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Knud Egon Poulsen

Efterår og vinter
Nu hvor det igen er efterår og vinter, 
er det tid til fordybelse og indendørs 
sysler og at tænke tilbage på årets op-
levelser og indtryk. Der er mange, der 
mener, at det er vigtigt, at vi med jæv-
ne mellemrum vurderer og analyserer 
vores holdning.

Hvidvaskskandale i Danske Bank
Vi har nu i mange måneder set på, at 
skeletterne vælter ud af skabet i Dan-
markshistoriens største hvidvaskskan-
dale i Danske Bank. I alt 1.500 mil-
liarder kroner er strømmet igennem 
Danske Banks estiske filial. Et kæmpe 
beløb det kan være svært at forstå. Til 
sammenligning er Danmarks BNP på 
ca. 2.000 mia. kr.
Socialdemokratiet har fulgt Danske 
Bank-sagen tæt, kigget fremad og for-
muleret lovændringer, der skal hindre 
en gentagelse. 
Vi kan derfor være tilfredse med, at 
et bredt flertal af partier allerede har 
præsenteret nye skærpede initiativer i 
kampen mod hvidvask. I aftalen er de 
blandt andet blevet enige om:
En ottedobling af bøderne for over-
trædelse af hvidvaskloven. Det dan-
ske bødeniveau kommer dermed til 
at ligge i den absolutte top i Europa. 
Fast track-ordning i Bagmandspolitiet 
(SØIK), så når pengeinstitutterne står 
med en særlig mistænkelig sag, kan 
der blive handlet hurtigt. De såkaldte 
Fit & Proper-regler udvides, så de 
fremover både gælder for bankche-
fer og for bankernes hvidvaskansvar-
lige samt alle nøglepersoner, sådan 
at også de kan fyres, hvis de har over-
trådt hvidvaskreglerne.
Det er vigtigt, at vore politikere tager 

hvidvask dybt alvorligt for at sikre at 
Danmark og dansk økonomi ikke bliver 
misbrugt.

To ”byrødder” har meldt sig ud af 
Socialdemokratiets byrådsgruppe
Det er med stor beklagelse, at Social-
demokratiet i Herning kommune me-
dio september 2018 måtte erkende, 
at de to S byrådsmedlemmer Lone 
Nielsen, Vildbjerg og Anne Marie Chri-
stensen, Sunds, uden varsel havde ud-
meldt sig af vores parti. Den socialde-
mokratiske byrådsgruppe blev derved 
reduceret fra fem til tre medlemmer. 
Jeg er personligt dybt skuffet over 
deres beslutning. Det er mig komplet 
uforståeligt, at to så erfarne byrådspo-
litikere begrunder deres udmeldelse 
med utilfredshed med et budgetforlig, 
som hele byrådet støtter. Det er som 
om, at de tror, at de kan ændre forliget 
med deres protest. Jeg har altid været 
af den overbevisning, at man ikke må 
flygte, hvis man er utilfreds. Man skal 
i stedet blive og kæmpe videre og tro 
på, at fornuftige argumenter kan æn-
dre det man er utilfreds med.
Personligt ser jeg helst, at hvis de to 
tidligere S byrådsmedlemmer fasthol-
der deres udmeldelse, snarest udtræ-
der af Herning byråd, så de kan blive 

afløst af to S. byrådssuppleanter fra 
byrådsvalget sidste år da både Lone 
Nielsen og Anne Marie Christensen 
er indvalgt i byrådet med hjælp fra S 
listestemmer. Det er ganske enkelt 
uanstændigt, hvis de to ønsker at fort-
sætte i byrådet som løsgængere med S 
stemmer i ryggen. Det kan sammenlig-
nes med gement stemmetyveri.
Endvidere synes jeg, at det er totalt 
utroværdigt at blive valgt med moralsk 
og økonomisk støtte fra S vælgere og 
efterfølgende forlade det parti, som 
de har været medlem af i mange år. 
Hvis de udtræder af byrådet, vil det 
også være lettere at vende tilbage 
Socialdemokratiet på et senere tids-
punkt.

