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Knud Egon Poulsen

Begivenheder vi husker 
Når man spørger, hvilke begivenhe-
der danskerne mindes i 2019, får man 
forskellige svar. Nogle husker: Da Dan-
mark vandt VM i herrehåndbold, den 
tragiske togulykke på Storebælt, da 
Notre Dame i Paris stod i flammer,  el-
ler den dag da Lars Løkke Rasmussen 
trådte tilbage som statsminister. 

Personligt vil jeg især huske og mindes, 
at Danmark fik Mette Frederiksen som 
statsminister og en Socialdemokratisk 
regering med støtte fra venstrefløjs-
partierne Enhedslisten, SF, de Radikale 
og Alternativet. 

Socialdemokratiet har nu samme med 
støttepartierne en enestående chance 
for at indfri de mange fornuftige øn-
sker og ideer, der ikke var mulighed 
for at gennemføre under den tidligere 
borgerlige regering.

Energipolitik	  
Jeg mener, at en af grundene til, at vi 
har fået en ny regering er, at Socialde-
mokratiet har en meget fornuftig mil-
jøpolitik, som er blevet folkeeje. Dan-
skerne har et ønske og en tro på, at 
vi kan leve, bo, transportere og drive 
virksomhed på en måde, der ikke øde-
lægger vores klima og miljø.

Vores miljøønsker er senest blevet be-
skrevet i en bindende klimalov, som 
er vedtaget af et stort folketingsfler-
tal samt en klimalov, der skal sikre, at 
Danmark når i mål med at reducere 
udledningen af drivhusgasser med 70 
procent i 2030 sammenlignet med ni-
veauet i 1990. Desuden er det planen 
at Danmark senest i 2050 bliver klima-
neutral.

Med aftalen er der desuden flere del-
mål, og et ønske om at nedsætte et Kli-
maråd, der skal rådgive omkring den 

førte klimapolitik. En anden nyskabel-
se er nedsættelsen af en borgerting, 
hvor borgerne skal høres inden den 
fremtidige klimapolitik skal vedtages. 
Jeg tror derfor, at det er realistisk, at 
Danmark senest i 2050 bliver klima-
neutralt.

Skattevæsenet	skal	genoprettes
En anden væsentlig udfordring for 
den socialdemokratiske regering bli-
ver at genoprette vores skattevæsen. 
Skandaler og dårlig medieomtale har 
grundlæggende rystet borgernes til-
lid til Skat. Senest har en undersø-
gelse afsløret, at næsten halvdelen af 
danskerne har mistet tilliden og troen 
på vores skattevæsen. Det bør derfor 
være en vigtig prioritet at genskabe 
tillid til, at vi alle betaler den korrekte 
skat, som er livsnerven til at sikre vo-
res velfærdssamfund og at der er pen-
ge til de fælles udgifter.
Men vi må forberede os på, at det ta-
ger tid og kommer til at koste mange 
penge at genoprette vores skattevæ-
sen, efter at Skat blev udsultet under 
den borgerlige regering i 00’erne.

Region-	og	byrådsvalget	2021
Lokalt er Socialdemokratiet ved at for-
berede det næste regions- og byråds-
valg, som afholdes tirsdag 16. novem-
ber 2021. Vi ved alle, at der er mange 
ting vores parti er ansvarlig for forud 
for et lokalvalg. Alle opgaverne er be-
skrevet i en detaljeret strategi- og tids-
plan.

Som bekendt var 15. oktober sidste     
frist for at foreslå spidskandidater. Da 
fristen var overskredet var der kun 
forslag om Tommy Tønning fra Aulum. 
Tommy er derfor uden modkandidat 
Socialdemokratiets spidskandidat ved 
næste byrådsvalg i Herning kommune.

Vi håber, at den samlede opstillings-
liste bliver på ca. 20 - 25 kandidater, 
med en geografisk, alders-, køns- og 
erhvervsmæssig spredning.
Fristen er således frem til 15. oktober 
2020, hvor Socialdemokratiets med-
lemmer kan indstille sig selv og andre 
som kandidat til byrådsvalget i Her-
ning kommune. 

De opstillede kandidater skal efter-

følgende ved en ekstraordinær ge-
neralforsamling prioriteres på opstil-
lingslisten jvf. vores opstillingsregler.

Kandidater der efter 15. oktober 2020 
ønsker at opstille, vil efter godkendel-
se af fællesledelsesbestyrelsen blive 
indplaceret på listen efter de priorite-
rede kandidater.

Sideløbende med at kandidaterne bli-
ver uddannet, skal vi have formuleret 
et socialdemokratisk arbejdsprogram.

Uformel	”Nytårskur”
Traditionen tro afholder vi igen en 
uformel ”Nytårskur”, der bliver afholdt 
mandag 20. januar 2020 i DGI- huset, 
Kousgaards Plads 3, Herning.
Her vil vores folketingsmedlem og 
minister Mogens Jensen være ”Toast-
master” og holde festtalen samt ud-
spørge aftens gæst, der er formand for 



Landbrug & Fødevarer Martin Merrild.
Se annonce i dette medlemsblad 

og på hjemmesiden.

Offentligt	politisk	møde	med	Mo-
gens Jensen
Til orientering har vi planlagt et offent-
ligt socialdemokratisk møde med Mo-
gens Jensen mandag 16. marts 2020. 
Her vil Mogens fortælle om hans man-
ge ministerudfordringer og debattere 
politik med vælgerne.

