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Knud Egon Poulsen

E-post - i stedet for Post Nord
Når vi udsender medlemsblade og ny-
hedsbreve, ønsker vi at gøre det bil-
ligst muligt. Derfor udsender vi med-
lemsinformation via e-post. Vi har dog 
besluttet at sikre, at alle medlemmer 
modtager vores lokale medlemsblad 
”Den Røde Tråd”. Hvis der ikke er op-
lyst mail adresse, bliver bladet ud-
sendt med Post Nord.
Sagt med andre ord, de medlemmer 
der ikke har oplyst deres e-mailadres-
se vil ikke modtage løbende informa-
tion og erindringsmeddelelser.

Vi mangler mange e-mailadresser. Vi 
har i dag registreret ca. 80 % af vores 
medlemmers e-mailadresser, men vi 
tror flere har og bruger e-mail. Derfor 
efterlyser vi medlems e-mail fra dem 
der endnu ikke har meddelt den til os.
Med andre ord, for at være sikker på, 
at du modtager mest mulig Socialde-
mokratisk information, skal vi kende 
din e-mailadresse.
Det er din partiforening og underteg-
nede der indsamler de manglende e-
mailadresser.

Kreds- og fællesgeneralforsamling
Vore to valgkredse og fællesledelsen 
afholder ordinære generalforsam-
linger mandag 6. april 2020 i 3F’s loka-
ler,  Birk centerpark 4 i Herning.
Aftenen indledes kl. 17.00 med de 
politiske beretninger. Efterfølgende 
afvikles de tre generalforsamlinger kl. 
19.00.
Jeg håber at mange medlemmer har 
lyst til at deltage og dermed være med 
til at præge vores politik.

Se de tre dagsordner i dette blad.

Byrådsvalg 2021
Den 16. november 2021 afholdes der 
næste gang By- og Regionsrådsvalg i 

Danmark. Derfor skal vi senere denne 
aften godkende vores opstillingsregler.
Vores mål ved byrådsvalget i 2021 vil 
være at få valgt 7 - 8 Socialdemokrati-
ske byrådsmedlemmer under et valgs-
logan “Sammen samler vi Herning 
kommune”.

Vi har allerede indledt forberedelser-
ne, idet der på sidste års generalfor-
samling blev besluttet en tidsplan for 
valg af vores spidskandidat, der som 
ventet blev nuværende byrådsmed-
lem og gruppeformand Tommy Tøn-
ning.

Tommy bliver således for anden 
gang valgt som vores spidskan-
didat, et troværdigt alternativ til 
Venstres flertalsstyre i Herning 
kommune.

Næste deadline bliver 15. oktober 
2020, hvor Socialdemokratiske med-
lemmer skal meddele eller foreslå sig 
selv eller andre som byrådskandidater.
Efterfølgende afholder vi i november 
en ekstraordinær generalforsamling, 
hvor vi skal prioritere kandidaterne på 
opstillingslisten.
Socialdemokratiske kandidater, der ef-
ter 15. oktober ønsker opstilling til by-
rådsvalget, bliver indplaceret på listen 
efter de prioriterede kandidater. 
Det er dog ligegyldigt hvor på listen de 
enkelte kandidater bliver placeret, da 
kandidaterne er sideordnet opstillet, 
hvilket vil sige, at det er de personlige 
stemmer der ene og alene afgør, hvem 
der bliver valgt.

Vi mangler byrådskandidater
På nuværende tidspunkt er der en 
række medlemmer, der har meddelt, 
at de ønsker at opstille for Socialde-
mokratiet ved næste års byrådsvalg, 
men vi har brug for flere kandidater.

Vi håber der bliver 20 - 25 byrådskan-
didater ved næste byrådsvalg.
Med andre ord, hvis du har lyst til at 
prøve kræfter som byrådskandidat, vil 
din partiforening gerne høre fra dig.

Regionsrådsvalg 2021 
Samme dag som der afholdes byråds-
valg, skal der være valg til regionsrå-
det. Derfor vil der på regionsrepræ-
sentantskabsmødet lørdag 25. april 
2020 blive valgt en spidskandidat og 
vedtaget opstillingsregler.
Men allerede ved de kommende 
kredsgeneralforsamlinger ønsker vi at 
vælge de første lokale kandidater.

Politiske støtte baggrundsgrupper
Vi har to fungerende politiske bag-
grundsstøttegrupper. Grupperne 
diskuterer politik og støtter vores 
folketings- regions- og byrådspo-
litikere. Desuden er baggrunds-
grupperne med til at formulere 
politiske udspil samt ”uddanne 
og træne” kommende politikere.  

 • Børn og familie, Social,  
 sund hed og ældre.
 • Teknik og miljø / byplan- 
 lægning.

Hvis du er interesseret i at blive med-
lem af vores politiske støttegrupper, vil 



vi gerne høre fra dig.