Uformel ”Nytårskur”
Traditionen tro afholder vi til næste år 
en uformel ”Nytårskur” mandag 28. 
januar 2019. Indbydelse og program 
udsendes senere. Men sæt allerede 
nu ”kryds” i jeres kalender. Det bliver 
en aften med taler, sang og musik. 
Program og indbydelse i vores næste 
medlemsblad.

Varsling af generalforsamlinger 
Vi vil gerne varsle, at de ordinære ge-
neralforsamlingerne for valgkredsene 
og fællesledelsen afholdes mandag 
18. marts 2019 kl. 17.00. Vi håber, 
at mange medlemmer vil deltage og 
medvirke til, at vi får en aften, hvor I 
kan være med til at præge Socialde-
mokraternes politik. Yderligere om de 
tre generalforsamlinger i vores næste 
medlemsblad.

EU-parlamentsvalg
Der afholdes som bekendt EU-parla-
mentsvalg i Europa ultimo maj 2019. 
På årets S kongres i september blev 
der vedtaget valgoplæg til Europa-Par-
lamentsvalget. Endvidere blev partiets 
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Sæt kryds i 
kalenderen

NYTÅRS-
KUR

28-01-2019

Generalfor-
samlinger 

Fællesledelse og kredse

18-03-2019

kandidater godkendt og prioriteret. 
Som ventet blev det nuværende EU-
parlamentsmedlem Jeppe Kofod so-
cialdemokraternes spidskandidat. 
Den samlede liste, der er sideordnet 
opstillet, blev som følger: 1. Jeppe 
Kofod, 2. Christel Schaldemose - Syd-
danmark, 3. Niels Fuglsang - Midtjyl-
land, 4. Marianne Vind - Sjælland, 5. 
Morten Klessen - Nordjylland, 6. Jakob 
Thiemann - Hovedstaden, 7. Mette 
Poulsen - Hovedstaden, 8. Lasse Holm 
Grønning - Syddanmark, 9. Anders B. 
Sørensen - Midtjylland.
Vi ønsker hele holdet, men især Niels 
Fuglsang, held og lykke med valgkam-
pen, der gerne skal sikre, at han bliver 
valgt til EU-parlamentet næste år.

Folketingsvalg 
Vi kan med sikkerhed forudse, at der 
inden næste sommer skal afholdes 
folketingsvalg i Danmark. Forberedel-
serne er allerede indledt i Herning 
kommune. Men som tidligere nævnt 
efterlyser vi frivillige, der har lyst til 

at hjælpe de sidste tre uger før folke-
tingsvalget. Interesserede medlem-
mer og vælgere bedes kontakte vores 
to kredsformænd Per Nielsen og Lone 
Børlum. Interesserede vil efterfølgen-
de blive indbudt til et planlægnings-
møde når folketingsvalget nærmer sig.

Studierejser
Til orientering er der stadig få ledige 
pladser på vores næste studierejse, 
som er til Berlin 1. – 4. december 
2018. Se annoncen her i bladet. Med 
hensyn til studierejser næste år, er 
det endnu ikke besluttet, om vi skal 
udbyde studierejser, men der er alle-
rede flere rejseforslag. Hvis vi vælger 
at arrangere en eller flere studierejser, 
vil de blive annonceret i det landsdæk-
kende partiblad ”Socialdemokraten” 
og vores næste medlemsblad.

Vi efterlyser e-mailadresser
For at vi kan udsende flest muligt 
medlemsblade / nyhedsbreve billigst 
muligt - som e-post, efterlyser vi din e-

mailadresse. Vi har i dag registreret e-
mailadresser på 4/5 dele af vore med-
lemmer, men vi ved, at mange flere 
har og bruger e-mail. Vera Nybo Jen-
sen vnj@jensen.mail.dk eller tlf. 9726-
7125 samler sammen med de enkelte 
partiforeninger e-mailadresser og te-
lefonnumre.

Julegaveide
Vi opfordrer alle til at blive medlem af 
vores dejlige parti. Vi kan således an-
befale et års medlemskab af Socialde-
mokratiet som julegave til en ven eller 
veninde.

Alle ønskes en god jul 
og et godt nytår
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Altid på børnenes side
Mogens Jensen, MF, næstformand for Socialdemokratiet, valgt i Herning og Vestjyllands Storkreds.