Indbydelse udsendes senere og vil 
kunne ses på vores hjemmeside

Varsling af generalforsamling 
De to ”Valgkredse og Fællesledelsen”  
varsler, at de afholder deres årlige 
generalforsamlinger mandag 6. april 
2020 i 3 F’s lokaler, Birkcenterpark 4, 
Birk v/Herning.
Aftenen indledes med de politiske be-
retninger kl. 17.00 – 18.45.
Efterfølgende kl. 19.00 afholder vi de 
tre generalforsamlinger.
Se varslings-annonce i dette blad og 

dagsorden i det næste blad og på 
hjemmesiden.

Studierejser	i	2020
Som bekendt har vi ikke arrangeret 
studierejser i 2019, da der jo blev af-
holdt EU-parlaments- og folketings-
valg, hvor organisationen skulle foku-
sere på de to valgkampe. Til gengæld 
har vi 2020 planlagt to politiske studie-
rejser. 
Ultimo maj går det til EU-byen” Bru-
xelles, med en afstikker ud til den hi-
storiske by ”Waterloo.
Medio september arrangeres en rejse 
til EU-byen” Strassbourg og Luxem-
bourg, med afstikkere til vindistrikter-
ne Alsace- og Mosel.
Alle er velkommen på disse rejser, 
men der kan dog kun deltage 44 per-
soner på hver af de to rejser. Derfor vil 
deltagelse være efter ”først til mølle-
princippet”.
Se annoncen i dette blad og på hjem-

mesiden.

Vores	politiske	baggrundsgrupper
Som bekendt har Socialdemokratiet i 
Herning kommune to velfungerende 
politiske baggrundsgrupper, der er i 

tæt dialog med de Socialdemokratiske 
repræsentanter i byråd, regionsråd 
og folketing. Gruppernes opgave er at 
udvikle ideer, tanker, drøfte politiske 
synspunkter og agitere for Socialde-
mokratiets politik.
•	 Teknik, Miljø og byplan.
•	 Social, handikap og ældre pt. sam-

menlagt med Børn og familie, fol-
keskole.

Hvis du ønsker at deltage i ovennævn-
te baggrundsgrupper, skal du tilmelde 
dig til undertegnede kep@def.dk eller 
Tlf. 2022 6825. Efterfølgende vil du bli-
ve inviteret til kommende baggrunds-
gruppemøder.

Socialdemokratiets	hjemmeside	
Socialdemokratiet i Herning kommune 
har oprettet vores egen hjemmeside, 
der informerer sideløbende med vo-
res Facebook side. Hjemmesiden har 
adressen www.socialdemokratiet-her-
ning.dk eller www.soc-herning.dk 

På hjemmesiden gemmes vores med-
lemsblade, navne, adresser og link til 
andre hjemmesider. Hvis du har for-
slag til eller rettelser, hører vi gerne fra 
dig.

Vi skal bruge din e-mailadresse!
For at vi kan udsende flest mulige 
medlemsblade / nyhedsbreve billigst 
muligt som e-post, efterlyser vi din 
e-mailadresse. Vi har i dag registreret 
e-mailadresser på ¾ del af vores med-
lemmer, men vi ved at flere har og 
bruger e-mail. Du bedes derfor med-
dele os din e-mailadresse.
Det er Vera Nybo Jensen - vnj@jensen.
mail.dk - tlf. 9726 – 7125 og de enkelte 
partiforeninger der indsamler e-mail-
adresser og telefonnummer.
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Varsling
Kreds-	og	Fælles	generalforsamlinger	 

De to valgkredse og Fællesledelsen i Herning kommune varsler, at vi 
afholder vores ordinære generalforsamlinger mandag 6. april 2020 i 
3 F’s lokaler, Birkcenterpark 4 i Herning. 
 
Næste nummer af Den Røde tråd, der udsendes marts 2020, vil inde-
holde dagsordner og bilag m.m.    

Jvf. vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet, være indsendt til 
formanden senest 14 dage forud for mødet. Indkomne forslag kan læ-
ses på vores hjemmeside og på Facebook to uger før mødet.
 
Kl.	17.00	-	18.45
Politiske	beretninger:	Henholdsvis regionsrådet, byrådet, og folketinget. 
 
Kl.	19.00	-	ca.	22.00
Generalforsamlinger	for	Fællesledelsen	og	valgkredsene:
Valgkredsenes generalforsamlinger afvikles når Fællesledelsens gene-
ralforsamling afbrydes.
Vi håber naturligvis, at mange har lyst til at deltage vores generalfor-
samlinger.



MINISTER FOR BLANDET LANDHANDEL 
og alt godt fra havet
Mogens Jensen, MF, næstformand for Socialdemokratiet, valgt i Herning og Vestjyllands Storkreds, minister for fødevarer, 
fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde.

Mogens Jensen
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Offentlig	møde	med	Mogens	Jensen

Mandag 16. marts
  -Orientering om ministerens udfordringer
  -Spørgsmål og debat

Indbydelse udsendes senere samt vil fremgå af 
hjemmesiden og Face book

Det bliver nok svært at gå den tidligere 
landbrugsminister Kristen Bording helt 
i bedene. Selvom vi har det til fælles 
at være opstillet i Herning, og at land-
brugserhvervet fylder meget i vores 
arbejde som minister, så kommer jeg 
næppe til at sidde på den samme post 
i knap 22 år, som Bording gjorde det. 
Mindre kan dog også gøre det. Jeg er 
heller ikke sikker på, at ligestilling var 
noget, der havde fået den store op-
mærksom i Landbrugministeriet til-
bage i 1924, da Bording rykkede ind 
regeringskontorerne for første gang.

