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Knud Egon Poulsen

Flygtningestrømmene er resulta-
tet af krige og hungersnød 
Jeg skammer mig over vore folketings-
politikere. Jeg er skuffet over at Dan-
mark ikke er blevet klogere, end at vi 
fortsat aktivt deltager i krige forskel-
lige steder i verden hvilket naturligvis 
resulterer i tab af tusindvis af uskyldi-
ge menneskeliv og spild af penge.
Indtil 2003 havde Danmark ikke delta-
get i egentlige angrebskrige siden vi i 
1864 mistede Sønderjylland. Siden an-
den verdenskrig koncentrerede Dan-
mark sig udelukkende om deltagelse 
i fredsbevarende FN-operationer og 
humanitære hjælpeaktioner.
Jeg forstår ganske enkelt ikke vore 
politikere, der lader sig overtale til at 
medvirke i borgerkrige, der ikke kan 
vindes. Vi bør i stedet koncentrere os 
om at sikre freden ved forhandlinger 
og humanitær hjælp. Vi skal jo allige-
vel deltage i oprydningen, når der er 
opnået en mere eller mindre stabil 
fred, for så skal de forarmede og søn-
derbombede områder genopbygges.
En anden global udfordring er, at der 
fortsat er store områder i Afrika og 
Mellemøsten, der er hærget af sult og 
hungersnød. De værst ramte områder 
er Nigeria, Cameroun, Tchad, Niger, 
Somalia, Sydsudan og Yemen. De fle-
ste steder skyldes sult og hungersnø-
den endeløse borgerkrige og naturka-
tastrofer pga. globale vejrforandringer.
Jeg mener, at Danmark skal blive bed-
re til hjælp og dialog, da freden ikke 
kan vindes ved militære midler. 

De nære udfordringer
Det kan være svært, men naturligvis 
nødvendigt at fokusere på vore hjem-
lige udfordringer her mindre end to 
måneder efter, at der blev afholdt Re-

gions- og Byrådsvalg i Danmark. Allige-
vel skal vi snarest i gang med at plan-
lægge en lang og grundig valgkamp, 
der skal kulminere ved kommende 
folketings-, regions- og byrådsvalg. 
Heldigvis er tiden med socialdemo-
kratiet, da vælgerne jo viser partiet 
deres støtte, efter valgsejre og gode 
meningsmålinger. Vi skal forstå, at ud-
nytte denne opbakning ved at tænke 
strategisk og indgå i fornuftige allian-
cer både lokalt og national.

Byrådsvalget 
Jeg vil benytte lejligheden til at takke 
alle jer, der var med og støttede en 
meget synlig valgkamp i månederne 
frem til det netop afholdte by- og regi-
onsrådsvalg i november. 
Som bekendt fik partiet Venstre igen 
over halvdelen af de afgivne stemmer 
ved byrådsvalget i Herning kommune, 
så vores borgmester hedder fortsat 
Lars Krarup.
Til gengæld skal vi glæde os over, at vi 
som parti i Herning kommune har haft 
fremgang ved de sidste to byrådsvalg. 
Ved det seneste byrådsvalg fik par-
tiet således ca. 2.000 flere stemmer 
end ved valget 2013, en fremgang fra 
13,1% i 2013 til 16,8% af stemmerne i 
2017. Men der er stadig et stykke vej, 

til vi når samme vælgertilslutning, som 
ved regions- og folketingsvalg, hvilket 
er henholdsvis 26% og 20,7%. Vi kom-
mer ikke uden om at Socialdemokra-
tiets største udfordring er de mange 
personlige stemmer, som borgmester 
Lars Krarup formår at trække i hele 
kommunen. Se alle valgresultaterne 
på www.kmdvalg.dk

Som bekendt fik vi valgt fem Socialde-
mokratiske byrådspolitikere: Tommy 
Højmark Tønning fra Aulum, Anne Ma-
rie Christensen fra Sunds, Lone Niel-
sen fra Vildbjerg, Vinnie Borbjerg fra 
Kibæk og Lone Børlum fra Lind. 