Mogens Jensen

For kort tid siden afholdte vi den sid-
ste kongres inden Folketingsvalget og 
EP-valget. Det var en skøn kongres, der 
emmede af fællesskab og kampgejst.

Der blev diskuteret og lagt nye linjer og 
vores formand var i topform og meldte 
klart ud, at hun som ny statsminister 
i Danmark særligt vil være børnenes 
statsminister med udgangspunkt i vo-
res nye socialudspil: 

Altid på børnenes side. 
Et udspil med forslag, der skal bryde 
med den negative sociale arv. Noget 
der ligger mit hjerte nær. Det handler 
ikke mindst om at løfte de dårligst stil-
lede børn bedre ind i livet.
Helt konkret betyder socialudspillet 
blandt andet:

• Flere lærere og pædagoger på sko-
ler med mange udsatte børn.

• Sociale taxametre sammen med 
kommunerne, hvor der bliver tilført 
flere ressourcer til de folkeskoler, der 
skal løfte den største sociale opgave.

• Det skal være lettere at udskyde 
skolestart, hvis børnene har behov 
for det.

• Kommunerne skal kunne etablere 
familiehuse, hvor tilbud som sund-
hedspleje, fødselsforberedelse og fa-
milierådgivning samles.

Socialdemokratiet vil sætte tidligere 
og mere konsekvent ind, når det kom-
mer til at hjælpe de mest sårbare børn 
i vores samfund. Det er vigtigt, når der 
er opgangstider i Danmark, at vi får 
alle med.

Nærheden tilbage
Forud for kongressen fremlagde vi i 
partiet et andet vigtigt udspil:  ’Nær-
heden tilbage’. 18 konkrete forslag, 
der skal samle Danmark igen. Det er 
et vigtigt udspil, der skal gøre op med 
de konsekvenser Lars Løkke Rasmus-
sens politik med kommunalreform og 
sparerunder har haft for nærheden i 

Danmark.

Vi kan ikke rulle hele udvik-
lingen tilbage fra dag et , men 
vi kan vælge om vi skal skifte 
retning. Lad mig fremhæve 
bare nogle af forslagene til 
hvordan vi gør det:
• Nærheden i sundheden skal tilbage. 
For Socialdemokratiet er det vigtigt, 
at så stor en del af sundhedsbehand-
lingen som muligt foregår tæt på bor-
gerne. 

• Uddannelser skal tættere på de 

unge. Skolerne rundt omkring i lan-
det er presset på deres økonomi. 
Derfor forslår vi at regeringens årlige 
2 procent besparelser på uddannelse 
droppes. Det vil sikre, at uddannel-
serne også i fremtiden ligger tæt på 
borgerne.

• Trygheden skal tilbage i hele Dan-
mark. Vi skal have et nærværende 
politi, der er synligt tilgængeligt og 
rykker hurtigt ud. Vi foreslår at lave 
20 nye nærpoliti-enheder fordelt med 
10 på hver side af Storebælt, genop-
rette landbetjenten og lave mobile 
politistationer i lokalsamfundene.

• Vi skal have stærkere lokalsamfund. 
Mange danskere oplever at deres lo-
kalområde ikke bliver hørt, når der 
skal træffes beslutninger. Vi vil blandt 
andet give lokalråd øget medbe-
stemmelse over byens institutioner 
som folkeskole, plejecenter eller en 
idrætshal. Vi ønsker at opgaverne lø-
ses så tæt på borgerne som muligt.

Danmark har brug for en socialde-
mokratisk regering
Snart kommer der folketingsvalg og 
EU-parlamentsvalg og valgkampen er 
ikke mindst skudt i gang af Venstre. 
For nogle uger siden gennemførte 
de en af de største kampagner siden 
sidste valg, og det er med Lars Løkke i 
rollen som den store velfærdshelt. Her 
ser man plakaterne med et billede af 

statsministeren med sloganet: 75 mia. 
kr. ekstra til velfærd. Men virkelighe-
den er at i Lars Løkke Rasmussens re-
geringsperioder fra 2009 til 2011 og fra 
2015 til 2017 har der været en samlet 
negativ vækst i det offentlige forbrug 
på 1,7 mia. kr. Det er ikke alene pinligt, 
men beskæmmende!