Jeg er kommet rigtig godt i gang med 
min anden periode som minister. Der 
er nok at se til, og som den minister 
med den længste portefølje, får jeg 
virkelig også lov at komme helt ud i 
alle hjørner i det politiske landskab. 
Der er ikke mange af mine europæiske 
kolleger, der kan sige, at de på samme 
arbejdsdag beskæftiger sig både med 
landbrugsreform, dyrevelfærd, for-
mandsskab for det nordiske minister-
råd, transkønnedes rettigheder og 
Østersøkvoter på torsk. 

Jeg	 holder	 tungen	 lige	 i	munden,	
og	gør	mit	bedste	 for,	at	 jeg	med	
skarp	prioritering	kommer	ordent-
ligt	 omkring	 de	 sager,	 der	 lander	
på	mit	bord.
Noget af det vigtigste for mig i mit nye 
embede er, at man også skal kunne 
mærke, at vi har fået en socialdemo-
kratisk regering. Det letteste havde 

været at vælge autopilot og så ellers 
bare styre igennem de sager, der til 
enhver tid opstår. Men jeg vil mere 
end det. 
Som	 den	 første	 rent	 socialdemo-
kratiske	regering	i	mange	år,	har	vi	
en	forpligtelse	til	at	sætte	et	solidt	
aftryk.	

En af mine hovedprioriteter er, at gøre 
landbruget grønnere. Det både i for-
hold til bæredygtighed og klima. Jeg 
oplever et landbrug, der spiller godt 
med, og det er da også helt afgørende, 
hvis vi skal præstere at være et fore-
gangsland. Derfor har vi også afsat 200 
millioner kroner om året de næste ti år 
til en jordreform, der skal tage dårlig 
landbrugsjord ud af drift. Det er både 
godt for landbruget og klimaet. Hvad 
der også er godt for klimaet, er den 
klimalov, vi har indgået med en lang 
række af Folketingets partier. Der er 
i sandhed noget at glæde sig over på 
klimaets vegne.

Jeg glæder mig også over, at mine mi-
nisterkolleger har lagt stærkt ud med 
en lang række ærkesocialdemokratiske 
tiltag. Vi har afsat flere penge til vel-
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færd og fx besluttet os for at ansætte 
1000 flere sygeplejerske. Det kommer 
til at give et ordentligt løft på landets 
hospitaler. Vi har også taget kampen 
op mod kviklån. Her kan man virkelig 
mærke, at der er forskel på den poli-
tik Venstre førte, og så den, vi vil stå 
for. Alt for mange mennesker drives 
i armod på grund af grådige banker, 
der tilbyder kviklån til en helt vanvit-
tig rente. Det sætter vi en stopper for. 
Jeg synes også, at Mette Frederiksens 
undskyldning til Godhavnsdrengene 
er et fremragende eksempel på den 
sociale retfærdighed, vi som parti er 
drevet af. 

Jeg er selvfølgelig også nødt til at næv-
ne finansloven. Der er grønne tiltag, 
der er sat et arbejde i gang med at få 
flere pædagoger til vores børn og li-
sten er lang. Jeg ønsker dig som læser 
en rigtig god jul og et godt nytår. Jeg 
glæder mig til at se mange af jer, når 
vi holder den traditionelle nytårskur i 
Herning den 20. januar.

NYE
medlemmer

Medlemstallet har været flot stigende det sidste år. 
Derfor inviterer Herning Partiforening  personligt nye medlemmer ind til 

en gang tarteletter samt dialog om deres forventninger til medlemsskabet 
og muligheder for indflydelse. 

Medlemmerne vil også få en orientering om de aktiviteter, de har 
mulighed for at deltage i. 

27.	januar	2020	kl.	17-19	
på 3F, Birk Centerpark 4, 7400 Herning.

          Pbv. Mona Burgdorf Herskind

          Formand for Herning Partiforening

Medlemsmøder i foråret 2020
Vi forsøger igen at holde medlemsmøder som i 2019, 

d.v.s. ca. hver måned i 2020.

Møderne vil handle om aktuelle politiske dagsordner 
og medlemmernes gode ideer.

 Tirsdag 14.01 kl. 16 - 18, metal, nexøvej, Herning

 Tirsdag 25.02  kl. 16 - 18, metal, nexøvej, Herning

 Tirsdag 24.03  kl. 16 - 18, metal, nexøvej, Herning

 Tirsdag 21.04  kl. 16 - 18, metal, nexøvej, Herning

 Tirsdag 12.05  kl. 16 - 19, metal, nexøvej, Herning 

12. maj er udvidet til kl. 19, da der skal være tid 
til drøftelse af forslag og ønsker til budgettet for 2021.

 Tirsdag 16.06 kl. 16 - 18, metal, nexøvej, Herning
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NYTÅRSKUR 2020

mandag	20.	januar	kl	18.00	til	ca.	22.00

DGI - huset 
Kousgaards Plads 3 i Herning

Tilmelding til Bodil Kaptain tlf. 97267776, mobil: 4019052, mail: lidobjnk@energipost.dk 
senest	11.	januar	2020	

Husk først til mølle, da der er begrænset antal pladser.

Egenbetaling:	100	kr	
indbetales	ved	tilmeldingen	på	konto	reg.	5383	-	0313706

      Parkering er gratis i Parkeringskælderen på niveau 2. Du skal dog  
      huske at registrere din nummerplade og telefonnummer i   
      receptionen. Kom i god tid

MENY	-	BUFFET
-	Ben	Skinke	med	honning	bagte	rodfrugter.