Her følger en oversigt med alle 31 
valgte politikere i Herning kommune 
fra 1. januar 2018.
Borgmester - Lars Krarup (V). 1. vice-
borgmester Anne Mette Bang Ras-
mussen (V), 2. viceborgmester Ras-
mus Norup (K)

Økonomi- og erhvervsudvalget: For-
mand: Lars Krarup (V), Næstformand: 
Rasmus Norup (K), Medlemmer: Anne 
Mette Bang Rasmussen (V), Bruno 
Hansen (V) og John Thomsen (V), Tom-
my Tønning (S) og Johs. Poulsen (Rad.). 

Teknik- og miljøudvalget: Formand: 
Joan Hansen (V), Næstformand: Erling 
Præstekjær (DF), Medlemmer: Kent 
Falkenvig (V), Jens-Bernhard Knudsen 
(V), Anne Marie Søe Nørgaard (V), 
Lone Børlum (S) og Karlo Brondbjerg 
(KD)

Byplanudvalget: Formand: Ulrik Hyld-
gaard (V), Næstformand: Jørn Ve-
del Eriksen (EL), Medlemmer: Dann 
Karlsen (V), Torben Clausen (V), An-
ders Madsen (V), Lone Børlum (S) og 
Johs. Poulsen (Rad.)

Beskæftigelsesudvalget: Formand: 
Tommy Tønning (S), Næstformand: 
Torben Clausen (V), Medlemmer: Joan 
Hansen (V), Marianne Bjørn (V), Søren 



Peder Jensen (V), Jørn Vedel Eriksen 
(EL) og Erling Præstekjær (DF)

Børne- og familieudvalget: Formand: 
Dorte West (V), Næstformand: Pe-
ter Villadsen (SF), Medlemmer: Ulrik 
Hyldgaard (V), Søren Peder Jensen (V), 
Marianne Bjørn (V), Vinnie Borbjerg 
(S) og Rasmus Norup (K).

Social- og sundhedsudvalget: For-
mand: Anne Marie Søe Nørgaard (V), 
Næstformand: Karlo Brondbjerg (KD), 
Medlemmer: Kent Falkenvig (V), Ca-
milla Bøgelund Bech (V), Ann Hovmøl-
ler (V), Anne Marie Christensen (S) og 
Peter Villadsen (SF)

Kultur- og fritidsudvalget: Formand: 
Johs. Poulsen (Rad.), Næstformand: 
Dann Karlsen (V), Medlemmer: Ingelis 
Sander (V), John Thomsen (V), Johan-
nes Videbæk (V), Lone Nielsen (S) og 
Ernst B. Knudsen (K)

Forebyggelsesudvalget: Formand: 
Karlo Brondbjerg (KD), Næstformand: 
Marianne Bjørn (V), Medlemmer: Ca-
milla Bøgelund Bech (V), Johannes Vi-
debæk (V), Anne Marie Søe Nørgaard 
(V), Lone Nielsen (S) og Anne Marie 
Christensen (S)

Regionrådsvalget
Socialdemokratiet i Herning kommune 
kan være tilfredse med resultatet af 
regionsrådsvalget i november. Vælger-
ne er således tilfredse med den politik 
og det samarbejde, som regionsrådet 
har stået for under Bent Hansens le-
delse.
Som bekendt opstillede Bent ikke til 
regionsrådsvalget. I stedet havde vi 
valgt Anders Kühnau som ny S. regi-
onsspidskandidat, og han fik ved val-
get alene 62.959 personlige stemmer.
Vores egen spidskandidat Conny Jen-
sen blev naturligvis også genvalgt med 
mange personlige stemmer. Vore øv-
rige lokale kandidater Hans Agerup, 
Jens Henry Jensen og Marius Kristen-
sen opnåede ikke valg, selv om de fik 
mange personlige stemmer. I alt fik So-
cialdemokraterne 26 % af stemmerne 
ved regionsrådsvalget i Herning kom-
mune.

Hvordan støtter og diskuterer vi 
politik
En væsentlig opgave er fortsat at 
sikre, at partimedlemmer får mu-
lighed for at udfordre og drøf-
te politik med vore valgte folke-
tings-, regions- og byrådspolitikere.  
På et møde onsdag 24. januar 2018 
kl. 19.00 i Metals lokaler, Neksøvej 7a, 
Herning, skal vi drøfte, hvordan det 
skal stuktures. Vi forventer, at der skal 
nedsættes en række baggrundsgrup-
per/studiekredse inden for de enkelte 
fagområder: Teknik og Miljø /byplan-
politik - Social, sundhed og ældrepo-
litik - Kultur og fritidspolitik - Børn og 
familiepolitik - Leje / boligpolitik.

