og rets-

psykiatrien opkvalificeres vedrørende 
autisme.

Der er også penge til at ansætte flere 
Peer-medarbejdere (med erfaring som 
patient) i alle dele af regionen, og til 

at styrke samarbejdet med pårørende-
foreninger, læger og kommuner.
Børne- og ungdomspskiatriens tvær-
faglige udgående teams med base i 
Herning, Viborg og Aarhus får penge 
til at fortsætte, hvilket også gælder 
det kreative værksted i Aarhus Univer-
sitetshospital Psykiatrien

De ialt 10 millioner kroner til sund-
hedstilbud tæt på borgeren skal 
blandt andet bruges på at flytte flere 
opgaver fra hospitaler til vore sund-
hedshuse. Desuden skal hospitaler, 
læger og kommuner samarbejde om 
at sikre, at flere borgere kan blive be-
handlet hjemme eller i nærområdet, 
når de ikke har behov for en akut ind-
læggelse.
Desuden baner regionen vejen for 
flere private fodterapeuter.
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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, Så 
meld dig ind i DSU Herning! Og ikke 
nok med, at du kommer med i et fedt 
fællesskab, du kan være gratis med-
lem af Socialdemokratiet! 

”https://www.facebook.com/
dsuherning/

Er du grundejer, har du i disse dage 
får tilsendt meddelelse om kommunal 
ejendomsskat. Så har du nok bemær-
ket, at der sidste år og i år står en post 
med betegnelsen Lån til betaling af 
stigning i grundskyld.
En underlig form at sløre den kends-
gerning, at du skal give et støre bidrag 
til fællesskabet. Men bare rolig, du 
kommer ikke til at mærke det i denne 
regeringsperiode. Det bliver først se-
nere, hvor du sammen med den egen-
tlige størrelse samtidig skal betale det 
påtvungne lån. Dejligt belejligt ifald 
Mette overtager posten, for så opda-

Talgymnastik og valgflæsk af Jens Vind

ger du det først til den tid. Eller skulle 
hr. Løkke fortsætte, ja så bliver det jo 
først efter valget, og så har vi det lige 
som ved kommunevalget, hvor vi ser, 
at efter valgåret kommer nedskærin-
gerne til vore hårdest ramte medbor-
gere.
Hvad så hvis du ikke er grundejer? Ja 
det ved Marius nok mest om, men jeg 
vil tro, at grundejeren blot sender reg-
ningen videre til sine lejere.
Så husk nu Kristian Jensens og Lars 
Løkke Rasmussens måde at manipule-
rer på, når valgkampen for alvor går i 
gang.



EUs kemikalielovgivning er mangel-
fuld og tager ikke højde for kemika-
liers cocktail-effekter, som kan skade 
vores børns hjerner og hormoner. Jeg 
vil kæmpe for ny regler der tager hen-
syn til vores børns helbred frem for 
kemikalieindustrien økonomiske inte-
resser. 

Da EUs kemikalielovgivning REACH 
trådte i kraft i 2007, var det et kæmpe 
fremskridt. REACH vendte bevisbyrden 
om, så det nu er kemikalieindustrien, 
der skal bevise, at kemikalierne ikke er 
til fare for mennesker og natur, hvor 
det førhen har været forbrugerorgani-
sationer og forskere, der skulle bevise 
det modsatte. Det er det, vi kalder for-
sigtighedsprincippet, og det er sund 
fornuft, når det kommer til farlig kemi.

Men der findes desværre huller i lov-
givningen. Et af de mest alvorlige hul-

STOP KEMIKALIE - COCKTAIL
der skader børn
Niels Fuglsang, Socialdemokratisk kandidat ved valget til EU-Parlamentet

Niels Fuglsang

ler er, at der ikke er noget krav om at 
vurdere de såkaldte cocktail-effek-
ter af kemikalier. Selvom et kemikalie 
er harmløst alene, kan det blive farligt, 
når det kombineres med andre kemi-
kalier.  Vi udsættes hver dag for mange 
forskellige kemikalier blandt andet fra 
vores tøj, computer og mad. Kombi-
nationen eller cocktailen - af kemika-
lierne kan desværre skade vores børn, 
der risikerer at få en lavere IQ, få mis-
dannede kønsorganer og blive skadet, 
så de ikke selv kan få børn i fremtiden. 

En rapport fra Miljøstyrelsen fra sidste 
år viste, at børn under tre år i Dan-
mark i gennemsnit udsættes for over 
dobbelt så mange hormonforstyr-
rende stoffer i forhold til, hvad der er 
sikkert. Det er alarmerende og meget 
alvorligt. 