-	Langtids	stegt	oksefilet.
-	små	smørbagte	kartofler	vendt	i	krydderurter	.
-	rødvins	sauce.
-	Årstiden	to	spændende	salater.
-	brød	og	smør.
-	Små	chokolademousse	med	friske	bær.

Mulighed	for	special	kost

PROGRAM
Fra	Christiansborg	deltager	minister			

Mogens	Jensen	og	en	gæst,	
som	Mogens	vil	udspørge.	

Aftenen	blandes	med	musik	og	
fællessang.

Der	vil	være	vand	på	bordene.
Øvrige drikkevarer er for egen regning.
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Ordinær generalforsamling 
Herning	Partiforening

Mandag	24.	februar	2020	kl.	19.00	-	21.00	
3F’s lokaler, Birk Centerpark 4, Herning

 Dagsorden
1. Velkomst v/ formand Mona Burgdorf Herskind

2. Valg af dirigent og referent 

3. Godkendelse af indkaldelsen 

4. Godkendelse af dagsorden 

5. Valg af 3 stemmetællere 

6. Bestyrelsens beretning v/ 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 20. februar 2020).

9. Orientering, Folketing v/Mogens Jensen, Region v/Conny Jensen og Byråd v/Tommy Tønning

10. Gæstetaler v/DSU

11. Valg til bestyrelse og øvrige hverv – personforslag kan stilles på mødet.

a. Kasserer for 2 år (Vera Nybo Jensen er på valg – modtager genvalg)

b. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Bruno Sørensen og Nikolaj Rosenkilde Kølbæk er på valg   

begge modtager genvalg

c. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

d. 2 revisorer for 1 år – på valg (Marius Kristensen og Karin Bragt – begge modtager genvalg)

e. 2 revisorsuppleant – på valg (Arul og Jens Martin – 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 AOF- repræsentantskabsmøde         

på valg (Jens Martin Christensen og Hans Agerup – begge modtager genvalg)

i. Valg af fanebærer og suppleant (Poul Siggaard og Rene Maxen – begge modtager genvalg)

12. Afslutning ved v/ formanden. 
ooooooooooooooooooooooooooooo

(Husk	fællesspisning	fra	kl.	18.00	–	husk	tilmelding)
Traditionen tro, byder vi på ”gratis” fællesspisning forud for generalforsamlingen fra kl. 18.00. Tilmelding senest mandag 

den 18. februar 2020, til kasserer Vera Nybo Jensen på E. vnj@jensen.mail.dk eller T. 41290079. 

ooooooooooooooooooooooooooooo

Til orientering konstituerer bestyrelsen sig efter generalforsamlingen.



Conny Jensen

Conny Jensen, medlem af regionsrådet for region Midtjylland

Et samlet regionsråd prioriterer 
hospitaler og klima
Samtlige partier i Region Midtjylland 
har skrevet under på en aftale om næ-
ste års budget. Aftalen baserer sig på 
fire sigtelinjer som er:

•	 Et	 stærkt	 universitetsho-
spital	 i	 højeste	 internatio-
nale klasse 

•	 En region i balance 

•	 Region	 Midtjylland	 gået	
forrest	i	bæredygtig	udvik-
ling	og	grøn	omstilling	

•	 En	 arbejdsplads	med	 godt	
arbejdsmiljø	 og	 arbejds-
glæde	

Økonomiaftalen 2020 bidrager med 
et råderum i Region Midtjylland på 
over en halv milliard kroner til politisk 
prioritering, så dejligt at vi har fået en 
socialdemokratisk ledet regering, der 
sætter velfærd højt. Selv med råde-
rummet er der brug for hver en krone.

Med budgetforliget for 2020 løfter for-

ligspartierne Aarhus Universitets Ho-
spital (AUH) med ialt 214,3 millioner 
kroner, samtidigt har vi intention om, 
at de 60,7 millioner kroner der mang-
ler for at komme i balance, vil blive til-
ført i 2021, dermed er de varslede be-
sparelser fra næste år taget af bordet. 
Hospitalets gæld mere end halveres, 
og det urimelige krav om at levere en 
forbedret effektivitet på 8% er veks-
let vil 6%. Vi har dog en række klare 
krav fra regionsrådets side, f.eks, skal 
hospitalet overholde de aftalte økono-
miske rammer og komme i stabil drift, 
det sidste betyder, at der medio 2020 
gennemføres mindst 1000 operatio-
ner om ugen, og det har jeg fuld tiltro 
til, at de mange dedikerede og dygtige 
ansatte på hospitalet kan løse.

Vi har blik for, at der også er økono-
miproblemer på vore øvrige regions-
hospitaler, derfor for at bringe balance 
i regionen, får de også del i væksten, 
det betyder at Hospitalet i Horsens 
tilføres 6 millioner kroner, Hospitals-

enhed Midt (Viborg, Silkeborg, Neuro-
centrene i Hammel, Skive og Lemvig) 
får 14,8 millioner kroner, Hospitalet i 
Randers får 6 millioner kroner og Ho-
spitalsenhed Vest (Herning og Holste-
bro) får 13,1 millioner kroner og så får 
psykiatrien 10,6 millioner kroner for at 
ligestilling psykiatrien og somatikkken.