Vi ved det allesammen. Danmark har 
brug for en ny regering. En regering 
der sætter fællesskabet først. Det skal 
vi sammen kæmpe for ved den kom-
mende valgkamp og 

jeg håber, at I alle vil bidrage 
til, at vi vinder valget og gør 
Mette Frederiksen til Dan-
marks nye statsminister

børnenes statsminister



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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Conny Jensen

Conny Jensen, medlem af regionsrådet for region Midtjylland

Sundhedsvæsenet skal styres af folkevalgte politikere
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Velkommen tilbage efter en forhåbent-
ligt god sommer for Jer alle. Nu skal vi 
for alvor have arbejdstøjet frem, hvem 
ved hvornår statsministeren udskriver 
valg til Folketinget, senest juni 2019.
Vi skal også have valg til Europapar-
lementet og det kunne jo være dej-
ligt med en repræsentant valgt her i 
Vestjylland, så derfor bak op om Niels 
Fuglsang 

Jeg og vi i Regionsrådet er trukket i 
arbejdstøjet og indgik sent 4. sep-
tember et forlig mellem alle partier i 
Regionen, derfor stor respekt til vores 
formand Anders Kuhnau som både før 
og også indtil forliget blev indgået, har 
udført en meget demokratisk proces.
Det var og er ikke et ønskejob at skulle 
udføre million kroners besparelser, 
men alligevel synes jeg, vi har landet et 
budgetforlig, hvor vi ikke har benyttet 
en grønthøstermodel med procentvis 
besparelser drysset ud på alle vore ho-
spitaler og dermed en situation, hvor 
vores i forhånd hårdt presset perso-
nale skal løbe stærkere, tværtimod, og 
der er heller ikke i forliget noget der 
forringer kvaliteten i vore behandlin-
ger for patienterne.

Der er lavet strukturændringer som i 
visse tilfælde vil betyde lidt længere 
transport til nogle behandlinger, idet 
vi samler specialerne på nogle af vore 
kerneopgaver på færre enheder.

Hvad angår hospitalet her i Vest (Gød-
strup) så flyttes urologien fra Hospital 
Midt til Hospital Vest og styrker der-
med hospitalet med kræftbehandling, 
og vi bevarer trombolysen i Vest. I 
øvrigt ønsker forligspartierne at flytte 
flere pacemaker-implantationer til 
Vest fra Århus Universitetshospital.
Psykiatrien får et løft, noget som vi 
socialdemokrater har arbejdet meget 
for, men sikkert ikke nok, men det er 
en stor og god begyndelse i at få lige-
stillet somatikken og psykiatrien. 

Der tilføres 50 millioner kro-
ner til psykiatrien, som skal 
bruges til mere personale og 
flere senge.
Af nye initiativer, afsatte vi 10 millio-
ner kroner til sundhedstilbud tæt på 
borgerne, det gælder sundhedshuse 
og psykiatrihuse.

Høreområdet skal have en revision 
på hvordan vi kan nedbringe vente-
listerne, som er for lange i socialde-
mokraternes opfattelse, og vi afsætter 
2,5 millioner kroner årligt fra 2020 til 
styrkelse af normeringen på regionens 
afdelinger for hud- og kønssygdomme, 
for at reducere ventelister. Vi etablerer 
børnehospicepladser ialt 4-5 pladser.

På det regionale udviklingsområde 
afsættes 10 millioner kroner til kul-
turprojekter og 20 millioner kroner til 
uddannelsesprojekter og 29 millioner 
kroner til realisering af den kommen-
de regionale udviklingsstrategis øvrige 
indsatsområder inden for sundheds-
innovation, bæredygtighed og grøn 
omstilling og landdistriktsudvikling. Vi 
fastholder besparelserne på kollektiv 
trafik for at få balance i regnskabet 
med MidtTrafik og vi er i gang med at 
analyse rutenettet i dialog med kom-
munerne.

Som en del af aftalen har vi besluttet,
at vi i stedet for 195 millioner kroner 
“kun” at spare 138,6 million kroner i 
2019. Sparekravene kunne lettes ved 
at mindske det råderum, der var lagt 
ind i budgettet til politisk priorite-
ring. Besparelserne hentes også ved 
at mindske medicinforbruget, digitali-
sere arbejdsgange og skære i en række 
puljer.

