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Knud Egon Poulsen

Da hele verdenen lukkede
Jeg håber, at I og jeres familie er ra-
ske og har det godt på trods af den 
mærkelige tid, der pludselig blev vores 
hverdag midt i marts, da den uhygge-
lige lungesygdom ”COVID-19” kom til 
Danmark. Det er en lungesygdom, der 
kan medføre et langvarigt sygdoms-
forløb og i værste tilfælde ende med 
døden.
Lige pludselig blev der vendt op og ned 
på vores hverdag. Børnehaver, skoler, 
kulturinstitutioner og arbejdspladser 
osv. blev lukket og danskerne skulle 
komme hjem fra udlandet. Vi blev fra-
rådet at tage på nye udenlandsrejser 
og besøg blev frarådet.
Heldigvis havde og har vi en ansvar-
lig og handlingsdygtig Statsminister 
i Danmark ”Mette Frederiksen”, der 
myndigt har ledet regeringen og Fol-
ketinget. Regeringen forhandle-de de 
nødvendige aftaler med Arbejdsgivere 
og Lønmodtagere. Der blev i al hast be-
vilget store økonomiske hjælpepakker 
til både små og store virksomheder. 
I flere uger oplevede vi Mette Fredrik-
sen, fagministre og sundhedsfaglige 
embedsmænd på en jævn strøm af 
pressemøder oplyse om faren for syg-
domsspredning, om forholdsregler, 

om statistikker, om at holde fysisk af-
stand og om hygiejneregler.
Vi er mange, der ikke i vores vilde-
ste fantasi havde forestillet os, hvad 
denne sygdom ville kunne medføre. 
Landegrænser blev med få dags varsel 
lukket, børn, unge og voksne blev bedt 
om at blive hjemme, og undgå nær-
kontakt med venner, bekendte og ikke 
forsamle os i større grupper.
Heldigvis blev den danske smitte-
spredning stoppet, og vi blev ikke ramt 
så voldsomt som flere andre lande. 
Derfor kunne Danmark allerede i maj 
så småt begynde en genoplukning, 
således at vores normale hverdag er i 
udsigt.

Her følger en status på aflyste So-
cialdemokratiske møder frem til 
sommeren 2020.
Socialdemokratiets Kreds og Fæl-
lesledelsesgeneralforsamlinger
Som bekendt måtte vi aflyse Socialde-
mokratiets Kreds og Fællesledelsesge-
neralforsamlinger 6. april 2020. 

Fællesledelsens bestyrelse var be-
kendt med at vi med ovennævnte af-
lysning overtrådte egne vedtægters § 
4 stk. 3, der siger, at den kompetente 
forsamling hvert år skal mødes inden 

udgangen af maj måned. Der var enig-
hed i bestyrelsen om, at en aflysning/
udsættelse af generalforsamlingerne  
var nødvendig. 
Generalforsamlingerne gennemføres 
mandag 5. oktober 2020. Indbydelsen 
vil også fremgå af næste nummer af 
Den Røde tråd, som udsendes i august.

Drop in medlemsmøde
Vi aflyste de planlagte ”Drop in med-
lemsmøder om regions- og byrådspo-
litik i marts og april 2020.

Socialdemokratiets regionsrepræ-
sentantskabsmøde
Socialdemokratiets regionsrepræsen-
tantskabsmøde i april blev også aflyst, 
for i stedet at blive afviklet lørdag 31. 
oktober.
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Socialdemokratiets studierejser
Vi måtte også aflyste vores udsolgte  
studierejse til Bruxelles i maj 2020.
Desuden har vi også besluttet at aflyse 
den ligeledes udsolgte studierejse til 
Tyskland, Luxembourg og Strasbourg i 
september 2020.
Til gengæld har vi allerede besluttet 
at begge udenlandsstudierejser i ste-
det gennemføres i maj og september 
2021.

Socialdemokratiets kongres 2020
Partikontoret har besluttet at aflyse 
den ordinære Socialdemokratiske kon-
gres 25. - 27. september 2020. Kon-
gressen bliver gennemført til næste år 
i 2021.

