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Knud Egon Poulsen

Folketinget må ikke reducere an-
tallet af folkevalgte politikere.
Socialdemokratiet (S) er enig med re-
geringen i, at der er behov for at give 
sundhedsvæsenet et eftersyn. Men i 
stedet for at nedlægge regionerne, vil 
S tilføre regionerne flere penge og nye 
opgaver som staten varetager i dag.
Endvidere ønsker S, at der uddannes 
flere læger og sygeplejersker, da prog-
noser forudser, at der de kommende 
år bliver flere ældre borgere med plej-
ebehov.

Grundlæggende ønsker jeg ikke, 
at folketinget reducerer vores 
demokrati og øger den statslige 
centralisering. 
Jeg har til lejligheden fundet tal, der 
viser antallet af demokratisk valgte 
politikere før og nu. Se ovenstående 
skema. 

I år 1900 var der samlet 5052, men i 
dag er der kun 2816 valgte politikere. 
Det er dette antal den nuværende bor-
gerlige regering vil reducere med 205 
politikere.

Generalforsamlinger i Kredse og 
Fællesledelse 
Som bekendt blev der medio marts 
afholdt de årlige generalforsamlinger i 

Kredse og Fællesledelse.

De tre politiske beretninger blev gen-
nemført med hjælp fra Journalist Niels 
Stoktoft Overgaard, der udspurgte 
Tommy Tønning om kommunalpolitik, 
Conny Jensen om Regionspolitik og 
Mogens Jensen om landspolitik.

På generalforsamlingerne blev 
begge vore folketingskandidater 
Anders H. Andreasen og Mogens 
Jensen MF genvalgt.
Under valg blev følgende genvalgt: 
Kredsformand Lone Børlum og kreds-
kasserer Søren Groth Petersen i Syd, 
Kredsformand Per Nielsen og  
kredskasserer Ingrid Andreasen i Nord.
Fællesledelseskasserer Bodil Kaptain 
og bestyrelsesmedlem Hans Agerup.

Ændringer af Socialdemokratiets 
organisatoriske partiopbygning
Herning kommune er som bekendt 
opdelt i to valgkredse, Herning syd 
og Herning nord, men heldigvis sam-
arbejder de to kredsbestyrelser, parti-
foreningerne og fællesledelsen meget 
fornuftigt. 

Fællesledelsen fungerer i det daglige 
som en paraplyorganisation for de fire 
partiforeninger og to valgkredse og 
servicerer i det daglige vore politikere, 

medlemmer og vælgere.
Bestyrelsen har de seneste måneder 
drøftet strukturforandringer. Jeg kan 
derfor varsle en ny intern S struktur 
i Herning kommune. Vi ønsker med 
andre ord at fremtidssikre vores 
organisation. Kommende ændringer 
skal naturligvis formuleres i vore 
vedtægter og godkendes på vores 
næste generalforsamling.

Byrådsvalget 2021
Inden november 2021 skal der igen 
afholdes byrådsvalg i Danmark. 
Derfor blev der på fællesgeneral-
forsamlingen vedtaget opstillingsregler 
for valg af spidskandidat og de øvrige 
kandidater ved byrådsvalget i Herning 
kommune. Endvidere kan vi oplyse 
at Fællesbestyrelsen er godt i gang 
med at planlægge de forberedelser, 
der er beskrevet i en detaljeret stra-
tegiplan. 

Folketingsvalg 2019
Inden sommer skal der bekendt af-
holdes folketingsvalg i Danmark.   
Derfor har de to valgkredse allerede 
i flere måneder været i gang med 
valgforberedelserne. Måske vil folke-
tingsvalget blive afholdt samme dag 
som valget til Europaparlamentet. Men 
heldigvis ser prognoserne gunstige ud 

Demokratisk valgte i 1900      Demokratisk valgte i 2019
Folketinget  115     179
Landstinget   66     0
Sognerådene   4.240     0
Købstæderne  431     0
20 amterne  Ca. 200    0
5 Regioner  0     205
98 byråd  0     2.432
Antal valgte   5.052     2.816



for vores parti. Vi kan således håbe på 
at valget kan føre Socialdemokratiet 
tilbage til regeringskontorerne.