Til slut vil jeg lige give et par fakta-
oplysninger om regionens budget for 
2019

•	 Sundhedsområdet: 27,1 mil-
liard kroner 

•	 Socialområdet: 1,1 milliard 
kroner 

•	 Regional udvikling: 0,6 milli-
ard kroner

Inden vi lavede budgettet, var der igen 
i sommerens politiske agurketid ud-
meldinger fra Dansk Folkeparti, Kon-
servative og Liberal Alliance som alle 
tre partier ønsker regionerne nedlagt, 
og presser Venstre til at udføre opga-
ven. Men ingen af partierne har fortalt 
os, hvad de overvejer, skal erstatte re-
gionerne.

Jeg er glad for at Nicolai Wammen på 
Socialdemokratiets vegne har udtalt at 
vi ønsker at bevare regionerne og til-
føje flere opgaver hertil. 

Også flere eksperter betviv-
ler, om der overhovedet er et 
reelt alternativ til regioner-
nes virke, 

og erfaringer fra eksempelvis Norge vi-
ser, at en statsliggørelse af hospitaler-
ne med en proffessionel bestyrelse er 
en dyr foreteelse, og at kommunerne 
er for små til at drive hospitalerne.

Statistikkerne viser tydeligt, at der in-
tet sted i Europa er et sundhedsvæ-
sen som Danmarks, hvor der er udført 
flere behandlinger og nedbragt vente-



Conny Jensen, medlem af regionsrådet for region Midtjylland

Sundhedsvæsenet skal styres af folkevalgte politikere

DSU Herning
”Har du lyst til at være med i et ungt fællesskab, som kæmper for et bedre Her-
ning? Er du under 30 og ønsker at kæmpe for bedre vilkår for unge, præcis lige-
som 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/

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: 9726 7125.

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

På forhånd tak!
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lister, og at behandlingsgarantier, hvor 
dygtige specialister har øget overlevel-
sen indenfor mange alvorlige sygdom-
me, og vel at bemærke også samtidigt 
overholdt budgetloven og de økono-
miaftaler som er aftalt mellem regio-
nerne og den til enhver tid siddende 
regering.

Vi har et utroligt antal dedikerede 
medarbejdere, der flot udfører et kva-
litetsmæssigt arbejde, Vi har en høj 
patienttilfredshed, som er vist i mange 
undersøgelser både inden for soma-
tikken og også gives udtryk for inden-
for psykiatrien.

Derfor er mit spørgsmål til de tre par-
tier som ønsker regionerne nedlagt:

•	 er det kvaliteten i sundheds-
væsenet, de ønsker at for-
ringe?

•	 Er det patienttilfredsheden 
man vil sætte overstyr?

•	 Er det de tre partiers valgte 
regionsrådsmedlemmer, man 
ikke synes har udført arbejdet 
tilfredsstillende? jeg arbejder 
sammen med mange af de tre 
partiers medlemmer i regio-
nerne, og selvom vi ikke altid 
er enige, så opnår vi mange 
gode resultater sammen. 

•	 Jeg synes, at sundheds-
væsenet skal styres 

af folkevalgte politi-
kere, som står til an-
svar overfor vælgerne i 
nærdemokratiet,   

og kan udskiftes, hvis man 
ikke er tilfreds med deres ind-
sats. Jeg mener ikke alterna-
tivt, at tingene skal styres af 
“professionelle” bestyrelser, 
som skal fjernstyre landets 
hospitaler. 



Hvis det var mig der bestemte.......... men det er det ikke. 
Tommy Tønning, gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe i Herning kommune.

Tommy Tønning
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Kære medlemmer 
Sådan starter en julesang med nissen 
Pyrus for år tilbage. Når jeg vælger at 
indlede med denne tekst, så er det for 
at beskrive udgangspunktet i dette 
års budgetforhandlinger. Vi igangsatte 
for efterhånden længe siden et 
fællesprojekt, der handlede om at 
ændre på styrkeforholdet i Herning 
byråd. Derfor stillede vi for første gang 
i flere år med en borgmesterkandidat 
og med visionen om tid til forandring. 
Resultatet blev et godt valg, hvor 
mange nye vælgere stemte på os, og 
vi fik faktisk en god fremgang. Men 
stadig ikke nok til et flertal. Venstre 
endte med 19 mandater ud af 31 og 
vi fik 5. Målsætningen i vores gruppe 
var klar. Vi ville forandre og opnå mest 
muligt indflydelse på beslutningerne i 
Herning byråd.  