Medlemshvervning 
Socialdemokratiet i Herning kommune 
har besluttet, at vi efter sommerferien 
indleder en systematisk og målrettet 
kampagne for at hverve nye medlem-
mer. Kampagnen vil løbe frem til årsskif-
te. Samtidig skal vi i gang med at finde 
regions- og byrådskandidater til regi-
ons- og byrådsvalget i november 2021.  
Kampagnen vil blive indledt i næste 
medlemsblad ”Den røde tråd”, som 
udsendes i august. 

Byrådsvalget 2021
Som tidligere nævnt afholdes der by-
rådsvalg i Danmark 16. november 
2021 under et valgslogan: 
“Sammen samler vi Herning kommu-
ne”.
Allerede på sidste års generalforsam-
ling indledte vi forberedelserne ved at 
godkende en tidsplan for valg af spids-
kandidat og de øvrige kandidater. 

Efterfølgende blev nuværende byråds-
medlem og gruppeformand Tommy 
Tønning uden modkandidater valgt 
som vores Socialdemokratiske spids-
kandidat og et troværdigt alternativ til 
Venstre her i Herning kommune.
Da Socialdemokratiet ønsker at få 
valgt 7 - 8  medlemmer til byrådet 
i Herning kommune, skal vi de næ-
ste måneder finde et antal medlem-
mer, der har lyst til at opstille. Næste 
deadline bliver 15. oktober 2020, hvor 
socialdemokratiske medlemmer skal 
have meddelt ders kandidatur eller 
have foreslået andre som byrådskan-
didater. Efterfølgende afholder vi ulti-
mo november 2020 en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor kandidaterne 
skal prioriteres på opstillingslisten.
Kandidater som efter 15. oktober øn-
sker opstilling til byrådsvalget vil lø-
bende blive indplaceret på opstillings-
listen efter de prioriterede kandidater. 
Det er dog i praksis ligegyldigt hvor 
på listen de enkelte kandidater bliver 
placeret, da vi allerede har besluttet 
at kandidaterne er sideordnet opstil-
let, dvs. at det er de personlige stem-
mer, der afgør, hvem der bliver valgt til 
byrådet.

Vi mangler kandidater!
På nuværende tidspunkt er der alle-
rede flere Socialdemokratiske med-
lemmer, der har meddelt deres kan-
didatur til næste års byrådsvalg - men 
vi har brug for flere kandidater da vi 
ønsker 20 - 25 kandidater. 
Med andre ord, hvis du har en ”by-
rådsmedlem i maven”, vil din partifor-
ening eller undertegnede gerne høre 

fra dig.

Regionsrådsvalg 2021 
Samtidig byrådsvalget afholdes der 
også valg til regionsrådet. Derfor skal 
der på det kommende regionsrepræ-
sentantskabsmøde vedtages opstil-
lingsregler spidskandidaten skal væl-
ges. På nuværende tidspunkt er der 
dog kun et enkelt kandidatforslag, som 
er nuværende regionsformand Anders 
Kühnau.
Desuden skal Socialdemokraterne    på 
de kommende generalforsamlinger til 
efteråret vælge 2 - 4 regionskandida-
ter, som skal repræsentere Herning 
kommune.

Politiske baggrundsgrupper
Vi har to fungerende politiske bag-
grundsstøttegrupper. Grupperne dis-
kuterer politik og støtter vores folke-
tings- regions- og byrådspolitikere. 
Desuden er baggrundsgrupperne med 
til at formulere politiske udspil, ud-
danne og træne kommende politikere.  

 Børn og familie, Social,  
 sund hed og ældre fun- 
 gerer.
 Teknik og miljø / byplan- 
 lægning fungerer.
Hvis du er interesseret i at blive med-
lem af vores politiske støttegrupper, vil 
vi gerne høre fra dig.