Se annonce i dette blad.

Uformel ”Nytårskur”
Traditionen tro afholder vi en uformel 
”Nytårskur” torsdag 1. februar 2018 
kl. 19.00, Jobbanken, Nygade 2, 7400 
Herning.
Det bliver en aften, hvor vi skal takke 
et par lokale politikere, som er stop-
pet. Vi har aftalt med Mogens Jensen, 
at han skal udspørge direktøren for 
museet Heart, Holger Reenberg. End-
videre skal Mogens holde årets fest-
tale. Aftenen bliver naturligvis krydret 
med sang og musik.

Se annonce i dette blad.

Varsling af generalforsamling 
De to valgkredse og Fællesledelsen 

varsler deres ordinære generalfor-
samling til afholdelse onsdag 16. april 
2018, 3 F lokaler Birk Centerpark 4, 
Birk v/Herning.
Aftenen indledes med de politiske be-
retninger kl. 17.00 – 18.45, efterføl-
gende kl. 19.00 indleder vi de tre ge-
neralforsamlinger.

Se varsling i dette blad 
dagsorden i det næste blad

Studierejser i 2018
Som sædvanlig har vi i 2018 planlagt et 
par studierejser. Rejserne går til hen-
holdsvis Bruxelles og Brügge i Belgien, 
samt en julerejse til Berlin i december 
2018. Vi håber, at der er mange S. med-
lemmer, deres familie og venner, som 
har lyst til at deltage på vore rejser i år. 

Se indbydelserne i dette blad.

Et partimedlemskab er grundlaget 
for Demokrati    

De politiske partier i Danmark har de 
seneste 50 år oplevet en medlemstil-
bagegang. Ærgerligt, da mange med-
lemmer er partiers fundamentet i et 
demokratisk samfund. Endvidere får 
medlemmerne indsigt og indflydelse 
på den politik, der føres i By-, Regions-
råd, Folketing og EU-parlament.
Vi vil derfor bede dig om hjælp til med-
lemshvervning, indmeldelse kan ske 
via Socialdemokratiets hjemmeside 
eller direkte din lokale partiforening.
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Varsling af ordinære generalforsamlinger
 De to valgkredse og Fællesledelsen 

onsdag 16. april 2018, 3 F lokaler, Birkcenterpark 4, Birk v/Herning. 

 Jf. vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet, være indsendt 
 til formanden senest 14 dage forud for mødet. Indkomne forslag 
 kan læses på Facebook to uger før mødet.

 Kl. 17.00: Politiske beretninger fra byråd,regionsråd og folketing. 

 Kl. 19.00: Generalforsamlingerne

 I næste blad, der udsendes i marts 2018, trykkes de enkelte 
 dagsordner og bilag m.m.  
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Forestillingen
Tirsdag 23. januar 2018 kl. 20.00 på Fermaten

Socialdemokratiet har 75 billetter, som fordeles gratis til med-
lemmer med ledsager efter princippet først til mølle.

Bestilling hos Bodil Kaptain på mobil 4019 0523 eller lidobjnk@energipost.dk

MarieKiks
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torsdag 1. februar 2018 kl. 19.00
Jobbanken, Nygade 2, 7400 Herning

Medlemmer med familie/samlever som ikke er medlemmer er velkomne.

      Aftenens program:
      - Der tages afsked med et par lokale politikere, som har  
      sagt farvel til byrådsarbejdet.
      - Mogens Jensen samtaler med direktøren for museet 
      Heart, Holger Reenberg. 
      - Mogens Jensen holder årets festtale. 
      - Aftenen bliver krydret med sang og musik.
      - Menyen består af lidt mad, kager, vin, øl og vand, og  
      derfor tillader vi os at opkræve et gebyr på 50 kr.  for  
      deltagelse, som opkræves ved indgangen.
      Da pladsen i Jobbanken er begrænset, er tilmelding  
      nødvendig.