Jeg vil naturligvis opfordre alle 
medlemmer, der har lyst, til at 
tilbyde deres hjælp ved det kom-
mende folketingsvalg.
EU-parlamentsvalg 2019
Som bekendt vil der blive afholdt EU-
parlamentsvalg 26. maj 2019. Social-
demokratiet i Herning kommune 
deltager naturligvis i en synlig valg-
kamp. Vi anbefaler at stemme på 
Niels Fuglsang, der opstiller for region 
Midtjylland. Vi håber at vi igen får 
valgt en kandidat fra det midtjyske.

Medlemsmøder om byrådspolitik 
Traditionen tro vil vi også i år afholde 
medlemsmøder om næste års kom-
munale budget. Endvidere vil der blive 
afholdt en række medlemsmøder for 
at drøfte de udfordringer vore lokale 
politikere skal løse i byrådet.

Se annonce her i bladet.

Midsommer medlemsmøde
Traditionen tro har vi i år planlagt et 
spændende sommer  arrangement. 
Medlemmer med samlevere inviteres 
til et besøg på Møltrup optagelseshjem 
ved Timring mandag 24. juni 2019.

Se annonce i dette blad

Medlemstur til København  
Vi har sammen med Socialdemokratiet 
i Ikast/Brande og Arbejdersangkoret  
besluttet at arrangere en busmedlems-
tur til København lørdag 24. august 
2019.

Bindende tilmelding snarest og 
senest 1. august 2019. Da der max. 
kan del-tage 48 personer gælder 
”først til mølle-princippet”. Husk 
at oplyse, hvor I ønsker at stå på 
bussen. 
 Se annonce i dette blad 

Ny hjemmeside
www.socialdemokratiet-herning.dk 
eller www.soc-herning.dk
Bestyrelsen har besluttet vi nødven-
digvis skal have vores egen  hjem-
meside foruden vores Facebook side. 

Vi er derfor i gang med at opbygge en 
ny hjemmeside, der skal give svar på 
væsentlige politiske og organisatoriske 
spørgsmål.
Til at vedligeholde vores nye hjem-
meside, efterlyser bestyrelsen  inte-
resserede medlemmer, der har lyst til 
hjælpe med opgaven.

Interesserede bedes kontakte 
under-tegnede kep@def.dk eller 
Tlf. 2022 6825.
Vore politiske baggrundsgrupper
Som tidligere nævnt, har vi genop-
startet de politiske baggrundsgrupper. 
Baggrundsgrupperne skal være i tæt 
dialog med de Socialdemokratiske 
politikere i byråd, region og folketing. 
Endvidere skal grupperne udvikle ide-
er, tanker, drøfter visioner og politiske 
synspunkter samt synliggøre og agi-
tere for Socialdemokratisk politik. 
Bestyrelsen har efterfølgende besluttet 
at følgende baggrundsgrupper skal 
være aktive: 
 

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

Medlemmer, der allerede er 
registre-ret, behøver ikke at lade sig 
registrere påny. Øvrige medlemmer 
der ønsker at deltage i ovennævnte 
baggrundsgruppers arbejde, skal til-
melde sig til undertegnede:
kep@def.dk  eller Tlf. 2022 6825. 

Så vil I blive inviteret med til 
kommende baggrundsgruppemø-
der. 

Alle ønskes en god 1. maj.
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FORÅR OG 30 PROCENT
Mogens Jensen, MF, næstformand for Socialdemokratiet, valgt i Herning og Vestjyllands Storkreds.

Mogens Jensen

 VÆR FRIVILLIG 
I VALGKAMPEN

Kære medlemmer
Så blev det forår. Træerne begynder så 
småt at spire, og folketingsvalget ven-
ter lige rundt om hjørnet.
Jeg kan konstatere, at Socialdemokra-
tiet, i skrivende stund, i en menings-
måling står til at få over 30 procent af 
stemmerne. Det må siges at være en 
kæmpe tillidserklæring fra vælgerne, 
og et dejligt rygstød at få her op til val-
get. Når det så er sagt, så er det utro-
ligt vigtigt, at vi ikke tager noget for gi-
vet endnu. Meget kan nå at ændre sig 
i valgkampen, og derfor er det vigtigt, 
at vi ikke hviler på laurbæerne. Det er 
nemlig nu, at vi for alvor skal trække i 
arbejdstøjet, og vise vælgerne hvad vi 
står for.