Valgkredse i Herning kommune
I valgloven er det bestemt, at Herning 
kommune er opdelt i to valgkredse. 
Desuden er det bestemt, at en parti-
forening kun kan have medlemmer i 
een valgkreds.
Vores fire partiforeninger er fordelt 
således: 

 • Åskov partiforening og 
Herning partiforening tilhører i 
Herning Sydkredsen.
 • Trehøje og Aulum/Hade-
rup partiforening og Sunds par-
tiforening tilhører Herning Nord-
kredsen.

Som partimedlem kan man frit vælge 
hvilken partiforening man ønsker at 
være medlem af.

Kommunalbudget 2021
En væsentlig opgave for vores byråds-
politikere er at præge og sikre indfly-
delse på de årlige kommunale budget-
ter. Vi ønsker desuden medlems indfly-
delse på denne proces. derfor vil der 
blive afholdt et par medlemsmøder 
om det kommunale budget for 2021.  

Landspolitiker besøg
Vi ønsker, hvis det er muligt, at ar-

rangere landspolitiske medlems / of-
fentlige møder. Vi samarbejder i den 
forbindelse med Ringkøbing / Skjern 
og Ikast / Brande kredsene, da det kan 
være en udfordring at arrangere mø-
der med Ministre, Ordførere og Folke-
tingsmedlemmer.

møde hos Herning Vand
Besøg Herning Vand Ålykkevej 5, 7400 
Herning, info@herningvand.dk
Torsdag 14. maj 2020 kl. 18.00 - 20.00. 

Se annonce i dette blad

Se et Økologisk mælkelandbrug
Mandag 17. august 2020 kl. 17.00 -  
21.30

Se annonce i dette blad

www.socialdemokratiet-herning.dk

Som bekendt har Socialdemokraterne 
i Herning kommune vores egen hjem-

meside, som indeholder alle faktuelle 
oplysninger, adresser, indbydelser og 
medlemsblade.

@ 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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Drop in S gruppemøder
Byrådsgruppens planlagte medlemsmøder i Dansk Metals 
lokaler, Nexøvej 7, Herning 

•	 Tirsdag den 24. marts 2020 Kl. 16.00 - 18.00
•	 Tirsdag den 21. april 2020 Kl. 16.00 - 18.00
•	 Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 16.00 – 19.00  

drøfte forslag til året budgetforhandlinger.

•	 Tirsdag den 16. juni 2020. Kl. 16.00 - 18.00

Alle ønskes en god 1. maj.

Vær opmærksom på dette
Den hidtidige måde at dele valgkredsene ind på er ophævet, 
da det strider imod partiets love, som foreskriver, at alle med-
lemmer i en partiforening er knyttet til samme valgkreds.

Fremadrettet er tilhørsforholdet til valgkredsene således:

 Valgkredsen Herning Syd består således af:
  Herning partiforening
  Aaskov partiforening

 Valgkredsen Herning Nord består således af:
  Sunds partiforening
  Trehøje & Aulum - Haderup partiforening

Ordningen har betydning ved de kommende kredsgeneralforsamlinger.



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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Selvom nogle partier måske beskylder 
den socialdemokratiske regering for at 
arbejde for langsomt, så må jeg sige, 
at når jeg kigger på nogle af de ting, 
som Socialdemokratiet har arbejdet 
med de sidste måneder, ja så ligger 
vi ikke på den lade side. Jeg vil faktisk 
mene, at vi har gang i rigtig mange vig-
tige emner. 

Det afgørende for mig er, at 
man kan mærke, at det vi 
laver, er socialdemokratisk 
hjerteblod. 
Det synes jeg i den grad, man kan sige, 
at det er.
Jeg ville så gerne sige, at vi nu genop-
retter tilliden til SKAT. Men det er nok 
alligevel for optimistisk at tro på, at vi 
med et snuptag kan få befolkningen 
til at stole på, at skattesystemet fun-
gerer optimalt. Jeg er dog i stedet til-
freds med, at vi har sat gang i et meget 
vigtigt arbejde mod at tilliden med ti-
den kan blive styrket. Vi kommer over 
de næste år til at ansætte 1000 flere 
medarbejdere fordelt på otte nye skat-
tecentre. Heraf skal de fire nye centre 
ligge i Jylland. Indtil videre er der sat 
bynavn på et af de jyske skattecentre, 
der bliver placeret i Fredericia. Forhå-
bentlig kan denne styrkelse gøre livet 
langt mere surt for dem, der forsøger 
at svindle, og så skulle alle de, der tro-
ligt betaler deres skat gerne kunne 
mærke, at der er kommet bedre styr 
på sagerne. Det skylder vi.

En af de dagsordener, jeg har været 
meget optaget af som ligestillingsmi-
nister, er lovgivningen om voldtægt. 
Den skal fremover være samtykkeba-
seret. 

Vi oplever desværre i dag, at 
det er næsten umuligt at få 
dømt voldtægtsforbrydere. 
Bevisførelsen er svær og et retsligt 
efterspil kan være meget ubehageligt 

for offeret. Den del af processen skulle 
altså meget gerne være langt mere 
ubehagelig for forbryderen. Jeg glæ-
der mig til at følge det videre arbejde 
med en ny voldtægtslovgivning, som 
gerne skulle være på plads inden som-
merferien. 