      Tilmelding til Bodil Kaptain senest 29. januar 2018 på  
      T: 4019 0523 eller mail:  lidobjnk@energipost.dk

         Arr. Socialdemokratiet i Herning kommune

FAKTABOKS
Heart blev stiftet i 1977 under 
navnet Herning kunstmuseeum 
og havde til huse i Angligården.
I 2009 flyttede museet i de nu-
værende lokaler og skiftede 
navn til det nuværende Heart.
Holger Reenberg blev ansat 
som direktør i 2001 og forestod 
således opførelsen af de nye fa-
ciliteter.
Holger Reenberg er uddannet 
mag. art fra Københavns Uni-
versitet 1991 og har indtil sin 
ansættelse bl. a. været tilknyt-
tet det nordsjællandske mus-
seum, Louisiana.

NYTÅRSKUR

Holger Reenberg
Museumsdirektør



Conny Jensen

Conny Jensen, medlem af regionsrådet for region Midtjylland

Nyt fra region Midtjylland

Indledningsvis vil jeg gerne takke alle 
for en fantastisk flot opbakning samt 
godt udført arbejde på mange måder 
ved afviklingen af regionsrådsvalget.
Vi kandidater fik et flot valg. Det gæl-
der både Marius Kristensen, Jens 
Henry Jensen, Hans Agerup og Anders 
Kuhnau med over 4000 stemmer i vo-
res kredse og mig selv med flotte 3186 
stemmer.

Stemmeantallet betød at jeg blev valgt 
ind på en 11.plads ud af de 15 pladser, 
som den socialdemokratiske gruppe 
fik, 

men vigtigst er det, at vi får 
Anders Kuhnau som ny regi-
onsrådsformand efter Bent 
Hansen.
Konstitueringen til udvalg og specifik-
ke hverv ifølge konstitueringsaftalen 
er foretaget, og jeg er blevet flot tildelt 
poster, hvilket betyder gruppenæst-
formand, de første to år i forretnings-
udvalget (vi delte udvalget op i to peri-
oder, idet der var mange der ønskede 
netop dette magtfulde udvalg). Vi har 

tre pladser i forretningsudvalget. Des-
uden blev jeg næstformand i et mid-
lertidigt udvalg, som skal beskrives i 
det nye regionsråd, og af de specifikke 
beskrevne poster blev jeg bestyrelses-
medlem i Jysk Linnedservice A/S.
De næsten to hundrede poster til råd, 
nævn og bestyrelser udpeges først i ja-
nuar, ligesom de poster vi får i Danske 
Regioner.

Konstitueringsaftalen mellem alle 
partier beskriver også, at der er brug 

for et markant løft i indsatsen overfor 
psykisk syge. Derfor udmøntes der 10 
millioner kroner nu som led i budget-
forliget for 2018. Der findes yderligere 
minimum 15 millioner kroner til et løft 
af psykiatrien i 2018. Disse midler går 
til flere senge, bedre personalenor-
meringer, psykiatrihuse i samarbejde 
med kommunerne.

Psykiatrien løftes yderligere ved bud-
get 2019, med henblik på mere per-
sonale, mindre anvendelse af tvang, 
færre genindlæggelser, omlægning til 
stationær aktivitet mv.
Regionsrådet er opdelt i to valggrup-
per:

1.Socialdemokratiet, Radikale Ven-
stre, SF, Enhedslisten, Alternativet og 
psykiatrilisten.

2. Venstre, Konservative, Liberal Alli-
ance, Dansk Folkeparti og Kristende-
mokraterne.

Jeg glæder mig til arbejdet i det nye 
regionsråd.

Jeg vil benytte lejligheden til 
at ønske alle godt Nytår
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Medlemsmøde om politiske baggrundsgrupper/Studiekredse
Onsdag 24. januar 2018 kl. 19.00, Metals lokaler Neksøvej 7a, Herning

  Aftenens program:
  Status
  a. En drøftelse af, hvordan vi bedst organiserer grupper, der kan udfordre og støtte politikerne.
  b. En drøftelse af, hvilke politikområder, der skal fokuseres på.
  c. Nuværende grupper: Social, sundhed og ældre. Teknik - Miljø /byplan. Kultur og fritid. Børn  
  og familie. Lejeboliger. Aktiviteter og gade kampagner.
  Alle interesserede medlemmer er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.
  Under mødet byder vi på kaffe, øl og vand.

