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Samfundet er sat på pause
Vores hverdag er ikke længere den
samme som før ”COVID-19” ramte
os. Vi må leve med frygten for at blive
smittet med en uhyggelig lungesygdom, der i værste tilfælde kan være
dødelig.
Men heldigvis har Danmark Mette
Frederiksen, en handlingsdygtig Statsminister, der myndigt har ledet folketinget og forhandlet de nødvendige
aftaler med Arbejdsgivere og Lønmodtagere. Hun har indført restriktioner om at holde afstand. Børnehaver,
skoler, kulturinstitutioner og arbejdspladser har i perioder været eller er
fortsat lukkede. Vi skal fortsat undgå
at mødes i større forsamlinger, og vi er
blevet frarådet at tage på udenlandsrejser, deltage i store kultur- og sports
events på ubestemt tid. Senest er der
også indført påbud om at benytte
mundbind (ansigtsmasker) når vi rejser med offentlige transportmidler så
som fly, tog, bus osv.
Desuden er demokratiet i de lokale
og regionalale politiske foreninger og
organisationer blevet begrænset af
ovennævnte forholdsregler. Foreninger og organisationer er således blevet

tvunget til at udsætte generalforsamlinger, årsmøder, ja endda kongresser.
Nedlukningen af den normale hverdag
har således vendt op og ned på dagligdagen, og vi ved endnu ikke om verdenen nogen sinde bliver den samme
som før.

Mange spår at partiet Venstre kan
miste deres flertal i Herning byråd
Som alle sandsynligvis ved har vores
nuværende borgmester Lars Krarup
besluttet at stoppe som borgmester
i Herning kommune. Efterfølgende
har Venstres 19 byrådsmedlemmer
besluttet at pege på Dorte West som
partiets borgmesterkandidat ved næste års kommunalvalg. Det endelige
valg vil foregå på et opstillingsmøde
29. september.
Efter at Lars har besluttet, at han ikke
ønsker at forsætte som borgmester,
tror jeg ikke, det er sikkert, at Venstre
kan beholde borgmesterposten. I lyset af, at Lars ved seneste byrådsvalg
fik 11.794 personlige stemmer hvorimod Dorte West kun fik 1017 personlige stemmer. Om alle hans personlige
stemmer bliver samlet op af de øvrige
Venstre kandidater er usikkert. Vi oplever måske endda, at Venstre derved
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mister deres absolutte byrådsflertal.
Det er derfor et åbent spørgsmål,
hvem der ender med at blive borgmester i Herning kommune efter byrådsvalget 16. november 2021.

E-post, i stedet for breve med Post
Nord
Som bekendt udsender vi lokale medlemsblade og nyhedsbreve, men for
at gøre det billigst muligt, udsender vi
medlemsinformation via e-post. Vi har
dog besluttet at sikre at alle medlemmer modtager vores lokale medlemsblad Den Røde Tråd, så hvis vi ikke har
jeres
e-mailadresse, bliver bladet udsendt
med Post Nord. Sagt med andre ord,
de ca. 50 medlemmer der
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ikke har oplyst deres e-mailadresse,
vil ikke modtage løbende information
og erindringsmeddelelser. Men vi tror
flere har og bruger e-mail. Derfor efterlyser vi e-mail fra dem der endnu
ikke har meddelt den til os.

Kreds- og fællesgeneralforsamlinger
Vores to valgkredse og fællesledelsen
måtte i foråret aflyse de ordinære generalforsamlinger, pga. Corona udbruddet. I stedet vil de tre generalforsamlinger blive afholdt mandag 5.
oktober 2020 i 3F’s lokaler, Birk centerpark 4, Herning.
Aftenen indledes kl. 17.00 med de politiske beretninger og efterfølgende
afvikles de tre generalforsamlinger kl.
19.00..
Jeg håber at mange medlemmer har
lyst til at deltage, og være med til at
præge vores politik.