Der er ingen tvivl om, at hele diskus-
sionen om kommunal udligning fylder 
meget. Særligt de borgerlige partier 
har travlt med at skyde os alle mulige 
og umulige motiver i skoene. Lad det 
være sagt med det samme. 

En kommunal udligningsre-
form kommer aldrig til at gø-
re alle tilfredse. 
Men vi har lagt et forslag frem, der 
flytter penge fra øst til vest. Vi flytter 
penge fra de rigeste kommuner til de 
kommuner, der er svagest stillet. For 
selvfølgelig skal det fx være sådan, at 
de kommuner, der har mange svage 
borgere, også skal have bedre mulig-
heder for at tage sig af dem. Jeg er 
stolt over, at Socialdemokratiet har 
taget denne opgave på sig. Husk blot 
på, at Lars Løkke Rasmussen havde et 
flertal med sin borgerlige regering, og 

at det altså ikke lykkedes ham at skabe 
enighed om en udligningsreform. Ven-
stre gav fortabt på opgaven. Derfor er 
det også let, bare at skælde ud på os, 
som rent faktisk tager opgaven på os. 
Jeg håber på, at når alt kommer til alt, 
så kan vi lande en bred aftale om en 
mere retfærdig kommunal udligning.

Her på falderebet synes jeg også, at 
det er på sin plads, at nævne arbej-
det med EU-budgettet. For mange er 
EU noget fjernt, som er svært at for-
holde sig til. Men med de ønsker til 
et nyt flerårigt EU-budget som Kom-
missionen og Europa-Parlamentet 
har, så kan det i den grad komme til 
at være noget, vi alle mærker noget 
til. EU-budgettet er aftalen om alle de 
penge hvert medlemsland, skal betale 
ind til den fælles kasse. Hvis det står 
til et flertal i Europa-Parlamentet, så 
skal vi betale 17 mia. kroner mere om 
året, end hidtil. 17 mia. kroner! Smag 
lige på den. I den seneste finanslov var 
der cirka halvanden mia. kroner at for-
handle om. Den kraftige forøgelse af 
EU-budgettet vil være en katastrofe. 
Derfor arbejder vi som regering også 
intenst på, at vi ikke skal aflevere end-
nu flere penge til EU, nu hvor Storbri-
tannien har forladt fællesskabet. Det 
bliver en lang og sej kamp, men det er 
altså vigtigt, at vi sætter foden ned.

Dette er blot nogle af de store dags-
ordener, vi arbejder med lige nu. Jeg 
kunne sagtens nævne flere, 

og arbejdet med en ret til 
tidlig tilbagetrækning for de 
mest nedslidte er selvsagt 
også på min og regeringens 
radar. 
Det kommer vi tilbage til inden som-
merferien. Jeg vil gerne sige tak for 
den opbakning og debatlyst, jeg mø-
der, når jeg kommer rundt i kredsen. 
Det gør jeg heldigvis igen flere gange 
i den kommende tid. Vi ses! Forslag 
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Rind Plantage.
Det skulle være så sundt at gå en tur i 
vores skønne natur, men efterhånden 
kan der sættes spørgsmålstegn ved 
hvor sundt det egentligt er i Herning 
Kommune. 

Jeg vil gerne sige tak til Bru-
no Sørensen for at gøre mig, 
pressen og Herning Kom-
mune opmærksom på at af-
faldsskandalen i Rind Plan-
tage ikke blev håndteret kor-
rekt.  
Alene på baggrund af Brunos ihærdige 
indsats og vedvarende dokumenta-
tion, pressens professionelle hånd-
tering, og at jeg rejste tvivl i Teknik 
og Miljø udvalget ift. forvaltningens 
håndtering af sagen og manglende 
inddragelse af udvalget, endte den i 
forligskredsen, som nu er resulteret i 
at Rind Plantage skal fjerne affaldet. 

Byggeaffald i Rind og Høgild plantager
Af Lone Børlum, byrådsmedlem

Rind Plantage har påklaget afgørelsen, 
så nu må vi vente på at se hvordan sa-
gen ender.

Flere sager
Rind Plantage er ikke det eneste sted 
nogen åbenbart har for vane at dum-
pe affald som ikke hører til i naturen, 

Lone Børlum

for allerede nu, er der fokus på Høgild 
Plantage, hvor der også er dumpet 
byggeaffald som bestemt heller ikke 
hører til i vores natur. Byggeaffald som 
Høgild Plantage ligeledes er blevet 
bedt om at fjerne, hvilket de velvilligt 
gør, i modsætning til Rind Plantage. 
Uheldigvis er det ikke det sidste vi 
hører om i Høgild Plantage, for der er 
flere sager på vej.
Min pointe med at skrive dette indlæg 
er, at vi der sidder i byrådet har brug 
for at I er vores øjne og øre, for sagen 
om Rind Plantage og Høgild Plantage 
er et klokkeklart eksempel på hvor-
ledes vi som socialdemokrater, qua 
dokumentation, argumentation, og 
sparring med baglandet, på trods af 
kun 3 mandater i byrådet, har stor ind-
flydelse, - også på naturen i Herning 
Kommune.