Det Kommunale budget for 2021
Som sædvanlig skal byrådspolitikerne 
i gang med at udarbejde det kommu-
nale budget for året 2021. Socialde-
mokratiets politikere er allerede i gang 
med opgaven, men som sædvanlig 



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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Samfundssind, hjælpepakker, grænse-
lukning, rejsevejledninger, smittetryk 
og så videre, og så videre. Det er nogle 
af de ord, vi har vænnet os til de sidste 
måneder. Det har været en speciel tid. 
Det er det for så vidt stadig, men vi er 
dog på vej tilbage til en mere normal 
tilværelse. Personligt glæder jeg mig 
til, at vi snart kan begynde at ses fy-
sisk igen. Selvom det bestemt har væ-
ret lærerigt at holde møder på Skype, 
Zoom, Teams og hvad har vi, så er det 
de fysiske møder, der skaber relatio-
ner og lægger kimen til det gode sam-
arbejde. 
Der er mange meninger om, hvordan 
man burde have håndteret den krise, 
vi stadig står midt i. Men jeg synes 
godt, vi i Socialdemokratiet kan glæde 
os over, at vi har løst udfordringerne 
på en ordentlig måde. Danmark står 
stærkt sammenlignet med mange an-
dre lande og vi har endda ikke været 
nødt til at lukke landet ned i samme 
grad som mange andre lande.
Der er flere lyspunkter midt i krisen, 
hvor vi som socialdemokrater har haft 
lejlighed til at sætte et godt aftryk på 
vores samfund. Vi har afsat et histo-
risk højt beløb til grøn renovering af 
de almene boliger. Mere end 30 mil-
liarder kroner skal gå til, at de godt 1 
million danskere, der bor til leje i en 
almen bolig, kan få en bedre, sundere 
og i nogle tilfælde også billigere bolig. 

Det er i mine øjne også på tide, at de 
almene boliger får et løft.
Vi har med hjælpepakker og lønkom-
pensation holdt hånden under en lang 
række danske arbejdspladser. I stedet 
for en fyreseddel, er mere end 200.000 
danskere kommet ind i en ordning, 
hvor de har bevaret deres job, samti-
dig med at deres arbejdsgiver har fået 
en hjælpende hånd fra staten. Vi ved 
hvor svært det kan være, at komme 
tilbage på arbejdsmarkedet, når først 
man kommer på en overførselsind-
komst. Derfor er det simpelthen så 
vigtigt, at vi har brugt kræfterne på at 
bevare danskernes tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. Det betyder selvfølge-
lig ikke, at vi har kunnet hjælpe alle. Så 
der forestår stadig en ganske stor op-

gave med at få genoprettet samfundet 
på den anden side af coronakrisen.
Jeg er også nødt til at glæde mig over, 
at vi med en bred aftale har gjort alt, 
hvad vi kan for at hjælpe lærlinge, 
elever og andre, der er i et uddan-
nelsesforløb i en virksomhed. Med 
5,4 milliarder kroner har vi sørget for, 
at alle virksomheder der har en elev 
eller lærling, kan få dækket op til 75 
procent af lønnen resten af året. Det 
er vigtigt, så vi ikke risikerer, at corona-
krisen skubber en masse unge menne-
sker ud af et uddannelsesforløb. Det 
synes jeg også, er et godt socialdemo-
kratisk aftryk.
Vi har heller ikke glemt Arne. Selvom 
vi står i en krise, og har brugt en mas-
se penge på at holde samfundet oven 
vande, så er regeringen også stadig 
fast besluttet på at indfri de ambitio-
ner, vi havde før coronaen ramte os. 
Vi vil stadig arbejde for en tidligere og 
mere værdig tilbagetrækning for ned-
slidte. Det har coronaen ikke ændret 
på.
Som minister for fødevarer, fiskeri, li-
gestilling og minister for nordisk sam-
arbejde er min hverdag også ved at bli-
ve normaliseret. Rejserne til Bruxelles 
og ud i verden er selvsagt stadig sat på 
pause, men verden er dog blevet så 
normaliseret, at jeg igen kan komme 
på ture rundt i landet og samle inspi-
ration. Jeg har blandt andet mødt 



landmanden Anders Rahbek uden for 
Herning. Han er med i et forsøg, hvor 
han med ny teknologi driver det man 
kalder præcisionslandbrug. 