Det gør vi for eksempel med vores pen-
sionsudspil, om en ny ret til tidlig fol-
kepension for nedslidte. Det er et for-
slag som virkelig er blevet taget godt 
imod, og som har fyldt meget i me-
diebilledet. Det er nu kommet under 
angreb, og kommer det formegentlig i 
endnu højere grad under valgkampen. 
Men her er det vigtigt, at vi minder 
vælgerne om, hvor behovet for sådan 
en reform er opstået. Behovet for en 
ny pensionsreform til nedslidte er jo 
netop opstået, fordi Lars Løkke valgte 
de facto at afskaffe efterlønnen. Da vi 
i 2006 gik med i beslutningen om at 
lade pensionsalderen følge den gen-
nemsnitlige levealder, var det fordi der 
stadig var et sikkerhedsnet for nedslid-
te arbejdere, i form af netop efterløn-
nen. Det sikkerhedsnet er nu praktisk 
talt væk.

Lars Løkke har samtidigt forsøgt at 
hæve pensionsalderen yderligere i sin 
regeringsperiode, men er heldigvis 
blevet stoppet af Socialdemokratiet 
og Dansk Folkeparti. Vi ved, at nedslid-
ning rammer de kortuddannede hår-
dest. I faggrupper som frisører, bygge- 
og anlægsarbejdere, landmænd og 
portører har hver anden smerter flere 

gange ugentligt, og mange er nødt til 
at tage piller for at komme igennem ar-
bejdsdagen. Regeringen har intet gjort 
for de nedslidte. Nu siger Venstre, at 
de vil forbedre vilkårene, men de af-
sætter ikke en krone til det, og har ikke 
fremlagt noget konkret forslag. Samti-
dig vil de andre regeringspartier, Libe-
ral Alliance og Konservative, afskaffe 
de sidste rester af efterlønnen, og LA 
vil hæve pensionsalderen med et helt 
år. Derfor kan Løkke kritisere vores for-
slag så meget han vil, 
men faktum er, at hvis vælgerne 
vil have en ny ret til tidligere fol-
kepension for nedslidte, så er det 
Socialdemokratiet, de skal stem-
me på.
Et andet vigtigt emne i valgkampen 
kommer til at være sundhed. Regerin-
gen og Dansk Folkeparti kom i marts 
måned med deres sundhedsudspil. 
Det er selvfølgelig vigtigt, at vi får 
fortalt vælgerne sandheden om det 
udspil – nemlig at det er endnu en 
centraliseringsøvelse. Vores budskab 
er, at centralisering ikke er løsningen 
på udfordringerne i sundhedsvæsnet. 
Dét der er brug for, er mere nærhed 
og tid til patienterne.

Kristian Jensen har haft travlt med 
at forsvare reformen i lokalaviserne. 
Det er han nødsaget til at gøre, fordi 
mange af hans egne partifæller stadig 
er imod den.

Regeringens plan er underfinansieret, 
og den bruger en masse midler på at 
omstrukturere noget som ikke behø-
ver omstrukturering. De skriver, at de 
vil uddanne 2.000 flere sygeplejersker, 

men har ikke afsat en eneste krone til 
at ansætte dem, og flere sundheds-
økonomer stiller store spørgsmålstegn 
ved finansieringen til reformen. 

Blandt andet kalder Kjeld Møller 
Pedersen, sundhedsprofessor ved 
SDU, regeringens finansiering for 
”tryllestavsøkonomi”
Vi har allerede sidste år fremlagt vo-
res udspil til et sundhedsvæsen med 
mere nærhed og mere tid. Vi vil opret-
te nye nærhospitaler, hvor danskerne 
kan blive behandlet for almindelige 
og ukomplicerede sygdomme tæt på, 
hvor de bor. Vi vil have 1.000 flere sy-
geplejersker og løbende ansætte mere 
personale i sundhedsvæsenet, så der 
er mere tid til patienterne. Og alle fø-
dende skal have ret til to dage på sy-
gehuset efter fødsel, så ingen sendes 
hjem, før de er parate til det.