Sted: 
Mødelokalet i Mediehuset 
Herning Folkeblad, Øster-
gade 21, Herning
Gratis adgang
Der serveres øl og vand i 
pausen
Tilmelding senest torsdag 
12. marts 2020 : 
mail@laeserklubben.dk

 MØD MINISTEREN 
 I MEDIEHUSET

Mandag 16. marts 2020 kl. 18.00-20.00
 Herning-valgte Mogens Jensen (S) har som minister 
 ansvaret for hele fire områder: fødevarer, fiskeri, 
 ligestilling og nordisk samarbejde. 
 Hvordan navigerer han i så forskellige farvande? 
 Hvilke emner optager ham mest i øjeblikket? 
 Hvordan foregår en typisk arbejdsdag for en minister?

 Mød Mogens Jensen til en åbenhjertig snak om 
 Christiansborg, politik og ministeropgaver.

 Herning Folkeblad og Socialdemokratiet i Herning 
 inviterer til mødet med ministeren. 
 Aftenens ordstyrer er chefredaktør Vibeke Larsen.   
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Kl. 17.00 – 18.45 ”Den politiske virkelighed” for vores tre politikere, Tommy Tønning om byrådspolitik, Conny Jensen 
om regionspolitik og Mogens Jensen om folketingspolitik. De tre politikere indleder hver med syv minutters beretning, 
og efterfølgende vil vores ”Toastmaster” styre debatten og stille de skriftlige spørgsmål fra ”hatten”.

Kl. 18.45 Byder vi på Sandwich, øl og vand.

Dagsorden for generalforsamlingen

 Kl. 19.00 Velkomst, godkendelse af forretningsorden for mødet v/ formand Knud Egon Poulsen

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Godkendelse af dagsorden for mødet

 4. Valg af stemmeudvalg

 5. Beretning, uddybende bemærkninger til den skriftlige beretning v/ formand Knud Egon Poulsen

 6. Regnskab for 2019 og budget for 2020 v/kasserer Bodil Kaptain

 7. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 23. marts 2020
 7.1  Ændringsforslag til opstillingsregler ved byrådsvalget november 2021 i Herning kommune 
 7.2 Andre forslag

************************************************
Fællesledelsens generalforsamlingen afbrydes og medlemmerne deler sig i to selvstændige generalforsamlinger, Herning 
Sydkredsen og Herning Nordkredsen. Efterfølgende mødes alle og afvikler resten af fællesledelsens generalforsamling.

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

 8. Valg af bestyrelse og revisor for 2 år - personforslag kan stilles på mødet.
 8.1  Valg af Formanden  På valg er Knud Egon Poulsen -  modtager genvalg.
 8.2  Valg af kasserer (for 1 år) På valg er Bodil Kaptajn – modtager ikke genvalg.
 8.3  Valg af bestyrelsesmedlem På valg er Ingrid Andreasen - modtager genvalg.
 8.4  Valg af bestyrelsesmedlem  På valg er Kai Østergaard - modtager genvalg.
 8.5  Valg af revisorer På valg er Orla Bredal – modtager genvalg.

 9. Valg af suppleanter for 1 år - personforslag kan stilles på mødet.
 9.1  Valg af bestyrelsessuppleant  På valg er 1. Bodil Schou og 2. Mona Hedegaard.
 9.2  Valg af revisorsuppleant På valg er 1. Vera Nybo Jensen og 2. Jens Vind. 

 10. Valg af 4 delegerede til S partikongres/er i perioden frem til næste års generalforsamling.
  Jf. partilovene har Herning partiforeningen forlods ret til 1 kongresdelegeret, herforuden har vi ret til tre  
  kongres delegerede. Fællesledelsesbestyrelsen bemyndiges til at vælge de tre delegerede.

 11.  Eventuelt

Fællesledelsens generalforsamling 
Mandag 6. april 2020 i 3 F, lokaler Birk Centerpark 4, Herning
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 Dagsorden, Herning Sydkredsen
 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Godkendelse af forretningsorden for mødet

 4. Godkendelse af dagsorden for mødet

 5. Valg af stemmetæller

 6. Formandsberetning v/ Lone Børlum

 7. Regnskab v/ Søren Groth Petersen

 8. Indkommende forslag, der skal være formanden i hænde den 23. marts 2020

 9. Valg af folketingskandidat, forslag, skal være formanden i hænde den 23. marts 2020

 10. Valg af regionsrådskandidater, forslag skal være formanden i hænde den 23. marts 2020

 11.Valg til bestyrelsen, forslag kan stilles på mødet

 11.1 Valg af formand, på valg er Lone Børlum - modtager genvalg

 11.2 Valg af kasserer, på valg er Søren Groth Petersen - modtager genvalg

 11.3 Valg af bestyrelses suppleant, forslag kan stilles på mødet

 12 Valg af 2 delegerede til partikongres/er frem til næste års generalforsamling, forslag om at bemyndige 

 bestyrelsen til at vælge de 2 delegerede.