Med hensyn til psykiatrien, så arbej-
der vores regering på en ny reform for 
en 10 årig periode, forventningerne vil 
være bedre kapacitet til senge, etable-
ring af flere psykiatrihuse, gerne med 
regionale og kommunale senge. Hur-
tig og rette indsats, indsats på forebyg-
gelse. Opfølgning ved overgang, her er 
det nødvendigt med et hurtigt tilbud 
og en mere ensartet kvalitet af til og 
indsats fra kommunerne. 

Det nære sundhedsvæsen som rækker 
ud mod kommuner og praktiserende 
læger afsættes 15 millioner kroner for 
at styrke indsatsen på tre områder

•	 Styrke	det	nære	sundheds-
væsen	 og	 gennemføre	
sundhedsaftalen	

•	 Medfinansiere	 anlægspro-
jekter	 i	 regionens	 sund-
hedshuse 

•	 Etablere	gode	fysiske	ram-
mer og de kommunale og 
regionale	funktioner	i	Lem-
vig Sundhedshus 
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Den lange ventetid til høretabsbe-
handling hvor presset forventes at 
vokse yderlig afsætter vi 3 millioner 
kroner til flere behandlinger.

På området for Regional Udvikling har 
vi haft et særligt fokus på klima og 
afsætter 25,5 millioner kroner til en 
handlingsplan, der blandt andet foku-
serer på bæredygtighed, klima og grøn 
omstilling. Derudover er det vedtaget 
at 6 millioner kroner afsættes til at vir-
keliggøre den bæredygtighedsstrategi 
som skal vedtages i 2020.

For at tiltrække og gennemføre flere 
internationale sports- og kulturevents 
i Region Midtjylland afsætter vi 4 mil-
lioner kroner i 2020 og 2 millioner 
kroner i overslagsårene, og puljen er 
tiltænkt kommuner i regionen, der vil 
ansøge om at blive værtskommune for 
sådanne events.

En forudsætning for at driften på alle 
hospitaler og øvrig driftsområder i re-
gionen er personalet. Specielt er det 
en udfordring , at fastholde, rekruttere 
og løbende kompetenceudvikle.

Arbejdsmiljøet skal forbedres og ud-
vikles i samarbejde med medarbejder-
ne og specielt arbejdet i MED udvalg. 
Det er nødvendigt med en god dialog 
og indflydelse for medarbejderne for 
at forbedre arbejdsmiljø og vilkår i 
de daglige opgaver. Dette kræver et 
stærkt samarbejde mellem tillidsvalg-
te, ledelse og faglige organisationer, 
derfor nedsætter vi et midlertidig ud-
valg som skal arbejde med området.

Anlægskontoen er også under pres, vi 
har nye store projekter der skal igang-
sættes, blandt andet nyt hospitalsapo-
tek, nyt vaskeri, og en gennemgang af 
vore bygningsmasser. Vi har allerede 
på nuværende tidspunkt også vedta-
get at udføre køleanlæg på sengestu-
erne i Skejby.

Jeg mener nu med dette at have be-
skrevet det vigtigste i forbindelse med 
vores budgetvedtagelse, ganske som 
jeg lovede i sidste nummer af bladet, 

men	skulle	der	være	spørgsmål,	er	
man	enten	velkommen	til	at	kon-
takte	mig.

Jeg vil til slut ønske alle vores medlem-
mer og familierne og vores organisa-
tion en rigtig glædelig Jul samt et godt 
Nytår, jeg glæder mig til det fortsatte 
samarbejde.

Ordinære	generalforsamlinger	2020	
Sunds	partiforening

Tirsdag	25.	februar	Kl.	19:30	
på Skalmejeskolen

Aaskov	partiforening

 Sdr.                                     Felding

onsdag 26. februar kl. 19.oo 
på Klods Hans i Sdr.felding. Mød vores lokale byrådsmedlem Vinnie 

Borbjerg og gruppeformand Tommy Tønning.

Trehøje	og	Aulum-Haderup	partiforening	

torsdag 27. februar kl. 18.00 
i Aulum Station.

Regionsrådsformand Anders Kühnau kommer og holder oplæg om 
Region Midt.



Den Røde tråd, december 2019           - 10 -

__________________________________________________ 
Socialdemokratiet Region Midtjylland 

EU – Studierejser i 2020 
 

Oprindelig var det tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der syntes 
vi bør arrangere studierejser til vores nabolande. Rejserne i 2020 er øvrigt 
vores 20. og 21. studierejse de seneste 14 år.  
________________________________________________________________ 
 
 

”EU-byen” Bruxelles og Waterloo 
 
Du inviteres på en spændende og lærerig rejse til EU-byen 
Bruxelles og den historiske slagmark ved Waterloo. 
 
Udrejse lørdag morgen den 23. maj og hjemkomst onsdag 
morgen den 27. maj 2020, med 3 hotel overnatninger. 
 
• Deltagerne vil få en grundig indsigt i EU’s opbygning og 

funktioner. 
• Møde med EU-parlamentsmedlem Niels Fuglsang, besøg i EU 

Kommissionen, Ministerrådet og Europaparlamentet. 
• Møder med den danske repræsentation (Ambassaden), og 

Region Midtjyllands lobbyister i Bruxelles. 
• Guidet tur til Napoleons slagmark ved landsbyen Waterloo.  
• Guidet bus og byvandring og indsigt i Belgiske øl tradition. 
• By studier på egen. 
• Overnatning på hotel i det centrale Bruxelles. 
• Dansk talende guide på hele rejsen.  

 
Pris pr. deltager på dobbeltværelse ca. kr. 3.200,00 

_________________________________________________________________________ 
 
 

”EU-byen” Strasbourg, Luxemburg, Alsace- og 
Moselvindistrikterne 
 
Du inviteres på en spændende og lærerig rejse til Strasbourg, 
Luxemburg, Køln, Alsace- og Moselvindistrikterne. 
 