Kontakt Martin Elbæk på martin elbaek@ft.dk eller på 61 62 54 30



 VÆR FRIVILLIG 
I VALGKAMPEN

Et sidste afgørende punkt i valgkam-
pen bliver formodentligt klima. Ven-
stre har, i hvad der ligner panik, for-
søgt at profilere sig som et grønt parti 
her op til valget. Det er grinagtigt, fordi 
regeringen f.eks. med Landbrugspak-
ken har ødelagt balancen mellem 
landbruget og naturen. Kompensati-
onstiltagene i pakken er slet ikke nok, 
samtidig med at pakken truer vores al-
lesammens grundvand, ved at tillade 
hormonforstyrrende stoffer at sive 
ned i vandet i form af sprøjtegifte. Re-
geringen har nægtet at stemme for en 
ny klimalov, og vil ikke reducere land-
brugets udledning. I Socialdemokra-
tiet mener vi, at landbruget skal yde et 
fair og fornuftigt bidrag til klimaet, og 
vi ønsker f.eks. at se på, hvordan jord-
fordeling kan gavne både vores land-
mænd og miljøet.

Vores parti foreslår fem nye havvind-
mølleparker, en grøn forskningsmil-
liard og en halv million grønne biler i 
2030. Regeringen har derimod sat af-
gifter på klimavenlige elbiler, og er se-
nest kommet med et trafikudspil som 
helt negligerer den kollektive trafik – 
for eksempel ved ikke at elektrificere 
togene i Midtjylland. De vil endda af-
koble togstrækningen Vejle-Herning-
Struer fra resten af Danmark. Social-
demokratiet ønsker at sætte turbo på 
den grønne omstilling, og ønsker en 
fremtid med 100 procent grøn energi. 
Vi efterlader ikke miljø- og klimakrisen 
til næste generation.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle 
jer medlemmer, som jeg har mødt 
i de seneste måneder. 
Hvis nogle af jer er interesserede i at 
være aktive i den kommende valg-
kamp, så skriv endelig til Martin Elbæk 
og hør nærmere. Hans e-mailadresse 
er martin.elbaek@ft.dk.

Kontakt Martin Elbæk på martin elbaek@ft.dk eller på 61 62 54 30

Kære kammerater i moderpartiet
DSU-Herning har en særdeles glædelig 
nyhed. Den 13. februar 2019 blev en 
fuld bestyrelse valgt ind. Det glæder 
os enormt meget at kunne annoncere, 
at DSU-Herning er aktiv igen. Dette 
indlæg har til hensigt at informere 
jer om, hvad den nærmeste fremtid i 
DSU-Herning bringer.
Vores Herning
I DSU-Herning har vi kreeret en kam-
pagne kaldet ”Vores Herning”. Vores 
Herning er DSU-Hernings måde at give 
vores besyv på, hvilke problematik-
ker Herning står overfor, hvordan der 
i Herning bliver ført fejlagtig politik, 
og hvordan vi mener Hernings fremtid 
bør se ud. Dette gør vi gennem arran-
gementer. Vi intenderer eksempelvis 
at sætte fokus på normeringer i vo-
res børnehaver, manglende social- og 
sundhedsassistenter til vores ældre, 
og generelt hvordan det er at være 
ung i Herning.

I denne forbindelse vil vi også lancere 
”DSU’s mål for Herning”, hvor vi vil 
foreslå konkrete ændringer, som vil 

skabe et mere lige, lykkeligt og retfær-
digt liv i Vores Herning.

Samarbejde
Vi kæmper for samme sag. Vi vil alle 
skabe et mere frit, lige og solidarisk 
Herning. Dermed er det logisk, at vo-
res organisationer bruger hinanden 
mest muligt på trods af, at vi er to 
selvstændige organisationer. Vi i DSU-
Herning håber på, at vi kan bygge bro 
og skabe et stærkt samarbejde til det 
kommende Europa-parlamentsvalg 
og folketingsvalg. DSU-Herning tror 
netop på, at vi sammen kan blande en 
kraftig mikstur på socialdemokratiske 
værdier, som kan kurerer Hernings 
borgere for liberalismens umiskendeli-
ge, usympatiske, usolidariske gevækst.

Har du lyst til at støtte DSU-Her-
ning kan du på følgende link støtte 
os: www.dsu.net/medlem/med-
lemskab/stoettemedlemskab

Kærligste hilsner
DSU-Hernings bestyrelse

 - 5 -                                                    Den Røde tråd, april 2019

DSU i Herning



Den Røde tråd, april 2019         - 6 -

Medlemsmøde med rundvisning og dialog 
på gården Langvadbjerg, Ringkøbingvej 108, Snejbjerg, Herning

Torsdag 20. juni 2019 kl. 18.30 – 21.00

Centerleder Søren Dalgaard m.fl. viser rundt og orienterer om stedet. Derefter vil der være 
dialog og mulighed for at stille spørgsmål om autisme, bolig, beskæftigelse og uddannelse og 
ikke mindst om succesprojektet ”Klar til start”.