 13. Eventuelt
***********************************************************

 Dagsorden, Herning Nordkredsen 
 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Godkendelse af forretningsorden for mødet

 4. Godkendelse af dagsorden for mødet

 5. Valg af stemmetæller

 6. Formandsberetning v/ Per Nielsen

 7. Regnskab v/ Ingrid P. Andreasen

 8. Indkommende forslag, der skal være formanden i hænde den 23. marts 2020

 9. Valg af folketingskandidat, forslag, skal være formanden i hænde den 23. marts 2020

 10. Valg af regionsrådskandidater, forslag skal være formanden i hænde den 23. marts 2020

 11.Valg til bestyrelsen, forslag kan stilles på mødet

 11.1 Valg af formand, på valg er Per Nielsen - modtager genvalg

 11.2 Valg af kasserer, på valg er Ingrid P. Andreasen - modtager genvalg 

 11.3 Valg af bestyrelses suppleant, forslag kan stilles på mødet

 12 Valg af 2 delegerede til partikongres/er frem til næste års generalforsamling, forslag om at bemyndige 

 bestyrelsen til at vælge de 2 delegerede.

 13. Eventuelt

Valgkredsenes generalforsamlinger
Mandag 6. april 2020 i 3 F, lokaler Birk Centerpark 4, Herning



Conny Jensen

Conny Jensen, medlem af regionsrådet for region Midtjylland

Region Midt undgår besparelser
Kan med glæde orientere om at vi i Re-
gion Midtjylland lever op til økonomi-
aftalen med regeringen og har leveret 
24,5 millioner kroner i overskud ud af 
en samlet ramme på 24,5 milliarder 
kroner. 
Der er ingen tvivl om at regnskabs-
resultatet er opnået gennem god le-
delse, men så sandelig også af vores 
dygtige dedikerede personaler på vore 
institutioner.
Resultatet er selvfølgelig også en mel-
ding om, at vi dermed undgår de store 
besparelser.

En anden situation er, at vi ønsker 
mere konkurrence på ambulanceom-
rådet, derfor har vi besluttet, at vi fra 
starten af 2021 selv driver alle 10 akut-
lægebiler og 21 ud af 69 ambulancer.
De resterende 70% eller hvad der sva-
rer til 48 ambulancer, bliver sammen 
med den liggende/hvilende sygetrans-
port derimod sendt i offentligt udbud. 
Vi er faktisk meget tilfredse med vores 
nuværende leverandører, men vi me-
ner konkurrencen på ambulanceom-
rådet er for lille. Ved at gøre det ty-
deligt at Region Midtjylland også selv 
kan køre ambulancer, håber vi at øge 

konkurrencen og sikre, at fremtidens 
ambulancer kører længst muligt på 
skattekronerne.
Størstedelen af de ambulancer re-
gionen vil overtage dækker Aarhus-
området. Det skyldes blandt andet, 
at Aarhus som udgangspunktet for en 
række specialfunktioner i ambulance-
tjenesten - for eksempel babylancen 
og særligt smitsomme patienter.
Det er også i Østjylland, vi i forvejen 
kan opbygge en robust driftsorganisa-
tion.
I forbindelse med udbuddet bliver der 
oprettet 13 regionale ambulanceba-
ser, som bliver stillet til rådighed for 
leverandørerne, dermed slipper nye 
leverandører for store anlægsinveste-
ringer, og de får lettere ved at byde ind 
på opgaven.
Det er vigtigt at understrege, at leve-
randørskiftet ikke får nogen betydning 
for patienterne fordi der hverken bli-
ver ændret på servicemål eller re-
sponstider.
For at sikre rekruttering og fasthol-
delse af ambulancepersonale, er der 
i det kommende udbudsmateriale fo-
kus på ambulancepersonalets trivsel 
og arbejdsmiljø. I materialet blevet 

der også stillet konkrete krav til øget 
elevuddannelse og brug af parame-
dicinere. Endelig vil Præhospitalet i 
Region Midtjylland fremover selv stå 
for blandt andet efteruddannelsen af 
redderne.
Jeg har været til det første møde i Dan-
ske Regioners udvalg, der skal arbejde 
med inddragelse af borgerne, og som 
jeg blev udpeget til at deltage i. For-
manden for udvalget blev Villy Søvn-
dal. Vi skal selvfølgeligt udarbejde 
en idekatalog som de 5 regioner kan 
bruge i egne regioner, men der er også 
udtænkt et kommissorium som inde-
holder meget mere, men det vil jeg 
vende tilbage til efterhånden som ar-
bejdet bliver udført.

Brunkulsmuseet udvider med renovering af Voldsgaard
Brunkulsmuseet udvider 70% i 2020.
Udvidelsen gælder ejendommen  
Voldsgaard (se foto), hvorfra både 
gravningen og beboelsen i 1939 bred-
te sig på danmarkshistoriens farligste 
og mest mærkværdige boplads.
Voldsgaard fremstår nu som en del af 
museet og rummer specielt en spæn-
dende naturhistorisk tidsrejse over 
millioner af år.