Det er meget smart, at man fx kan 
sprøjte langt mere præcist ved 
hjælp af sattelitfotos. 
Jeg tror på, at det er fremtiden for 
dansk landbrug. Jeg har også været i 
et supermarked for at gøre status på 
arbejdet med at holde afstand i en ny 
tid. Det har også været vigtigt for mig 
at signalere til de ansatte i detailhand-
len, at regeringen sætter pris på deres 
arbejde i en tid, hvor usikkerhed og 
frygt for at blive smittet har fyldt me-
get. Den anerkendelse kan de ligesom 
de ansatte i sundhedsvæsnet og andre 
kritisk vigtige sektorer kun få for lidt af.
Selvom det er nye og anderledes tider, 
så ser jeg stadig frem til flere fysiske 
møder og at vi stille og roligt kommer 
tilbage til, at tingene er som før.  
 

Med ønsket om en god sommer
Mogens Jensen

Formanden fortsat

ønsker de indput fra medlemmerne i 
denne proces.

Møde hos Herning Vand
Vi havde arrangeret et besøg hos Her-
ning Vand Ålykkevej 5, 7400 Herning, 
14.maj 2020 kl. 18.00 - 20.00, men 
som alle andre aktiviteter i foråret, er 
det aflyst og gennemføres i stedet 14. 
september 2020. Indbydelsen fremgår 
af Den Røde tråd, 

Møde hos et Økologisk mælke-
landbrug
Endvidere har vi arrangeret et besøg 
hos Kirsten og Jens-Bernhard Knud-
sen, Øster Vejvad, Aulumvej 14, 7550 
Sørvad, hvor der drives Økologisk 
mælkelandbrug.
Mødet er mandag 17. august 2020 kl. 
17.00 – 21.00

Se annonce i dette blad
Husk tilmelding.

Hjemmesiden
www.socialdemokratiet-herning.dk
Som bekendt har Socialdemokraterne 
i Herning kommune vores egen hjem-
meside med alle faktuelle oplysninger, 
adresser, indbydelser og medlemsbla

de.

E-post - i stedet for med Post Nord
Når vi udsender medlemsblade og ny-
hedsbreve ønsker vi at gøre det billigst 
muligt. 
Derfor udsender vi medlemsinforma-
tion via e-post. Vi har dog besluttet 
at alle -medlemmer modtager vores 
lokale medlemsblad ”Den Røde Tråd”. 
Hvis vi ikke har medlemmernes e-mail, 
bliver bladet udsendt 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. 85 % af vo-
res medlemmers e-mailadresser, men 
vi tror flere har og bruger e-mail. Der-
for efterlyser vi 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.

I og jeres familie ønskes en god som-
mer/ferie.

Hjemmeside
Adressen er

www.socialdemokratiet-herning.dk

eller

www.soc-herning.dk

Socialdemokratiet i 
Herning kommune
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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, Her-
ning 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 5. oktober 2020 kl. 17.00 - 21.00
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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 5. oktober 2020 kl. 17.00 - 21.00



Conny Jensen

Conny Jensen, medlem af regionsrådet for region Midtjylland

Region Midt i Coronaens skygge
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Jeg vil godt indlede med at udtrykke 
håb om, at I alle har det godt og er 
gået fri af Corona virusangreb. Jeg selv 
har taget ophold i vort sommerhus, 
idet alle møder foregår på video, og 
derfor ikke er afhængig af, hvor man 
befinder sig.
Dernæst vil jeg neje dybt i støvet og 
sende en stor tak til det personale, 
uanset fagområde, der pukler dag og 
nat for at hjælpe alle, der er ramt og 
indlagt på vore hospitaler, og alle der 
udfører arbejdet hos vore ældre med-
borgere og borgere, der er på institu-
tion.
Jeg vil også udtrykke respekt og ros til 
vores regering og ikke mindst til vores 
statsminister Mette Frederiksen for 
den store værdighed og tryghed for os 
borgere, hvormed de store udfordrin-
ger er løst på, og fortsat skal løses. 
Jeg føler også tristhed ved, at mange 
har mistet arbejdet, og at mange af 
vore unge mennesker måske skal afstå 
fra at kunne mødes for at færdiggøre 
og fejre deres afsluttende eksaminer, 
fejre overståede svendeprøver, at nog-
le erhvervsdrivende er gået konkurs 
og lider store økonomisk tab, men vi 
må hjælpe hinanden igennem også i 
denne situation, og udbedre hvor vi 
kan.
Dernæst nyt fra det politiske i regio-
nen. Vi følger Corona-virus udviklin-
gen hver dag og behandlingerne deraf 
på vore hospitaler. Heldigvis ser det ud 