Socialdemokratiet vil have en stram-

mere kemikalielovgivning i EU. Vi 
vil ikke gamble med vores børns hel-
bred, og derfor er det nødvendigt, at 
det fremover bliver et lovkrav, at kemi-
kalieindustrien tester deres produkter 
for skadelige cocktail-effekter, inden 
de kan sendes på markedet.
 

Tirsdag 5. marts 2019 i Den Gule bygning, Burgårdsvej i Vildbjerg

Foreløbigt program:
 18.00 - 19.15: Indlæg om EU ved Niels Fuglsang, Spidskandi- 
 dat til EU- Parlamentet i Region Midt. Herunder tid til spørgs- 
 mål og debat.
 19.15 - 20.00: Spisepause. 
 20.00 - ca. 22: Generalforsamling.

Endelig dagsorden udsendes senere.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde op til generalforsamlingen. 
Det er der, hvor nye ideer kommer frem til gavn for partiforeningens fremtid.

Ikke medlemmer er velkomne til at være med til Niels Fuglsangs indlæg. Det 
er gratis. Pladsen er begrænset, så meld til på 21529642. Eller em.vildbjerg@
dlgmail.dk. Det er bedst med SMS eller mail.

  Pbv. Elisabeth Madsen.
  Formand for Trehøje og Aulum-Haderup partiforening.
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Trehøje & Aulum / Haderup partiforening 
Generalforsamling

Til medlemmerne 
i Trehøje og Aulum-Haderup.

Glædelig jul og et nyt år med alt det 
bedste.
Partiforeningen har være repræsente-
ret på julemessen i Aulum 17.  og 18. 
november.
Mogens Jensen, Anders Andreasen 
og Tommy Tønning var til stede og ka-
stede glans over vores stand. Der var 
mangen gode snakke med de forbipas-
serende. Vi uddelte bolsjer og vind-
møller til børnene. Især vindmøllerne 
var et hit.
Jeg fik også fortalt Kristian Jensen (V), 
at det er tåbeligt at nedlægge regio-
nerne. 
Så det var alt sammen rigtig fint. 
Der skal lyde en tak til de medlemmer, 
som bemandede standen og til dem, 
som kom forbi for at få en snak. 

Pbv. Elisabeth Madsen
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Mandag 18. februar 2019 kl. 19.00 - 21.00 hos 3F, Birk Centerpark 4, Herning

Dagsorden
 1. Velkomst v/konstitueret formand Mona Burgdorf Herskind
 2. Valg af dirigent og referent   
 3. Godkendelse af indkaldelsen 
 4. Godkendelse af dagsorden   
 5. Valg af stemmetællere 
 6. Bestyrelsens beretning v/ konstitueret formand Mona Burgdorf Herskind
 7. Regnskab og fastsættelse af kontingent v/ kasserer Vera Nybo Jensen 
 8. Indkomne forslag, forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 
   senest den 14. februar 2019.
 9. Orientering, Folketing v/Mogens Jensen, Region v/Conny Jensen og Byråd v/Tommy Tønning
 10. Gæstetaler Niels Fuglsang, kandidat til Europa Parlamentsvalget
 11. Valg til bestyrelse og øvrige hverv - personforslag kan stilles på mødet.
   a. Formand for 2 år 
   b. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år - på valg er Per Nielsen, Ingrid Preisler Andreasen, 
    Mona Hedegaard og Bodil Schou - alle fire modtager genvalg
   c. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år - vi har ingen
   d. 2 revisorer for 1 år - på valg Marius Kristensen og Karin Bragt - begge modtager genvalg
   e. 2 revisorsuppleanter - på valg Arul og Jens Martin Christensen - begge modtager genvalg
   f. 1 kongresdelegeret + 1 suppleant
   g. 4 delegerede til Regionsrepræsentantskab, 2 fra bestyrelsen og 2 vælges på generalforsamlingen  

   - på valg Bodil Schou og Jens Martin Christensen - begge modtager genvalg
   h. 2 delegerede til AOFs repræsentantskabsmøde - på valg Jens Martin Christensen og Hans Agerup  

   - begge modtager genvalg.
   i. Valg af fanebærer - på valg Lone Børlum - modtager ikke genvalg. Valg af suppleant.
   j. Afslutning ved v/ formanden. 

-----------------------------------------
Fællesspisning – husk tilmelding: 
Traditionen tro, byder vi på ”gratis” fællesspisning forud for generalforsamlingen fra kl. 18.00. Tilmelding senest mandag 
11. februar 2019, til kasserer Vera Nybo Jensen på E. vnj@jensen.mail.dk eller T. 4129 0079. 