Herning -partiforening laver en med-
lems tur i sesommeren 2020. Så glæd 
jer. Indbydelsen kommer i den røde 
tråd
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ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION

 

Mandag 17. august 2020 kl. 17.00 – 21.30
 

Vi mødes Kl. 17.00 hos Kirsten og Jens-Bernhard Knudsen  
Øster Vejvad, Aulumvej 14, 7550 Sørvad.

 
  Kl. 17.00 - 18.30: rundvisning og indsigt i driften af et mælkelandbrug 
     v/Jens Bernhard Knudsen
 
  Kl. 19.00 - 21.30: vi mødes ved Aulum gamle “stationen” 
     Jernbanegade 2, 7490 Aulum
     Historien om Stationens tilblivelse og drift v/Villy Sørensen
 
     Efterfølgende oplæg/debat med Mogens Jensen MF 
     og Byrådsmedlem Tommy Tønning
 
  Under mødet serverer vi en sandwich, kaffe og vand, så derfor er 
  tilmelding nødvendig senest:  14. august 2020
 
  Tilmelding til: Knud Egon Poulsen – kep@def.dk eller 2022-6825  
 

         Arrangør: Fællesledelsen i Herning kommune
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Alle medlemmer er velkomne, 
men husk tilmelding
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Torsdag 14. maj 2020 kl. 18.00 - 20.00 
Ålykkevej 5, 7400 Herning 

ved Herning Vand

 

 Program:
 Rundvisning
 Oplæg ved direktør Niels Møller Jensen
 Debat med deltagelse af Mogens Jensen

 Under mødet serverer vi:
 en sandwich, kaffe og vand.

 Alle medlemmer er velkomne, men tilmelding er 
 nødvendig til: Lone Børlum 
 byrlb@herning.dk eller T. 2844 2882

   Arrangør Baggrundsgruppen for Teknik og Miljø og Byplan

Midsommermøde

   Fakta
Herning Vand er et non pro-
fit selskab, der ejes af Her-
ning kommune.  

Selskabet leverer rent drik-
kevand til borgerne i Her-
ning by. 

Selskabet sørger desuden 
for afledning og rensning af 
spildevand i hele Herning 
kommune.   

Husk tilmelding : senest 11.05.20



Socialdemokratiet i 
Herning kommune
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Hjemmeside
Adressen er

www.socialdemokratiet-herning.dk

eller

www.soc-herning.dk

Trehøje og Aulum-Haderup Partiforening
Henrik Jensen, ny formand for partiforeningen

Torsdag den 27. februar blev den år-
lige generalforsamling afholdt i parti-
foreningen. I år foregik afholdelsen på 
Stationen i Aulum.
Vi indledte mødet med at synge. Her-
efter var der oplæg ved vores regions-
rådsmedlem Conny Jensen. 
Conny Jensen gav et rigtig godt og in-
teressant oplæg om driften af regio-
nen. En stor del af indlægget kom til 
at handle om driften af sundhedsvæ-
senet, herunder antallet af indbyggere 
pr. hospital, normeringer, og der blev 
berettet om det nye sygehus i Gød-
strup. Der blev også kort fortalt om 
den kollektive trafik, førend det var tid 
til debat og spørgsmål til oplægget fra 
Conny Jensen.
Efter indtagelse af håndmadder samt 
vand/øl begyndte den egentlige gene-
ralforsamling.  Generalforsamlingen 
forløb efter dagsordenen.
Under formandens beretning, udtryk-
te Elisabeth Madsen en stor tak til alle 
dem, der var med til at hjælpe under 
valgkampen med uddeling af valgma-
teriale, samt opsætning og nedtagning 
af valgplakater. 
Elisabeth fortalte også om, at hun del-
tog i partikongressen sammen med 
folk fra fællesledelsen. Her oplevede 
hun en god og positiv stemning. Elisa-
beth var på talerstolen med et indlæg 
om Landsbyggefonden.
Der blev også berettet om partifor-
eningens stand på Oktobermessen i 
Vildbjerg, hvor der, ud over lokale par-
timedlemmer, også var besøg af Vin-

nie Borbjerg, Tommy Tønning, Nikolai 
Kølbæk og Anders Andreasen i løbet af 
messen.
Elisabeth sluttede af med at fortælle, 
at dette ville være den sidste beret-
ning, som hun afholdte, og udtalte 
en stor tak til loyale og imødekomne 
medlemmer, samt en stor tak til besty-
relsen for et trofast arbejde.
Under generalforsamlingen berettede 
Tommy Tønning om arbejdet i byrådet. 
Her fortalte Tommy blandt andet om 
arbejdet med en plejereform og om 
indslaget fra Tv Midt Vest angående 
Herning Kommunes succes med at få 
flygtninge i arbejde. Desuden blev der 
fortalt om plantage forureningen samt 
de udsatte borgere i kommunen. Tom-
my sluttede af med at fortælle om, at 
han så frem til det kommende kom-
munalvalg og har ambition om et godt 
valg såvel som et godt samarbejde un-
der valgkampen med de andre røde 
partier.
Folketingskandidat Anders Andreasen 
kom også med en orientering. Han 
fortalte om klimapolitikken, hvor An-