Vi ville og vil argumentere og 
finde på løsninger, der kan 
skaffe forandringer på de om-
råder, der betyder allermest 
for os.
Den vision har vi i hele gruppen 
arbejdet med siden 1 januar. Frem 
mod budgettet har vi holdt utallige 
møder i gruppen. Vi har holdt med-
lemsmøder og været i løbende dia-
log med fællesledelsen. Vi blev, troe-
de jeg, enige om at målet var, at vi 
ville have indrømmelser på alle de 
svære områder, det vil sige på alle de 
områder, der som socialdemokrater 
ligger os nær.

Og det fik vi og mere til. 
Desværre er og var der også elementer 
i forliget, som ikke er født i vores 
baggård, men opvejet mod alle de 
gode ting, gav det alligevel mening at 
være en del af dette forlig.

Og hvad indeholder så forliget, hvor 
der efter min mening er et klart og 
tydeligt socialdemokratisk aftryk.
Vi igangsætter et stort  organisation-
sarbejde på helebeskæftigelsesom-

rådet.  

Flere skal ud på arbejdsmarkedet og 
tilgangen til, at når man som borgere 
har brug for hjælp i Herning kommune, 
hvad enten man er syg eller ledig, skal 
ændres. 

Der skal færre til at møde 
borgerne, 
når de kommer og øgede mulighed 
for at få hjælp. Vi skal hjælpe de 
unge mennesker i gang, der har en 
realistisk mulighed for at komme på 
arbejdsmarkedet. Til dette projekt er 
forligspartierne enige om at investere 
et tocifret millionbeløb for at kunne 
opnå et afkast. Jeg tror på, at ved at 
omlægge systemerne vil vi kunne 
hente godt 20 millioner. 20 millioner, 
som vi i forligspartierne er enig om, at 
størstedelen skal bruges på handicap 
og psykiatri.

Det har gennem mange år været en 
vane i Herning ikke at lave det der 
hedder fuld prisfremskrivning. Det 
betyder at alle områder har været 
ramt af en skjult besparelse. Oversat 
til dansk betyder det, at hver gang 
en institution skulle have 100 kr. til 
indkøb, har de egentlig kun fået 98 
kr. Dette begreb har vi været med til 
at afskaffe. Det betyder 11.4 millioner 
mere til samtlige områder.

Vi har fået igangsat en proces på 
handicap og psykiatri, hvor kravet er 
klar. Der skal ligge veldokumenterede 
løsningsforslag på hvordan vi løser de 
økonomiske udfordringer med dyre 
enkeltsager og økonomien på hele 
området. Jeg gjorde klart, at jeg ikke 
mere vil tale, men jeg vil se handling. 
Det var der enighed om hele bordet 
rundt. Derudover er der fundet godt 6 
millioner her og nu i indrømmelser på 
området.

På børne og familieområdet kunne vi 
konstatere, at et flertal havde bestemt 
at indføre SFO i hele kommunen og 
hæve forældrebetalingen. 

Det er ikke en af vores ideer. 
Men ved hård forhandling og mange 
af dem, lykkedes det mig at får hevet 
godt 9,5 millioner nye kroner op af 
kassen, således at børn og skole og 
specialområdet faktisk bliver fri for 
besparelser. Jeg vil gerne medgive at 
det var en af de områder jeg var glad 
for, men jeg er også glad for, at dette 
område ikke skal ud og finde for 35 
millioner i besparelser, som ellers var 
alternativet.

Bydelsskole på Holtbjerg var 
heller ikke vores ide. 
Men vi erkender nødvendigheden af, 
at der bliver kigget på hele to sprogs 
problematikken. Vi har sammen med 
de andre partier været med til at sikre 
at der bliver sat en kæmpe pose penge 
af til at støtte op om projektet. 

Vi har sat et tydeligt aftryk på at 
den nye 10 klasse, der skal ligge på 
erhvervsskolen, skal være en skole for 
alle, og ikke bare en erhvervsrettet 10 
klasse.