til at Corona-dødsfald og indlæggelser 
daler, sådan at vi igen kan begynde at 
“høvle” af på ventelister til behandling 
af andre sygdomme, og sådan at vi kan 
begynde at bygge lagre af de ting, der 
skal bygges op og bruges i forbindelse 
med en (forhåbentlig ikke ny periode), 
men i hvert fald sådan, at vi kan imø-
dekomme en ny pandemi-situation, 
hvis og når det måtte opstå.
Hvilken økonomisk regning Coronaen 
giver, prøver vi på hele tiden at have 
fokus på, og hvilket resultat økono-
miforhandlingerne med regeringen i 
juni/juli medfører, ved vi jo ikke noget 
om på nuværende tidspunkt, så derfor 
er det svært lige at vide hvilket råde-
rum vi har til politiske prioriteringer, 
men en ting er sikkert. Vi i den social-
demokratiske gruppe vil have velfærd 
højest på listen.
Vi har i danske regioner netop indgået 
en aftale med regeringen om, hvad 
de 600 millioner kroner til psykiatrien 
fra finansloven skal bruges til, og der 
er en klar udmelding på flere senge, 
mere personale og tiltag der vil kom-
me patienter og pårørende til gode.
Vi har fremrykket 130-170 millioner 
kroner fra anlægskontoen til iværk-
sættelse af forskellige renoveringer på 
vore hospitaler.
Vi har indkøbt 2 nye MR-scannere til 
Gødstrup.
Vi har afsat økonomi til 500 ekstra hø-
reapparatbehandlinger i 2020, hvoraf 

de 223 skal foregå i Hospitalsenhed 
Vest. Efterfølgende bliver der 670 eks-
tra behandlinger i 2021 og årene frem.
Vi fremrykker også investeringer til 
sundhedshusene rundt om i regionen, 
ligesom der er indkøbt forskellige ting 
til hospitalerne i Silkeborg, Viborg, 
Randers og Horsens.
Jeg ser frem til at fortælle meget mere 
om budgetforhandlingerne i kom-
mende udgave af den røde tråd, og jeg 
glæder mig meget til de fysiske møder 
igen, men indtil da vil jeg ønske

ALLE MEDLEMMER OG FAMILIER-
NE EN RIGTIG GOD SOMMER, PAS 
NU GODT PÅ JER SELV OG HINAN-
DEN



 

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 

    Byrådsmedlem Tommy Tønning
 
 Under mødet serverer vi en sandwich, kaffe og vand, så derfor er tilmelding nødvendig:

 senest:  14. august 2020 til: Knud Egon Poulsen – kep@os.dk eller 2022-6825     
   
         Arrangør: Fællesledelsen i Herning kommune
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Alle medlemmer er velkomne, 
men husk tilmelding

ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION
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Mandag 14. september 2020 kl. 16.30 
 Ålykkevej 5, 7400 Herning 

 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

Sensommermøde

   Fakta
Herning Vand er et non pro-
fit selskab, der ejes af Herning 
kommune.  
Selskabet leverer rent drikke-
vand til borgerne i Herning by. 
Selskabet sørger desuden for 
afledning og rensning af spilde-
vand i hele Herning kommune. 

Husk tilmelding : senest 11.09.20



Medlemstur til Den Gule Bygning

Vildbjergs kulturmekka

Den Gule bygning i Vildbjerg, er en 
tidligere folkeskole. Bygningen kan 
i år fejre 100 år på bagen. Huset er 
fortrinsvis drevet af frivillige.
I dag rummer den tre lokalhistori-
ske arkiver, Kajs Autografmuseum, 
Modeljernbaneklub og Kunstfor-
eningen Trehøje. Ikke mindst lokale 
kunstnere og  Herning billedskole  
holder til her i Malersalen. 

Burgårdsvej 8, 7480 Vildbjerg 

mandag 21.september 2020 kl 18.30 – 20.30. 

 Program: Der bliver en guidet rundvisning med efterfølgende 
 kaffe og kage, som foreningen er vært for.