------------------------------------------------
Til orientering konstituerer bestyrelsen sig efter generalforsamlingen

Herning partiforenings generalforsamling

Aaskov Partiforenings generalforsamling
Mandag 25. februar 2019 kl 18.00 i Kibæk krydsfelt

  Dagsorden
 1.  Velkomst     
 2.  Oplæg ved Niels Fuglsang, kandidat EU-parla        
  mentet. 
 3.  Oplæg ved Conny Jensen regionen  
 4.  Formandsberetning ved Vinnie Borbjerg
 5.  Spørgsmål til det kommunale!og regionale
 6.  Valg til bestyrelsen
 7.  Evt 

 Foreningen er vært ved et stk. smørebrød og en øl eller vand, hvorfor tilmelding er nødvendig på SMS til Vinnie  
 Borbjerg 51355082 

Kom og mød Niels Fugl-

sang vores lokale 

kandidat til 

Europa-Parlamentet
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Mandag 18. marts 2019 i lokalerne hos 3F, Birk Centerpark 4, Herning

Dagsorden for 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 senest 4. marts 2019
 9.  Valg af folketingskandidat, forslag skal være formanden i hænde senest den 4. marts 2019
 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, på valg Vinnie Borbjerg - modtager genvalg
 12  Valg af 2 delegerede til partikongres/er frem til næste års generalforsamlinger, forslag om at bemyndige  
  bestyrelsen til at vælge de 2 delegerede.
 13  Eventuelt

****************************

Dagsorden for 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/ Per Nielsen  
 7.  Regnskab v/ Ingrid P. Andreasen
 8.  Indkommende forslag, forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 
  senest den 4. marts 2019.
 9.  Valg af folketingskandidat, forslag skal være formanden i hænde senest den 4. marts 2019
 10.  Valg til bestyrelsen, forslag kan stilles på mødet
 10.1  Valg af formand, på valg er Per Nielsen - modtager genvalg
 10.2  Valg af kasserer, på valg er Ingrid P. Andreasen - modtager genvalg
 11  Valg af bestyrelses suppleant, forslag kan stilles på mødet
 12  Valg af 2 delegerede til partikongres/er frem til næste års generalforsamlinger, forslag om at bemyndige  
  bestyrelsen til at vælge de 2 delegerede.
 13  Eventuelt

De to valgkredses ordinære generalforsamlinger

Bemærk, at der ikke skal vælges revisorer, da Kredsens regnskab jf. vedtægternes § 5 stk. 2 revideres af de to fællesledel-
sesrevisorer. 

* Efter de to generalforsamlinger forsætter fællesledelsesgeneralforsamlingen.
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Socialdemokraterne i Herning Kommune
v/Knud Egon Poulsen
Rødtjørnvej 25
7400 Herning

Adresseliste

Aktivitetsliste
28.01 18.00 - 21.00 Nytårskur      Herningsholm Erhvervsskole

18.02 19.00 - 21.00 Generalforsamling i Herning partiforening  Birk Centerpark 4 i Herning

23.02 15.00 - 19.00 Mobiliseringsfest ifm Europa-Parlamenstvalget

25.02 18.00  Generalforsamling i Aaskov partiforening  Kibæk krydsfelt

27.02 19.30  Generalforsamling i Sunds partiforening

05.03 18.00  Generalforsamling i Trehøje & Aulum/Haderup -  Den Gule bygning i Vildbjerg

18.03 17.00  Generalforsamling, Fællesledelse og valgkredse Birk Centerpark 4 i Herning

27.03 19.00  Baggrundsgruppen TM & Byplan   Neksøvej 7

27.05 19.00  Baggrundsgruppen TM & Byplan   Neksøvej 7

24.06 18.30 - 21.00 Midsommermøde     Møltrup optagelseshjem

02.09 19.00  Baggrundsgruppen TM & Byplan   Neksøvej 7

09.12 19.00  Baggrundsgruppen TM & Byplan   Neksøvej 7

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

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

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

Byrådsmedlemmer
Tommy Tønning
2256 1164
byrtt@herning.dk
Lone Børlum
2844 2882
byrlb@herning.dk
Vinnie Borbjerg
5135 5082   
byrvb@herning.dk

Partiforeninger
Herning Partiforening
Mona Herskind
2064  9862
mona@herskind.se

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
Per Nielsen
2016 8281
per-nielsen@webspeed.dk

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