Arrangør, Socialdemokraterne i Herning kommune

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/



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!

God start på et nyt år

           - 7 -      Den Røde tråd, januar 2018

Efteråret, og det gamle år i det hele ta-
get, har budt på både udfordringer og 
gode nyheder. Og ikke mindst en stærk 
indsats fra alle engagerede socialde-
mokrater i Danmark.

Vi starter med udfordringerne: Her i 
skrivende stund, lige før jul, forsøger 
regeringen at få sig selv og det hele 
til at hænge sammen. Det ligner kaos 
med et regeringsparti, der truer med 
ikke at ville stemme for finansloven 
mens statsministeren krampagtigt for-
søger at holde fast i Dansk Folkeparti. 

Det synes helt relevant at hive 
en af vore gamle valgplakater 
frem igen: Mette F. eller kaos.
Finansloven kender vi. Den rummer 
faktisk enkelte fine tiltag, men des-
værre er den overordnede linje stadig 
hamrende socialt skæv. Regeringen vil 
fjerne penge til offentlig velfærd, og i 
stedet uddele skattelettelser. 

Regeringen ønsker bl.a. lavere vækst i 
den offentlige sektor end befolknings-
udviklingen kræver. Det vil konkret be-
tyde, at vi alene næste år vil mangle 1 
mia. kr. for at kunne give de ældre den 
samme velfærd som nu. Det skyldes at 
der i det nye år kommer 30.000 flere 
ældre over 70 år. 

Samtidig vælger regeringen at fjerne 
penge fra erhvervsuddannelserne. Det 

er på trods af, at de danske virksomhe-
der har stort behov for mere arbejds-
kraft. 

Hertil kommer at regeringens ned-
skæringer over årene i den offentlige 
sektor medfører nedlæggelse af of-
fentlige arbejdspladser. Det betyder, 
at til trods for udflytning af statslige 
arbejdspladser, kommer der ikke flere 
offentlige jobs i Vestdanmark. Det er 
er den forkerte vej, hvis vi skal skabe 
et Danmark i balance.

Til gengæld er der ved det nye års 
begyndelse grund til atter en gang at 
glæde sig over partiets helt forrygende 
kommunal- og regionrådsvalg i 2017. I 
kender resultatet: 

Socialdemokratiet fik 46  
borgmesterposter,
og er dermed det parti i landet med 
flest borgmestre. Vi fik også formands-
posterne i fire af landets fem regioner. 
Vi vandt frem både i by og på land.

Også i Herning kunne vi glæde os over 
fremgang og har fået et stærkt hold i 
byrådet ligesom vi igen blev repræsen-
teret ved Conny i et socialdemokratisk 
styret regionsråd.

Det er altså samlet set fantastisk flot, 
socialdemokratisk valg, som kun har 
været muligt takket være den store 
indsats fra alle medlemmer og aktive 

i Socialdemokratiet. 

Herfra skal der lyde et hel-
hjertet tak til alle! 

Det lover også godt for det næste fol-
ketingsvalg.

I det nye år venter flere politiske ud-
fordringer. Blandt andet skal jeg selv 
forhandle et nyt medieforlig på plads, 
der ikke mindst kommer til at handle 
om at det ikke skal lykkes for de bor-
gerlige at ødelægge DR, sælge TV-2 og 
udvirke at der bliver mindre danskpro-
duceret medieindhold til os alle.

Jeg ønsker alle et rigtig godt nytår!
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Region Midtjylland 

________________________________________________________________ 
 

Faglige og sociale studierejser 
Oprindelig var det vores tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, 
der anbefalede vi arrangerede studierejser til vore nabolande. Vi har i 
2018 valgt at arrangere rejser til henholdsvis Bruxelles og Berlin. 
Rejserne er i øvrigt den 18 og 19 studierejse, vi de seneste 12 år har 
arrangeret til mange forskellige Europæiske byer. 
_____________________________________________________ 
 

Bruxelles, Brugge og ”EU-byen” 
 
En spændende og lærerig rejse til Belgiens hovedstad og den 
historiske by Brugge. På rejsen fokuserer vi på EU-opgaver, 
sociale forhold i Belgien, kunst og kultur. 
 