Alle partimedlemmer i Herning Kommune er velkomne, men der er en begrænsning på 35 
personer så tilmelding er nødvendig

 Tilmelding til: Mona Herskind  20649862 mona@herskind.se
    Mona Hedegaard  22971870 monahedegaard@live.dk

 Tilmeldingsfrist: Senest 12. juni 2019

VEL MØDT TIL EN GOD AFTEN
Arr.: Herning Partiforening

Autisme
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Sundheds- og ældrepolitik

Møde på Rosenlund Centret
Sydgaden 8, Snejbjerg - Herning

Mandag 13. maj 
kl. 19.00 - 21.00

Hvilken retning 
skal vi?

Hvordan sikrer vi en værdig alderdom? Hvordan sikrer vi et sundhedsvæsen med 
tid til omsorg? Hvad tænker du om fremtidens sundheds- og ældrepolitik? 
  Program:
  19.00 - 19.10 Velkomst v/ Mona Herskind
  19.10 - 19.20 Oplæg  v/ Mogens Jensen - Socialdemokratiet
  19.20 - 19.30 Oplæg v/ Bodil Markmøller - Formand for ældrerådet
  19.30 - 20.20 Debat; Mogens Jensen og Bodil Markmøller
  20.20 - 20.30 Afrunding af debatten
  20.30 - 21.00 Kaffe og kage
  Der tages forbehold for ændringer

Alle er velkomne, men da der kun er plads til 80, er tilmelding nødvendig senest 6. maj 2019
  Tilmelding til: Mona Herskind  20649862 mona@herskind.se
    Mona Hedegaard  22971870 monahedegaard@live.dk

Arr.: Socialdemokratiet - Herning partiforening



Conny Jensen

Conny Jensen, medlem af regionsrådet for region Midtjylland

TRYGT - NÆRT - NEMT

@ E-post
For at vi kan udsende flest muligt af vores medlemsblade og andre informatio-
ner billigst muligt som E-post, efterlyser vi mail adresser på medlemmer, 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 lelefonnummer, så vi lettere kan kontakte dig.

På forhånd tak!

Det er regionernes strategi for fremti-
dens sundhedsvæsen.

De seneste godt 10 år har det dan-
ske sundhedsvæsen været igennem 
en rivende udvikling, som har givet 
os kortere ventetider, højere kvalitet 
og langt bedre behandlingsresultater. 
Mange flere danskere overlever alvor-
lig sygdom, og vores gennemsnitlige 
levealder er stigende. Vi behandler 
langt flere patienter, og vi har langt 
flere sundhedsprofessionelle til at løf-
te opgaven.

Men sundhedsvæsenet er i konstant 
udvikling - der er ting, der kan gøres 
bedre, hurtigere eller anderledes i dag 
end tidligere. Der er behov for ved-
varende opmærksomhed på at sikre 
kort ventetid til behandling og udred-
ning og at reducere forskelle mellem 
regionerne. Men samtidigt skal sund-
hedsvæsenet også i langt højere grad 
kunne imødekomme borgernes for-
ventninger om sammenhæng i egne 
forløb, lettere adgang til egen læge og 
en bedre kommunikation.

Flere borgere vil i fremtiden have brug 
for sundhedsvæsenet. Det skyldes i-
sær, at vi bliver bedre til at behandle 
sygdom, så vi lever længere og med 
alderen får flere sygdomme, som skal 
behandles. 

Der skal tænkes nyt, hvis vi skal 
sikre ressourcer til at behandle 
flere - og behandle dem bedre. 
Og det er helt afgørende at værne om 
borgernes tillid og accept af et skat-
tefinansieret sundhedsvæsen med 
fri og lige adgang. Også af den grund 
er der brug for, at sundhedsvæsenet 
følger med tiden og forsøger at leve 
op til borgernes forventninger til et 
moderne, digitalt og højt kvalificeret 
sundhedsvæsen, der yder god service 
og er nemt at gå til.