ders udtrykte forhåbninger om politisk 
godt håndværk med langsigtede løs-
ninger. Han fortalte i den forbindelse 
også om forskellen mellem land og by, 
eksempelvis hvad angår mulighed og 
behov på transportområdet. Anders 
Andreasen fortalte også om, at han 
havde været med til kaffemøde i Vind, 
hvilket var et arrangement der gav en 
god dialog og indsigt i lokalområdet.
Under generalforsamlingen blev jeg 
foreslået og godtaget som ny formand 
for partiforeningen. Det er en opgave, 
som jeg er ydmyg over for og spændt 
på, da jeg er forholdsvis nyt medlem 
såvel i partiet som i bestyrelsen. 
Jeg siger af hjertet tak for valget, og 
jeg glæder mig meget til at gå i gang 
med opgaven, der især her i starten vil 
være en læringsproces for mig.
Jeg siger også tak for modtagelsen og 
det gode samarbejde, som jeg har op-
levet i bestyrelsen, siden jeg indtrådte. 
Jeg glæder mig også over, at vi fik valgt 
Steffen Clausen ind i partiforeningens 
bestyrelse under generalforsamlingen. 

Fakta
Formand:Henrik Jensen, Næstformand/Kasserer: Villy Sørensen,
Sekretær: Lise Lotte Bjerge, 
Bestyrelsesmedlemmer: Lissi Bertelsen og Claus Steffensen
Suppleant: Elisabeth Madsen



Ny bestyrelse i Herning partiforening

Den 24. februar 2020 afholdt partifor-
eningen den årlige generalforsamling. 
Aftenen startede traditionen tro med 
fællesspisning. Allerede her gik snak-
ken godt mellem de ca. 50 medlem-
mer, som var mødt op til generalfor-
samlingen. Der var i løbet af aftenen 
stor diskussions- og spørgelyst, hvilket 
bestyrelsen havde fokus på at skabe 
rammerne for.   
Efter spisningen indledte Mogens Jen-
sen med nyt fra Folketinget, hvorefter 
formand Mona Burgdorf Herskind af-
lagde bestyrelsens beretning for 2019. 
Efterfølgende var der spændende op-

Generalforsamling i Herning partiforening
V. formand Mona Herskindi

læg ved Conny Jensen om Regionen, 
Tommy Tønning med nyt fra Byrådet 
og Nikolaj Kølbæk med spændende 
nyt om DSU. 
2019 har været et spændende og be-
givenhedsrigt år i Herning Partifor-
ening. Vi har arbejdet målrettet med, 
at skabe synlighed omkring Soialde-

mokratiet i Herning Kommune og re-
gion Midtjylland. Noget der har opta-
get os rigtig meget i Partiforeningen, 
og som fortsat er et fokuspunkt, er 
hvervning af nye medlemmer, specielt 
unge medlemmer. Ikke bare er de fø-
dekæden, de er livslinen og vores fæl-
les fremtid. En rigtig god nyhed er, at 
det har givet resultater med et flot sti-
gende medlemstal, heriblandt en del 
unge, hvilket vi er meget stolte af.
Vi har et tæt samarbejde med DSU 
Herning. Også her har de arbejdet for 
at hverve nye unge medlemmer. Det 
har rykket og givet en flot tilgang med 
en fordobling af antal medlemmer. 
Stor ros fra bestyrelsen til DSU for ind-
satsen og tak for det gode samarbejde
Der var en god stemning og spørge-
lyst på generalforsamlingen, hvilket 
de gode indlæg var med til at under-
støtte. 
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Fakta
Bestyrelsen består nu af formand: Mona Burgdorf Herskind. Næst-
formand: Nikolaj Kølbæk. Kasserer: Vera Nybo Jensen. Mona Hede-
gaard, Bodil Schou, Henning Sørensen, Annett Gejl. 
Suppleanter: Hanne Egede Sylvestersen og Poul Siggaard 

I Herning Partiforening har vi fået rig-
tig mange nye medlemmer det sidste 
år. Det ville vi i bestyrelsen gerne kvit-
tere for med en gang tarteletter, samt 
en dialog omkring deres forventninger 
til medlemsskabet og muligheder for 
indflydelse. Vi synes, det er vigtigt, at 
alle nye medlemmer føler sig velkom-
ne, og at de bliver inddraget og givet 
ejerskab,
Den 27. januar arrangerede vi derfor 
et VIP-møde og inviterede personligt 
de nye medlemmer. De bestilte tarte-
letter smagte godt og slog rigeligt til. 
De fremmødte kom med deres for-
ventninger til deres medlemskab og 
gav især udtryk for, at de gerne ville 
bruges. 