Udrejse lørdag morgen den 12. september og hjemkomst 
onsdag aften den 16. september 2020, med 4 hotel 
overnatninger. 
 
• Deltagerne vil få en grundig indsigt i EU’s opbygning og 

funktioner. 
• Møde med EU-parlamentsmedlem Niels Fuglsang, besøg i 

Europa-Parlamentet, Europarådet, Den Europæiske 
menneskerettighedsdomstol og Den Europæiske Unions 
Domstol. 

• Besøg i Køln, Luxemburg, Strasbourg og landsbyer ved Mosel. 
• Guidet bus rundvisning i Alsace vindistrikterne, høre og smage 

på forskellige lokale vine. 
• Overnatning på hotel i Køln, Trier og Strasbourg. 
• Dansk talende guide på hele rejsen. 

 
Pris pr. deltager på dobbeltværelse ca. kr. 3.700,00 

 

           
Frankrig                      Belgien 

 

 
EU  

 

          
Tyskland                     Luxembourg 

 

Rejsefakta 
 
Alle kan deltage, men da der kun 
kan deltage 40 personer på hver 
rejse – vil deltagelse, være efter 
"først til mølle-princippet”. 
 
Tilmelding: Til Knud Egon Poulsen, 
Rødtjørnvej 25, 7400 Herning, e-
mail kep@def.dk og 2022-6825. 
 
Tilmelding: Ved tilmelding skal I 
oplyse navn, adresse, fødselsdato, 
pasnummer og telefonnummer. 
 
Rejserne og opsamling: Vi kører i 
luksusturistbusser, med opsamling i 
flere Midt-, Øst- og Sydjyske byer. 
Bemærk at deltager fra Sjælland og 
Fyn skal stå på bussen i Fredericia. 
 
Deltagerbetaling: Bliver først 
opkrævet efter tilmelding. 
Mulighed for hotel overnatning på 
enkeltværelse, dog med et tillæg på 
ca. kr. 1.300,00 pr. deltager pr. 
rejse. 
 
Betalingen dækker: rejsen tur – 
retur, de officielle besøg, møder og 
morgenmad i Bruxelles 3 
hotelovernatninger og Strasbourg / 
Luxembourg 4 hotelovernatninger. 
 
Frokost og aftensmad: På begge 
rejser tilbyder vi fælles frokost og 
aftensmad til fornuftige priser. 
 
Forsikringer: Deltagerne skal selv 
sikre sig de nødvendige personlige 
rejse-, afbuds- hjemrejseforsikringer 
og det blå sygesikringskort.  

Socialdemokratiet i Region Midtjylland



Og Danmark blev atter socialdemokratisk………
Tommy Tønning, formand for den socialdemokratiske gruppe i Herning byråd

Tommy Tønning

Socialdemokratiet i 
Herning kommune
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Hjemmeside
Adressen er

www.socialdemokratiet-herning.dk

eller

www.soc-herning.dk

Julen nærmer sig, året går på hæld og 
det er atter engang tid til at se tilbage 
på året, der er gået. Det har været et 
begivenhedsrigt år for socialdemokra-
tiet på landsplan, og også et ganske 
fint år lokalt.

Først endnu en gang et kæmpe stor til-
lykke til Mette Frederiksen, for nu igen, 
med rette at kunne indtage statsmini-
steriet. Og ikke mindst et endnu større 
tillykke til vores lokale folketingskan-
didat, nu minister Mogens Jensen, for 
en gennemført god valgkamp.

Lokalpolitisk har det været et år med 
mange sager og sager hvor den social-
demokratiske byrådsgruppe har været 
til stede og sat et tydeligt aftryk. Det 
er tydeligt for enhver, at der kræves 
et stort og grundigt fodarbejde og 
mange timers forberedelse og et godt 
netværk at flytte på tingene. Men Vin-
nie Borbjerg og Lone Børlum har gang 
på gang bevist at hårdt arbejde betaler 
sig. Jeg vil gerne benytte lejligheden til 
at sende dem begge en kæmpe hilsen 
og give dem begge en kæmpe ros for 
deres store arbejde i gruppen. Uden 
deres indsats ville der ikke have været 
så tydelige socialdemokratiske aftryk i 
den politik der bliver ført.

Vi har i 2019 forsøgt med en lidt anden 
tilgang til at drage jer medlemmer ind 
i budgetprocessen. En proces der star-
tede allerede i foråret, hvor vi afholdt 
det første budgetmøde, og hvor vi blev 
enige om 4 overskrifter, vi ville forsøge 
at drage ind i budgetforhandlingerne. 

Vi	har	haft	den	opfattelse	 i	 grup-
pen	 at	 	 medlemmerne	 har	 taget	
godt	imod	forsøget, 
og vi har fået positive tilbagemeldin-
ger. Derfor vil vi forsøge med det sam-
me igen næste år.

Et andet nyt tiltag vi har forsøgt med, 
har været fyraftensmøder mellem 
kl. 16-18 næsten hver måned, hvor 
der har været mulighed for at drøfte 
aktuelle tiltag og emner der rører sig 
blandt medlemmerne pt. Disse møder 
har været besøgt at et sted mellem 15 
og 25 medlemmer hver gang. Super 
godt fremmøde, og i byrådsgruppen 
er vi enige om at fortsætte disse tiltag, 
og vi håber, at rigtig mange flere af jer 
møder op.