Ovenstående er det som vi socialde-
mokrater vil som parti, og også det 
som vi i de 5 regioner vil. Men det er 
ikke lige det regeringen mener i deres 
udspil til sundhedsvæsenet, her er det 
mere en struktur der vil afskaffe de fol-
kevalgte regioner og erstatte det med 
bestyrelser nært Slotsholmen, jeg hå-
ber ikke de får magt til det som de har 
agt at udføre. Regeringen bliver bak-
ket op af Dansk Folkeparti som ønsker 
magten til Christiansborg, nok fordi de 

har få folkevalgte i de 5 regioner. Libe-
ral Alliance ser vel snit til mere priva-
tisering og indførsel af brugerbetaling 
på sundhed.

Der er sikkert i skrivende stund for-
handlinger om regeringens udspil, 
som sikkert bliver et valgoplæg til det 
folketingsvalg som står for døren.

Husk at fortælle familie, venner og 
bekendte at de tjener et godt vel-
færdssamfund ved at sætte deres 
X ved liste A til Folketingsvalget

Valg til Europaparlamentet

søndag 26. maj 2019
Niels Fuglsang 

er kandidat i region Midtjylland
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MIDSOMMERMØDE
på herregården Møltrup 

Mandag 24. juni 2019  kl. 18.30 - 21.00
 Besøget har 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

Alle medlemmer af Socialdemokratiet i Herning kommune er velkomne, men da der der kun er 
plads til 50 personer, er tilmelding nødvendig.

 Tilmelding kan ske til: 
 Bodil Kaptain på tlf.: 40 19 05 23 eller mail: lidobjnk@energipost.dk
 senest søndag 16. juni.
 Ved tilmelding bedes oplyst, om der kan være tale om behov for specialkost.

Arr.: Socialdemokratiet i Herning kommune
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Studietur til København
Medlemmer af Arbejdersangkoret og/eller So-
cialdemokratiet med samlever inviteres til en 
familiebustur til København.

Lørdag 24. august 2019
Køreplan og opsamling:
Kl. 06.00 Genvejen 16 i Sunds v/ Brøchners garage
Kl. 06.20 Ikast Rådhus
Kl. 06.45 Herning banegård
Kl. 19.00 Hjemrejse fra København

Uddrag af besøgsprogram i København:
a.  På udrejsen serveres rundstykker, kaffe / te.
b.  Besøg på Tårnby rådhus, hvor borgmester Allan Andersen vil for 
 tælle om deres udfordringer.
c. Metrobyggeriet, der forventes at åbne i 2019.
d. Der serveres sandwich til frokost.
e. Besøg i Folketinget med rundvisning af Mogens Jensen.
f. Besøg i Arbejdermuseet. Husk at hvis du er medlem af en LO- 
 fagforening, har du og din samlever gratis adgang til museet.  
 Medlemsskab dokumenteres ved medlemskort fra din fagfor 
 ening.
g. København på egen hånd.

Bindende tilmelding:
Snarest og senest 1. august 2019 til en af nedenstående personer.
Der er plads til 48 personer i bussen, så deltagelsen er efter først til møl-
le princippet.
Husk ved tilmelding at oplyse, hvor der ønskes påstigning.
 
 Tage Olesen 28 40 71 77 eller tage7430@gmail.com
 Peder Bruun 40 20 25 12 eller pbruun@gmail.com
 Bodil Kaptain 40 19 05 23 eller lidobjnk@energipost.dk

Pris pr. deltager: 400 kr.
som opkræves i bussen.

    Arr.: Arbejdersangkoret (ASK), 
    Socialdemokratiet i Ikast / Brande kommune
    Socialdemokratiet i Herning kommune
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Gruppemøder og byrådsmøder i 2019
Tommy Tønning, formand for den socialdemokratiske gruppe i Herning byråd

Tommy Tønning

Kære medlemmer 
Vi har i den socialdemokratiske by-
rådsgruppe i tæt samarbejde med 
fællesledelsen, besluttet at foretage 
en del ændringer i vores mødeform.
Grundet nye regulativer, som  åbenbart 
har været nødvendige at udarbejde, 
fra rådhusets side, må vi ikke længere 
afholde møder på rådhuset med mere 
end 4 udefrakommende medlemmer.
Disse regulativer er opstået, da den ny 
borgerliste krævede mødelokaler stillet 
til rådighed til diverse medlemsmøder, 
i et hidtil uset omfang, der ikke før har 
været set i Rådhusets historie. Derfor 
disse nye regulativer.