VIP-møde i Herning partiforening
v. formand Mona Herskind

Herefter var der kaffe og småkager, 
medens vi talte om strukturen i So-
cialdemokratiet i Herning kommune, 
ligesom de fik et godt indblik i vores 
mange aktiviteter og de  muligheder, 
de har for at deltage. Det - lige fra 
medlemsmøder til markeder, studi-

eture, baggrundsgrupper og general-
forsamlinger til Byråds-, Regions- og 
Folketingsvalg med diverse aktiviteter 
forbundet hermed. 

En rigtig god aften med masser af posi-
tiv energi og spørgelyst.



Foråret lurer lige om hjørnet 
Tommy Tønning, formand for den socialdemokratiske gruppe i Herning byråd

Lige om lidt springer foråret heldigvis 
ud i fuldt flor. Det tror jeg vi er mange 
der ser frem til, efter en ørkesløs lang, 
og særdeles våd vinter.
Foråret betyder også samtidig at vi 
skal igen skal til at forholde os til bud-
get og ikke mindst ønsker dertil. 
Vi afholder i den forbindelse et ideud-
viklingsmøde, i forbindelse med et 
af vore “ drop in” møder, på samme 
måde som vi gjorde sidste år. På mødet 
skal vi prøve i fællesskab at nå frem til 
3-4 overskrifter, som vi i byrådsgrup-
pen kan arbejde videre med.
Vi oplevede det som en god proces sid-
ste år og ser frem til at gentage dette.
Siden sidst har jeg også haft fornøjelsen 
af at blive inviteret til generalforsam-
linger i Herning partiforening, åskov 
partiforening og Aulum/Vildbjerg par-
tiforening. 
Det har været en rigtig god oplevelse 
hvor der er blevet debatteret lystig og 
stillet gode og konstruktive forslag og 
jeg har fået mange ting med i den “ 
lille bog”.
Jeg vil gerne sende en særlig tak til de 
3 partiforeninger for at tage imod mig 
og for den gode debat.

Jeg noterer mig at vi oplever en ge-
nerel medlemsfremgang i socialde-
mokratiet i Herning kommune. Det er 
skønt, og vi skal i den grad fortsætte 
med at sætte særlig fokus på at få 
nye medlemmer i vores skønne parti. 
Frem mod kommunalvalget i 2021 får 
vi i den grad brug for alle hænder og 
gode kræfter. 
Målet er fremgang i forhold til sidste 
valg. Og jeg tror stadig på 7-8 socialde-
mokratiske mandater i byrådet. Vi vil 
året begynde så småt at bruge tid på 
at lave oplæg til hvad og hvordan en 
socialdemokratisk valgkamp skal køre 
af stablen frem mod valget 2021. Vi du 
sidder med en drøm om at blive kandi-
dat, eller være en aktiv del af en valg-
kamp, høre vi rigtig gerne fra dig.
Lige nu pågår der en stor debat om 
udligningsreformen. Det ser ikke så 
skidt ud fra Herning kommune. Jeg 
tror meget det handler om et forar-
bejde, som for mit vedkommende har 
pågået hen over hele efteråret, i tæt 
samarbejde med Lars Krarup, i forhold 
til at påvirke over på Christiansborg, til 
fælles bedste for Herning kommune. 
Lad os håbe der findes en løsning, der 

Tommy Tønning
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tilføre Herning kommune de midler vi 
har brug for, så vi ikke mere skal skære 
så meget i velfærdsområderne, som er 
så vigtig for os i socialdemokratiet.
Med dette vil jeg ønske jer alle et godt 
forår. 

DSU - bestyrelsen
Formand: 
 Christina Nørtoft

Næstformand: 
 Daniel Buur Christensen

Kasserer: 
 Helena Pedersen

Best. medlemmer:
 Nikolaj Kølbæk
 Tabea Muller

Supleanter:
 Christian Bohart

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

Adresseliste

Aktivitetsliste
16.03 18.00 - 20.00  Offentlig møde med Mogens Jensen  Mediehuset, Østergade 21, Herning

24.03 16.00 - 18.00  Medlemsmøde om aktuel lokal politik Neksøvej 7 i Herning

06.04 17.00 - 22.00  Generalforsamling Kredse og Fællesledelse Birk Centerpark 4 i Herning

21.04 16.00 - 18.00  Medlemsmøde om aktuel lokal politik Neksøvej 7 i Herning

12.05 16.00 - 19.00  Medlemsmøde om kommunal budget Neksøvej 7 i Herning

14.05 18.00 - 20.00  Rundvisning på Herning Vand   Ålykkevej 5 i Herning

16.06 16.00 - 18.00  Medlemsmøde om aktuel lokal politik Neksøvej 7 i Herning

17.08 17.00 - 21.30  Økologisk mælkelandbrug   Jens Bernhard Knudsen

          Aulumvej 14 i Sørvad

15.10    Sidste frist for anmeldelse af kandidater tilbyrådsvalg

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

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
Formand
Christina Nørtoft Kristiansen
Næstformand
Daniel Buur Christensen

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
Henrik Jensen
2980 9255
henrikpj@gmail.com