 Tilmelding senest torsdag den 16 september til: 

 Formand Mona Bugdorf Herskind 20649862 Mona@herskind.se 
 eller Bodil Schou 24287704 Bodilschou@live.dk
 
     Arr. Herning partiforening

 VEL MØDT TIL EN HYGGELIG AFTEN
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Det lysner.......
 Kære medlemmer 

Det har i sandhed været et mærk-
værdigt forår. Men nu ser det ud til at 
vende. 

Rent lokalpolitisk har vi dog ikke ligget 
på den lade side. 

Samtlige udvalg i Herning kommune, 
har arbejdet på højtryk hjemme fra 
og kommunen har således kørt afsted 
for fuld damp, via de virtuelle tilgæn-
gelige veje, der heldigvis er mulighed 
for i dag.

Som I har bemærket har det fyldt me-
get i debatten, hvor den nye “ våde 
høne” kunne ligge. Jeg syntes person-
ligt det er ærgerligt at vi i, en by af Her-
nings størrelse, ikke kan finde et sted 
hvor byens udsatte kan opholde sig. 

I den socialdemokratisk byrådsgruppe 
er der 3 parametre der har været vig-
tige for os og stadig er det.  

 Det skal være sikkert for  
 de udsatte. Ingen skal  
 kunne true dem.

 Det skal være transparent,  
 så politiet kan holde øje  
 med det på afstand

 Det skal være til mindst  
 muligt gene for naboerne.

Derfor er det også vores opfattelse at 
stedet nede på markedspladsen mel-

lem p-pladserne og Møllegade er det 
mest optimale, der lever op til alle de
3 parametre. Men det synspunkt er vi 
desværre ene om.

En anden stor ting, der har fyldt me-
get, er den længe ventede udlignings-
reform, hvor man kan sige at det med 
fælles indsats over på Christiansborg 
og et tæt samarbejde med Mogens 
Jensen, lykkedes at få det, vi gerne 
ville i Herning kommune.

Det betyder at vi nu i Herning ikke 
fremover skal køre med et årligt kæm-
pe underskud på beskæftigelsesområ-
det og at der faktisk, måske bliver mid-
ler til mere velfærd.

Derfor, hverken kan og vil vi i gruppen, 
være med til at tale om skattelettelser 
til dette års budgetforhandlinger. For 
os er der velfærd, der mangler og veje 

Fuld damp på ad virtuelle veje
Tommy Tønning, formand for den socialdemokratiske gruppe i Herning byråd

at asfaltere i rigelige mængder, før der 
kan tales om skattelettelser.

I forbindelse med de kommende bud-
getforhandlinger gennemfører vi et 
planlagt medlemsmøde den 16. juni 
kl. 16-18 ude hos Dansk metal på 
Neksøvej i Herning. På dette møde skal 
vi tale forventninger og ønsker til bud-
gettet for 2021 og forsøge at “ koge” 
ønskerne ned til enkelte overskrifter/ 
krav til budget 21.

Sidst men ikke mindst:
Husk, at hvis I har en lille byrådspolitik-
ker i maven og drømmer om at få det 
udlevet, så er chancen der nu. Vi hører 
rigtig gerne fra jer, hvis I har gode for-
slag til, hvem der kunne stilles op.

Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig 
sommer i det dejlige danske land 
og krydser fingere for, at hverda-
gen snart kan vende tilbage til nor-
malitet igen.

Tommy Tønning
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Mona Burgdorf Herskind, formand for Herning partiforening

Vi håber I alle har det godt i disse co-
ronatider og er ved at finde ud af at 
leve med vores ubudne gæst. Det ser 
jo desværre ikke ud til, at vi slipper 
af med den lige med det samme.  

Af samme grund har vi været slået lidt 
hjem, og har ikke kunnet mødes i Par-
tiforeningen, hvilket også betyder, at 
de adviserede aktiviteter for medlem-
merne ikke helt bliver som forventet. 

Heldigvis er landet lige så stille ved at 
lukke op igen, og det glæder os at kun-
ne meddele, at vi som tidligere varslet, 
kan se de mange nye udstillinger på 
det renoverede Voldsgaard ved Søby 
Brunkulsmuseum lørdag d. 10. okto-
ber. 

Se annoncen i dette blad

Vi har også planlagt et besøg i ”Den 
gule Bygning”, Kulturcenteret i Vild-
bjerg, mandag d. 21. september. 