Som alternativ til de offentlige 
gruppemøder og for at give jer en 
mulighed som medlemmer at få direkte 
indflydelse på politikken der føres, 
bliver der holdt medlemsmøder. Disse 
møder holdes som  fyraftensmøder fra 
kl 16-18.00  Alle byrådsmedlemmer 
deltager som udgangspunkt, hver 
gang der er medlemsmøde.
Følgende er forslag til fyraftensmøder 

for medlemmer til afholdelse kl 16-18
Vi tænker os en dagsorden til disse 
møder 

1. Orientering fra de udvalg hvor der 

er byrådsmedlemmer. 

2. Spørgsmål til ovenstående.

3. Forslag, spørgsmål, og andre gode 
ideer fra medlemmer.

18. juni, 20. august, 24. september, 
1. oktober, 5. november, 10. de-
cember.

Budgetprocessen
Som noget nyt har vi besluttet at 
der afholdes et budgetseminar 
for medlemmerne allerede før 
sommerferien. Dette møde bliver den  
 21 maj kl 18.00- 21.00
Dette seminar for medlemmer afløser 
det hidtidige store budgetmøde der 
altid har været afholdt i august.
Derudover holder vi et kort opfølgende 
møde igen for medlemmer 

27. august  efter byrådsmødet 
Kl 20-21.30

Vi er blevet enige med fællesledelsen 
om at dette er modellen vi prøver af 
i år.

Modellen evalueres mellem fællesle-
delsen og byrådsgruppen med udgan-
gen af 2019.
Alle møderne afholdes hos Metal, 
Neksøvej 7 i Herning.

“ en rose så jeg skyde”
Omtrent sådan føles det nu. Frosten 
har i disse dage svært ved at slippe 
jorden, og på samme måde kan 
man vist rolig sige at statsminister 
Lars Løkke har svært ved at slippe 
statministerstolen. !!!!!!!
Samtidig skyder den røde socialdemo-
kratiske rose sig langsomt og sikkert 
til vejrs, og meningsmålingerne bliver 
bedre og bedre.

Så uanset hvor længe Løkke trækker 
den, jo mere slagkraftig bliver rosen. 

Vi er alle klar til et nyt Danmark, med 
en ny statsminister og nye muligheder.
Lokalt håber vi, at en ny statminister 
også betyder et opgør med den 
kommunale spændetrøje og en mulig-
hed for igen at kunne prioterere 
selvstændigt og frit med de midler,  vi

nu får ind skattemæssigt. Så vi 
en gang for alle kan få lukket de 
velfærdsmæssige udfordringer en 
kommune som Herning også har.
Vi er så småt gået i gang med forbe-
redelserne til budget 2020. Mange 
af disse forberedelser foregår ved at 
samtale med gode kollegaer i byrådet 
og “gøde” jorden for mulige nye tiltag.
I den forbindelse holder vi et seminar 
for jer medlemmer i maj måned, hvor 

vi sammen skal søge at blive klogere 

på, hvad der er den vigtigste priotering 
for os alle i forbindelse med budget 
2020.

Vi vil fortsætte med at sætte tydelige 
socialdemokratiske aftryk, og som det 
gamle slogan lyder.

“ i al vor gerning, tænk på Herning” 
kommune.
I ønskes alle en rigtig god påske, forår 

og forhåbentligt et snarligt valg.

Tommy Tønning     
Gruppeformand

Socialdemokratiet i 
Herning kommune
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Taler og musik fra kl.9.00 – 13.00 
      
         Fællessang med Arbejdersangkoret (ASK) 
 

 
 

Program (ca. taletider) 
 
09.00 – Velkomst v. afdelingsformand Henning Vestbjerg Pedersen 
 
09.30 – Morten Skov Christiansen – FH næstformand  
 
10.00 – Signe Munk  

 Folketingskandidat – næstformand - Socialistisk Folkeparti 
 

10.30 – Jakob Sølvhøj – Folketingsmedlem – Enhedslisten 
 
11.00 – Mogens Jensen – Folketingsmedlem – Socialdemokratiet 
 
12.00 – Lone Børlum – Formand – LO Herning / Ikast 
 
 
Alle er velkomne! 