Også	en	kæmpe	tak	for	opbaknin-
gen	 til	 at	 tage	 endnu	 en	 periode	
som	 spidskandidat/borgmester-
kandidat	 for	 socialdemokratiet	 i	
Herning kommune. 
Vi er i gang med en udviklende proces 
i socialdemokratiet, som forhåbentlig 
fører til endnu flere mandater i den 
kommende byrådsperiode. Jeg er ble-
vet endnu mere skarp på, hvad det er 
for en forskel, der er på den måde Lars 
Krarup og jeg vil føre økonomisk politik 
på i Herning kommune, og hvordan vi 
hver især vil drifte og ikke mindst prio-
tere.  I den nuværende byrådsgruppe 
arbejder vi på en ny velfærdstrekant, 
som vi vil lancere senere og forhå-
bentlig gøre til en vigtig del af valget.
Næste år skal vi også alle sammen så 

småt begynde at overveje det kom-
mende byrådsvalg i 2021. I den for-
bindelse vil jeg allerede nu gerne bede 
dig bruge juleferien på at overveje, om 
du måske har lyst til at stille op som 
kandidat. Vi har brug for flere der lige-
som den nuværende byrådsgruppe gi-
der arbejde og lægge et stort arbejde i 
det og opleve glæden ved at opnå po-
litiske resultater og at små ting lykkes.  

Passer	 ovenstående	 beskrivelse	
på	dig,		er	det	lige	dig	vi	har	brug	
for. 
Så kontakt mig eller fællesledelsesfor-
mand Knud Egon for en videre snak.
Til slut en kæmpe stort glædelig jul og 
et velsignet nytår til jer og jeres fami-
lie.

Må 2020 blive fyldt med ligeså me-
get glæde for os alle som 2019



I Danmark er der 64.000 børn fra res-
sourcesvage familier der lever under 
fattigdomsgrænsen.
De børn og de familier er vi i fuld gang 
med at holde hånden under, så vi 
mindsker uligheden.
Men der findes også en anden ulighed 
for nogle børn som har været så uhel-
dige at de i deres barndom har været 
ude for en ulykke der har medført et 
fysisk eller psykisk handicap der gør, at 
de ikke klarer den lige vej til hverken 
ordinær uddannelse eller ordinært 
job.
For dem er uligheden stor, ift. de mu-
ligheder de tilbydes, og vejen frem til 
at blive udeboende, selvstændige og 
selvforsørgende, hvis de nogensinde 
bliver det.
For det første, så magter mange af 
disse børn ikke at have et fritidsarbej-
de og går derfor glip af at tjene deres 
egne lommepenge
Og for det andet, så skal de bruge de-
res børneopsparing, eller anden for-

Lone Børlums tale til kongressen 2019

64.000 børn lever under fattigdomsgrænsen

mue, som overstiger 10.000 kr. den 
dag de fylder 18 år, hvis de fx starter i 
et STu forløb og skal modtage uddan-
nelsesydelse.
Så ikke nok med, at de ikke selv har 
valgt at være i den situation de er i, 
så fastholder lovgivningen dem også i, 
at de ikke kan have nogen formue der 
gør dem i stand til at kunne etablere 
sig - spare op til et kørekort, lejlighed, 
eller hvad de nu måtte ønske sig, på 
lige vilkår med andre unge som ikke er 
afhængige af overførselsindkomster.
Det synes jeg er ulighed så det batter, 
overfor nogen som ikke selv kan æn-
dre deres situation.
Kunne man på samme måde som man 
ændrede på loven om at børns ind-
komst ved et fritidsjob ikke længere 
regnes med i husstandsindkomsten, 
lave en lovændring gående på at sy-
stemet skal holde snitterne væk fra 
børneopsparingen, eller anden opspa-
ring som den unge, på trods af en lav 
indkomst har formået at spare op.

Det vil i mine øjne skabe mere lighed 
hvis disse børn efter endt STU forløb 
ikke skal stå med hatten i hånden og 
bede om hjælp til at etablere sig når 
de flytter hjemmefra.

Tak	for	ordet.

Den 6.oktober deltog Trehøje og 
Aulum-Haderup partiforening i Okto-
bermessen i Vildbjerg Stadionhal.
Det var rigtig fint. Vi fik gjort os synlige 

og talt med en del mennesker. Vinnie 
Borbjerg, Tommy Tønning, Nikolaj Køl-
bæk og Anders Andreasen var til stede 
og var aktive i kommunikationen og 

uddelingen af materiale, vindmøller 
og andet godt. 
Især vindmøllerne var populære 
blandt børnene og Vinnie viste sig at 
være en fremragende uddeler af disse 
og god til at skabe kontakt med bør-
nene.

Partiforeningens stand var hele dagen 
bemandet af lokale bestyrelses-og 
foreningsmedlemmer. Det var en god 
messe, som fik megen ros af de delta-
gende virksomheder.

Det er vigtigt, at socialdemokraterne i 
Herning kommune er til stede ved lo-
kale arrangementer, så befolkningen 
kan se og mærke, at der også i de min-
dre byer er repræsentation for partiet.