Udrejse lørdag morgen den 22. september og hjemkomst 
onsdag morgen den 26. september 2018, med 3 overnatninger 
på hotel 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 overnatninger på 
hotel 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 fra hele Danmark kan 
deltage på rejserne. 
 
Deltagerantal: 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. T: 
2022 6825, eller kep@def.dk 
 
Ved tilmelding skal I oplyse: 
Navn, adresse, fødselsdato, 
pasnummer og telefonnummer. 
 
Deltagerbetalingen: Vil først 
blive opkrævet efter tilmelding. 
Mulighed for hotel overnatning på 
enkeltværelse, dog med et tillæg 
på kr. 1.000,00 pr. deltager. 
 
Deltagerbetalingen dækker: 
Rejsen tur – retur, de officielle 
besøg, møder, tre hotel 
overnatninger med morgenmad.  
 
Busrejserne: I turistbusser med 
god benplads. Opsamling i flere 
Midt-, Øst- og Sydjyske byer. 
 
Frokost og aftensmad: På 
begge rejser tilbyder vi fælles 
frokost og aftensmad til fornuftige 
priser. 
 
Forsikringer: I skal selv sikre jer 
de nødvendige personlige rejse-, 
afbuds- hjemrejse forsikringer og 
det blå sygesikringskort. 
 
Yderlig information: 
Rejseansvarlig Knud Egon 
Poulsen T: 2022 6825, eller 
kep@def.dk 
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Vinnie Borbjerg (Byrådet) Anne Marie Christensen (Byrådet)

Lone Børlum (Byrådet) Lone Nielsen (Byrådet) Conny Jensen (Regionsrådet)

Tommy Tønning (Byrådet)

De blev valgt 21. november 2017

Trehøje&Aulum/Haderup
Generalforsamling

Onsadag 7. marts 2018 kl. 18.00
på Aulum Station

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Gæstetaler: Tidligere vicegeneralse-
kretær i FN, Finn Reske Nielsen

Sunds / Ilskov / Simmelkær partiforening
Generalforsamling

Onsadag 28. februar 2018 kl. 19.30
på adressen Rønne alle 203, Sunds

 Dagsorden
 1. Valg af dirigent   2. Valg af referent
 3. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
 4. Opgørelse af stemmeberettigede
 5. Valg af stemmetællere  6. Bestyrelsens beretning
 7. Forelæggelse af revideret regnskab
 8. Indkomne forslag   9. Valg af kasserer
 10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem  11. Valg af best. suppleant
 12. Valg af en revisor   13. Valg af revisor suppleant
 14. Eventuelt
 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være   
 bestyrelsen i hænde senest 20. februar 2018.

Aaskov partiforening 
Generalforsamling

Tirsdag 27. februar 2018 kl. 18.00
på Klods Hans i Sdr. Felding

Dagsorden ifølge vedtægterne
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Socialdemokraterne i Herning Kommune
v/Knud Egon Poulsen
Rødtjørnvej 25
7400 Herning

Adresseliste

Aktivitetsliste
23.01 20.00  Forestillingen MarieKiks    Fermaten
24.01 19.00  Medlemsmøde om studiekredsstruktur  Neksøvej 7 A, Herning
01.02 19.00  Nytårskuren: samtale med Holger Reenberg  Jobbanken, Nygade 2, Herning
12.02 19.00  Generalforsamling i Herning partiforening  Birk Centerpark 4, Herning
27.02 18.00   Generalforsamling i Åskov partiforening  Klods Hans i Sdr. Felding
28.02 19.30  Generalforsamling i Sunds partiforening  Rønne alle 203, Sunds
07.03 18.00  Generalforsamling i Trehøje&Aulum/Haderup partiforening
          afholdes i Aulum station

16.04 17.00   Generalforsamlinger i Fællesledelse og kredse Birk Centerpark 4, Herning

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
Jens Brun Pedersen
2984 9007
jensbrun@gmail.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