Vi har løst et stort og efterspurgt 
behov i Herning kommune blandt 
de veteraner, som kommer hjem 
fra de krige vi har udsendt dem ud 



Hvis det var mig der bestemte.......... men det er det ikke. 
Tommy Tønning, gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe i Herning kommune.

til. Vi har nemlig fået indført en 
veterankoordinator, så tilgangen for 
soldaterne til at få den rigtige hjælp, 
når de kommer hjem, bliver væsentligt 
nemmere.

Vi har sikret at Nr. Søby brunkulsleje 
får mulighed for at gå i gang med at 
bygge deres nye oplevelsescenter. Nr. 
Søby er en kæmpe turistattraktion i 
kommunen, og dette tilskud vil hjælpe 
dem til a. t blive endnu større.

Vi har sikret at borgerne i Sunds nu 
igen får et offentligt toilet ved søerne.
Alt i alt er der solide aftryk af socialde-
mokratiet for mange-mange millioner. 
Og Vigtigst af det hele, fik vi indfriet det 
mål vi kom med, nemlig indrømmelser 
på alle de vigtige områder.
Desværre var to i gruppen på 5 ikke 
enige i den beslutning. Dette fortalte 

de dog ikke på aftenen, hvor de blev 
præsenteret for resultatet. De med-
delte i stedet dagen efter, at de var ud-
trådt af gruppen og partiet. 

Man kan altid diskutere om, hvorvidt 
vi bedst muligt skal forvalte vores 
ansvar og på daværende tidspunkt 5 
mandater. 

Jeg er af den opfattelse, at vi 
fik mest muligt ud af dette 
første år. 

Vi har lagt linjen for hvad det er vi 
vil og den linje vil vi fortsætte med 
i byrådsgruppen, nu med 3 stærke 
socialdemokrater.

Hvis det var mig der bestemte, 
men det er det ikke  .. sådan 
er virkeligheden i Herning, og 
den må vi arbejde bedst ud 
fra og få mest mulige aftryk  
og indflydelse.  
 

Ny formand i Herning partiforening
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Pr. 1. oktober er jeg tiltrådt som kon-
stitueret formand for Herning Parti-
forening efter Jan Rathkjen. En udfor-
dring jeg er meget glad for og stolt af. 
Jeg vil gøre alt for at leve op til den til-
lid, som hermed er vist mig.

Jeg stillede op til Byrådet i november 
2017, hvor jeg blev valgt til 2. supple-
ant. Desuden er jeg formand for besty-
relsen for Center for Kommunikation, 
og medlem af bestyrelsen for Lang-
vadbjergfonden. Udpeget af Herning 
Byråd til begge poster. Herudover sid-
der jeg i baggrundsgruppen for Social, 
Sundhed, Ældre og Handicap, samt for 
Børn og Familie og Skoleforhold. 

Mine ambitioner og ideer for parti-
arbejdet er at udvikle, agitere for og 
skabe optimal synlighed omkring So-
cialdemokratiet og partiets politik. At 
arbejde målrettet med en større med-
lemshvervning, 

specielt skal vi have bedre fat 
i de unge. 

At skabe ny inspiration og fællesskab 
gennem spændende arrangermenter.
Jeg vil gerne sætte gang i politiske de-
batter og beslutninger og specifikt dis-
kutere aktuelle temaer fra Byrådet og 
hermed skabe forståelse for nødven-
dige politiske prioriteringer.     

Jeg er fortaler for politiske baggrunds-
grupper for at sikre debat og dialog. 

Jeg finder det vigtigt at med-
lemmers - og endnu ikke 
medlemmers - synspunkter, 
forslag og visioner bliver fore-
lagt vores politikere i byråd, 
regionsråd og Folketinget. 
Herigennem opnås en større med-
lemsindflydelse, hvilket er utrolig vig-

Mona Burgdorf Herskind, kostitueret formand for Herning partiforening fra 1. oktober 2018

tigt, hvis vi skal vække interesse for po-
litik for nye medlemmer og fastholde 
”gamle”. Allerede nu skal vi også have 
fokus på næste kommunalvalg om 3 år 
og være obs på nye kandidater.