Se annoncen i dette blad

Mht. markeder i år, så er Søby Marked 
aflyst pga. corona og Høgild Marked 
er desværre blevet lukket permanent. 
Trods en kæmpe arbejdsindsats med 
masser af frivillige, kunne det ikke 
længere løbe rundt. Der er nok blevet 
for mange om buddet. 

Landspolitisk er vi så stolte af vores 
regering og specielt vores fantastiske 
statsminister, Mette Frederiksen. 

Herning Partiforening kalder

Hun gør det bare så godt, ansvar-
ligt og respektfuldt. 

Dejligt at nye medlemmer strømmer 
til Socialdemokratiet. Også i Herning 
Partiforening har vi fået nye medlem-
mer. Det er vi meget taknemmelige 
for. 

Vi vil slutte vores lille skriv med at øn-
ske jer alle en rigtig dejlig sommer. Har 
I spørgsmål eller gode ideer til Herning 
Partiforening, hører vi gerne fra jer. I 
er altid velkomne til at kontakte vores 
formand:

Mona Burgdorf Herskind på Mail: 

mona@herskind.se 

eller mobil 20649862

Herning partiforenings bestyrelse
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lørdag 10. oktober 2020.
 Program: Vi får en introduktion til kulbyen, hvor der boede ca. 3000 mennesker, da der var flest.
 Vi mødes ved indgangen  kl 12.45, for derefter at gå samlet ind i forsamlingshuset, hvor vi vil blive mødt af en  
 guide, som vil fortælle om Danmarks farligste arbejdsplads,- og mest mærkværdige bosætning.
 Herning Partiforening afholder udgiften til entre og guide. 
 Kaffe med kage kl. 15
 
 Tilmelding senest torsdag 1. oktober 2020 til: 
 Formand Mona Burgdorf Herskind 20649862 mona@herskind.se 
 eller Bodil Schou 24287704 bodilschou@live.dk 

 VEL MØDT TIL EN GOD EFTERMIDDAG

      Arr.: Herning Partiforening

Medlemstur til Voldsgaard
Søby Brunkulsmuseum

Museet er i år, blevet udvidet med 
70%. En gård, Voldsgaard er inddra-
get i museet. Gården er indrettet 
med en skolestue, som den så ud i 
1945 og mange nye udstillinger, som 
vi skal se. 
Voldsgaard fremstår nu, som en del 
af museet og rummer specielt en 
spændende naturhistorisk tidsrejse 
over millioner af år.



Aktivitetsliste
17.08 17.00 - 21.00  Økologisk mælkelandbrug   Jens Bernhard Knudsen
          Aulumvej 14 i Sørvad
18.08 16.00 - 18.00  Medlemsmøde om aktuel lokal politik Neksøvej 7 i Herning
08.09 16.00 -  18.00  Medlemsmøde om aktuel lokal politik Neksøvej 7 i Herning
14.09 16.30   Rundvisning på Herning Vand   Ålykkevej 5 i Herning
21.09 18.30 - 20.30  Rundvisning i Den gule bygning  Burgårdsvej 8, Vildbjerg
29.09  16.00 - 18.00  Medlemsmøde om aktuel lokal politik Neksøvej 7 i Herning
05.10 17.00 - 22.00  Generalforsamling Kredse og Fællesledelse Birk Centerpark 4 i Herning
10.10 12.45 - ??.??  Besøg på Voldsgård    Søby brunkuls museum
15.10    Sidste frist for anmeldelse af kandidater tilbyrådsvalg
26.10 17.00 - 19.00  Offentligt møde med ministeren  Forventes på Herning Folkeblad
10.11 16.00 - 18.00  Medlemsmøde om aktuel lokal politik Neksøvej 7 i Herning
21.11 og 22.11  Julemesse i Aulum    Aulum kultur- og fitids center
23.11 17.00 - 19.00  Medlemsmøde med Mogens Jensen
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Julemessen i Aulum 
afholdes i Aulum kultur- og fritids center 

21. og 22. november 2020

 Partiforeningen Trehøje & Aulum - Haderup 
 har traditionen tro med en stand
  
 Foto fra oktobermessen i Vildbjerg 2019



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

Adresseliste

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@os.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
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