                                                                                                                                                              

 
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. 

 
Afdelingen giver den 
første øl/vand gratis 

 
På pladsen vil der være 
telte / boder fra politiske 

partier og 
interesseorganisationer 

 

20
19

 



Trehøje & Aulum / Haderup partiforening 
Afholdt generalforsamling

Elisabeth Madsen, formand for partiforeningen

Den 5. marts 2019 afholdt partifor-
eningen den årlige generalforsamling i 
Den Gule Bygning i Vildbjerg. 

Generalforsamlingen bliver afholdt på 
skift mellem Aulum og Vildbjerg.

Mødet indledtes med, at Niels Fuglsang  
som er kandidat til Europaparlamentet 
berettede om parlamentet og de ting, 
som han vil arbejde for i parlamentet. 

Efter indtagelse af håndmadder 
begyndte den egentlige generalforsam-
ling. Der var pænt fremmøde 18 
medlemmer og tre gæster.

Tommy Tønning berettede om arbejdet 
i byrådet.

Anders Andreasen fortalte om 
landspolitikken. Han advarede mod 
overmod i forbindelse med valget. 

Nok er meningsmålingerne pæne, 
men det er stadig hårdt arbejde, hvis 
Socialdemokratiet skal vinde valget.

Nikolaj Kølbæk bragte en hilsen fra 

DSU.
Ellers gik generalforsamlingen efter 
dagsordenen. 
Der var debat om sammenlægning af 
Trehøje og Aulum-Haderup og Sunds 
partiforeninger.
Stemningen var overvejende positiv,
men medlemmerne udtrykte bekym-
ring om, hvorvidt partiforeningen 
kunne magte at servicere det større 
geografiske område. 

Bestyrelsen blev bemyndiget til at 
undersøge mulighederne ved en 
fusion. 

Bestyrelsen mangler et medlem, da 
det ikke lykkedes at finde en afløser for 
Grete Rask.

Det vil være rigtig dejligt, hvis der blandt 
medlemmerne findes et menneske, 
som kunne tænke sig at tage en tørn 
et par år i bestyrelsen. Det er godt 
nok udansk at melde sig til sådan en 
post, men gør det alligevel. Du får 
indflydelse og bliver ikke overbebyrdet 
med arbejde. Vi har brug for dig

Man kan melde sig hos for-manden 
Elisabeth Madsen på 

em.vildbjerg@dlgmail.dk 

 

Husk -Husk - Husk - Husk 
Socialdemokratiet - Herning partiforening 

er i lighed med tidligere år repræsenteret på følgende markeder.

Søby marked
10. og 11. august 2019

Høgild marked
7. og 8. september 2019

Husk - Husk - Husk - Husk
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Socialdemokraterne i Herning Kommune
v/Knud Egon Poulsen
Rødtjørnvej 25
7400 Herning

Adresseliste

Aktivitetsliste
01.05    Festen holdes hos 3 F i Birk ved Herning
13.05 19.00 - 21.00  Sundhed og ældrepleje   Rosenlund i Snejbjerg
27.05 19.00   Baggrundsgruppen TM & Byplan  Neksøvej 7
21.05 18.00 - 21.00  Budget seminar    Neksøvej 7
18.06 16.00 - 18.00  Fyraftensmøde om byrådspolitik  Neksøvej 7
20.06 18.30 - 21.00  Medlemsmøde om autisme   Langvadbjerg ved Snejbjerg
24.06 18.30 - 21.00  Midsommermøde    Møltrup optagelseshjem
20.08 16.00 - 18.00  Fyraftensmøde om byrådspolitik  Neksøvej 7
24.08    Studietur til København
27.08 20.00 - 21.30  Opfølgningsmøde på byrådsmødet  Neksøvej 7
02.09 19.00   Baggrundsgruppen TM & Byplan  Neksøvej 7
10 - 11 august   Søby marked
7 - 8 september  Høgild marked
24.09 16.00 - 18.00  Fyraftensmøde om byrådspolitik  Neksøvej 7
01.10 16.00 - 18.00  Fyraftensmøde om byrådspolitik  Neksøvej 7
05.11 16.00 - 18.00  Fyraftensmøde om byrådspolitik   Neksøvej 7
10.12 16.00 - 18.00  Fyraftensmøde om byrådspolitik  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