Jeg glæder mig til arbejdet.

Mona Herskind

Medlemsmøde
Tirsdag 6. november kl. 19.00
3 F, Birk Centerpark 4, Herning

Inviteret af Tommy Tønning og byrådsgruppen
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En faglig politisk studierejse

Det var oprindelig tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmus-
sen, 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.

 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 overnatnin-
ger i det centrale Berlin.

• Vi skal se og opleve de historiske steder før og efter mu 
 rens 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 Am 
 bassader.
• Se Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, Pløtzensee  
 henrettelsesplads og Stasis gamle hovedkvarter.
• Frokost i den nostalgiske 1970`er Restaurant “Volkskam 
 mer“.
• 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

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 Poul-
sen, Rødtjørnvej 25, 7400 Her-
ning, e-mail kep@def.dk

Ved tilmelding skal oplyses: 
Navn, adresse, fødselsdato, 
pasnummer og telefonnum-
mer.

Deltagerbetalingen vil først 
blive opkrævet efter tilmel-
ding. 
Mulighed for hotel overnat-
ning på enkeltværelse, dog 
med et tillæg på kr. 1.000,00 
pr. deltager.

Rejserne og opsamling: Vi kø-
rer i luksusbusser, med op-
samling i flere Midt-, Øst- og 
Sydjyske byer. Deltagere fra 
Sjælland og Fyn står på bussen 
i Fredericia.

Deltagerbetaling dækker: Rej-
sen tur – retur, de officielle be-
søg, møder, tre hotel overnat-
ninger med morgenmad. 

Frokost og aftensmad: På rej-
sen tilbyder vi fælles frokost 
og aftensmad til fornuftige 
priser.

Forsikringer: Deltagerne skal 
selv sikre de nødvendige per-
sonlige rejse-, afbuds- hjem-
rejseforsikringer og det blå sy-
gesikringskort.

Rejseansvarlig: Knud Egon 
Poulsen T: 2022 6825, 
eller kep@def.dk

Socialdemokratiet



MIDSOMMERMØDET 2019

Mandag 24. juni 2019 kl. 18.30 - 21.00

programmet ser nogenlunde sådan ud:
 Besøget forventes at have en varighed af ca.2½  time og omfatter:

 • introduktion til stedet, dets formål og historie

 • rundvisning på Herregården – med respekt for beboernes private områder 

 • kaffebord med mulighed for uddybende spørgsmål 

 • et besøg i Herregårdens Madbutik 

        Mere om besøget i Den Røde tråd i starten af 2019

En strøtanke om logik
Skal arv være skattefri?? Partier i Folketinget har argumenteret for, at 
arv skal være fritaget for beskatning. Joakim B. Olsen har endda udtalt, 
at skat på arv er en skat på død. 
Argumentationen virker besynderlig, da det jo ikke er den afdøde der 
beskattes men arvingerne. Arvingerne får en indtægt, endda en ar-
bejdsfri en af slagsen.

Spørgsmålet er nu: Hvorfor skal en arbejdsfri indtægt være skattefri, 
når indtægter ved hårdt arbejde beskattes?

Hvor er logikken??
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Studietur til Skjern Enge
Pumpestation Nord og Provstgårds hus

Er du den nye 

hjemmesideredaktør?

Så giv et kald til 
Knud Egon Poulsen kep@def.dk

eller 
Kai Østergaard: kai.martin@mail.dk
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Socialdemokraterne i Herning Kommune
v/Knud Egon Poulsen
Rødtjørnvej 25
7400 Herning

Adresseliste

Aktivitetsliste
06.11 19.00  Medlemsmøde med byrådsgruppen   3 F - Birk Centerpark 4, Herning

12.11 19.00-20.00 Gruppemøde. Medlemmer er velkomne  Rådhuset. B1.01

13.12 17.30  Baggrundsgrp. Teknik/Miljø & Byplan (julefrokost) Sted aftales senere

17.12 19.00-20.00 Gruppemøde. Medlemmer er velkomne  Rådhuset. B1.01

      2019

28.01   Nytårskur      Mere i næste nr.

27.02 19.30  Generalforsamling i Sunds partiforening

18.03 17.00  Generalforsamlinger for Fællesledelse og valgkredse

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