Socialdemokrater på Oktobermesse i Vildbjerg.
Elisabeth Madsen, Formand for partiforeningen i Trehøje og Aulum - Haderup
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Mit	indlæg	til	kongressen,	
hvis	jeg	havde	fået	lov	at	tale	
ud.
Tak for jeres indsats indtil nu. Den 
lover godt for fremtiden.
Nu vil jeg sige nogle fornuftige ord om 
Landsbyggefonden.
Jeg synes, at Landsbyggefonden er 
en god foranstaltning. Har også fuld 
forståelse for tanken om solidaritet, 
der ligger til grund for fonden. Men 
skiftende regeringer - mest de blå har 
udnyttet pengene til? Ja - hvad ved jeg.
Hvor kommer pengene til Landsbygge-
fonden fra?
De kommer fra lejerne i de almene 
boliger.
Når et kreditforeningslån er betalt ud, 
går de penge, som kreditforeningerne 
plejer at få, direkte i Landsbyggefonden 
og andre fonde.

Kære Mette og compagni.
Elisabeth Madsen, formand for partiforeningen i Trehøje og Aulum - Haderup

Afdelingsbestyrelsens dobbeltrettede 
opgaver.
Jeg er medlem af bestyrelsen for 
en afdeling med 172 lejemål. Det er 
blandet byggeri af forskellig alder 
spredt over det område, som tidligere 
var Trehøje kommune vest for Herning. 
Som bestyrelsesmedlem har man en 
dobbeltrettet opgave. Holde husene 
vedlige og huslejen nede.
På den årlige markvandring vurde-
rer bestyrelsen sammen med ejen-
domsinspektøren og viceværterne 
husenes udvendige tilstand + stier og 
indkørsler, og dette danner grundlag 
for det senere budget.
Der  skal så sættes penge af til nødven-
dig udvendig renovering af boligerne. 
Det betyder en huslejestigning på x 
procent. 
Hvis afdelingerne kunne beholde nogle 
af de penge, som Landsbyggefonden 

får, kunne bestyrelserne dels holde 
huslejen i ro og dels sørge for en bedre 
vedligeholdelse af boligerne.
Det vil jeg bede jer tænke over og 
handle på.
Afdeling 004 boligselskabet Bomidt-
vest betalte 2018 over en mio. kr. til 
fonden.
Det er drønurimeligt, at lejerne alene 
skal betale for at løse landets opgaver 
med de boligområder, som udgør 
problemer.

Tak	for	ordet.
 

Sådan sagde en af mine kursister efter 
et forløb af ”lær at tackle - Angst og 
Depression.”

Alt for mange børn og unge mistrives. 
Alt for mange børn og unge rammes 
af psykiske lidelser. Og alt for mange 
børn og unge føler at de er forkerte, 
og ikke slår til. 
Der hersker en kultur, hvor alt skal 
være perfekt. Alt for mange unge sæt-
ter en facade op, og gemmer sig, når 
livet går ondt. Det skal vi gøre op med!  

Vi skal skabe et samfund, der kan rum-
me børn og unge, når livet gør ondt. 
Vi skal have en kultur, hvor det er OK 
ikke at være perfekt, og vi skal have tid 
til at tage hånd om den, der slås med 
mistrivsel og psykiske lidelser. 

Derfor synes jeg at regeringen skal: 

- sikre at fokusset fjernes fra fraværs-
tyranni i folkeskolen og på ungdoms-
uddannelserne, og i stedet fokusere 

på hvordan vi går fra fravær til frem-
møde. 

- og sætter mere fokus på læring og 
mindre på test.

Jeg mener, at vi i socialdemokratiet 
skal gå forrest for at skabe en kultur 
og en struktur, hvor overskriften må 
være: Det er okay - ikke altid at være 
okay!!

DET ER OKAY - IKKE ALTID AT VÆRE OKAY!!
Nikolai Kølbæk, DSU I Herning
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@ 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!
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Socialdemokraterne i Herning Kommune
v/Knud Egon Poulsen
Rødtjørnvej 25
7400 Herning

Adresseliste

Aktivitetsliste
Neksøvej 7 i Herning
DGI huset, Kousgårds plads i Herning 
Birk Centerpark 4 i Herning
Birk Centerpark 4 i Herning 
Skalmejeskolen
Neksøvej 7 i Herning
Klods Hans i Sdr Felding

Aulum station

Neksøvej 7 i Herning
Birk Centerpark 4 i Herning
Neksøvej 7 i Herning
Neksøvej 7 i Herning

Medlemsmøde om aktuel lokal politik 
Nytårskur 
Politik og tarteletter  
Generalforsamling - Herning  
Generalforsamling - Sunds 
Medlemsmøde om aktuel lokal politik 
Generalforsamling - Aaskov  
Generalforsamling - 
Trehøje & Aulum-Haderup 
Offentlig møde 
Medlemsmøde om aktuel lokal politik 
Kreds - Fællesgeneralforsamling 
Medlemsmøde om aktuel lokal politik 
Medlemsmøde om aktuel lokal politik 
Medlemsmøde om aktuel lokal politik Neksøvej 7 i Herning
Sidste frist for anmeldelse af kandidater til byrådsvalg

14.01 16.00 - 18.00 
20.01 18.00 - 22.00 
27.01   17.00 - 19.00 
24.02 19.00 - 21.00 
25.02 19.30 
25.02 16.00 - 18.00 
26.02 19.00  
27.02 18.00  

16.03  
24.03 16.00 - 18.00 
06.04 17.00  
21.04 16.00 - 18.00 
12.05 16.00 - 19.00 
16.06 16.00 - 18.00 
15.10  

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
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EU	-	parlamentsmedlem
Niels Fuglsang
4050 9428
niels.fuglsang@ep.europa.eu

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
Christina Nørtoft Kristiansen - Formand
Nikolaj Kølbæk - Næstformand
2758-2949
nikolaj.koelbaek@gmail.com

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