Se de tre dagsordner i dette blad.
Byrådsvalgkamp
Den 16. november 2021 afholdes der
næste gang By- og Regionsrådsvalg i
Danmark. Derfor skal vi senere på aftenen godkende vores opstillingsregler.
Vores mål ved byrådsvalget i 2021 vil
være at få valgt 7 - 8 S byrådsmedlemmer, under vores valgslogan

“Sammen samler vi
Herning kommune”.
Men som bekendt har vi allerede indledt forberedelserne, da vi på sidste

års generalforsamling vedtog en tidsplan. Desuden har vi valgt Tommy Tønning som vores spidskandidat. Tommy
bliver således for anden gang vores
spidskandidat, et troværdigt alternativ
til Venstres nye borgmesterkandidat i
Herning kommune.
Herefter bliver næste deadline 1. november 2020, hvor Socialdemokratiets
medlemmer skal meddele eller foreslå
byrådskandidater. Efterfølgende afholder vi 23. november 2020 en ekstraordinær generalforsamling for at prioritere kandidaterne på opstillingslisten.
Socialdemokratiske kandidater, der
efter 1. november ønsker opstilling til
byrådsvalget, bliver indplaceret på listen efter de prioriterede kandidater.
Det er dog ligegyldigt hvor på listen
de enkelte kandidater er placeret, da
kandidaterne er sideordnet opstillet,
dvs. at det er de personlige stemmer,
der ene og alene afgør, hvem der bliver valgt.

Efterlysning - Vi mangler byrådskandidater
På nuværende tidspunkt er der en
række medlemmer der har meddelt,
at de ønsker at opstille for Socialdemokratiet ved næste års byrådsvalg,
men vi har brug for endnu flere kandidater.
Vi ønsker, at der bliver 20 - 25 byrådskandidater ved næste byrådsvalg.
Med andre ord, hvis du har lyst til at
prøve kræfter som byrådskandidat vil
vi gerne høre fra dig.

Se annoncen i dette blad.
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Regionsrådsvalg 2021
Samme dag som der afholdes byrådsvalg 16. november 2021 skal der også
afholdes valg til regionsrådet. Det er
således regionsrepræsentantskabet,
der er ansvarlige for, at der bliver valgt
en spidskandidat og vedtaget opstillingsregler for valgkampen.

Politiske støtte baggrundsgrupper
Vi har to fungerende politiske baggrundsstøttegrupper. Grupperne diskuterer politik og støtter vores folketings- regions- og byrådspolitikere.
Desuden er baggrundsgrupperne med
til at:

’’formulere politiske
udspil’’
’’uddanne og træne
kommende politikere’’
Fungerende grupper

’’Børn og familie, Social, sundhed og ældre
fungerer’’
’’Teknik og miljø / by
planlægning’’
Hvis du har lyst til at være medlem
af vores politiske støttegrupper, vil vi
gerne høre fra dig.

Besøg Herning Vand
Der er planlagt et spændende besøg
Herning Vand Ålykkevej 5, Herning,
torsdag 14. september 2020
kl. 16.30 - 19.00. Her vil vi høre og se
hvordan de sikrer rent drikkevand og
Den Røde tråd, september 2020

Vi mangler dig

hvordan vores spillevand. bliver renset.
Under besøget vil Mogens Jensen også
fortælle om sine mange ministerpligter og regeringens opgaver i det kommende folketingsår.

Se annonce i dette blad
husk tilmelding.
Hjemmesiden
Som bekendt har Socialdemokratet i
Herning kommune vores egen S hjemmeside, med alle faktuelle oplysninger, adresser, indbydelser og medlemsblade. Adressen er:
www.socialdemokratiet-herning.dk

hvis du ønsker at opstille til regions- og byrådsvalget

Vi er i gang
Som bekendt bliver der afholdt regions- og byrådsvalg i Danmark den 16.
november 2021. Du syntes måske, at vi er i god tid, men Socialdemokraterne
i Herning kommune er allerede i gang med valgforberedelserne.
Vi har valgt Tommy Tønning som vores spidskandidat. Bestyrelsen har besluttet at opstille ca. 25 kandidater til byrådsvalget i Herning kommune og et par
til regionsrådet i Region Midtjylland. Vi ønsker at sikre en geografisk, alders-,
køns- og erhvervsmæssig spredning på vores kandidatliste.

Efterlysning
Vi efterlyser derfor medlemmer der har lyst til at blive registret som Socialdemokratiets kandidat og således opstille til byrådsvalget 2021.
Hvis du ønsker at blive Socialdemokratiets kandidat, skal du meddele det
til undertegnede snarest og senest den 1. november 2020. Tilsagnet om at
være kandidat er indtil videre fortrolig.

Kandidatprioritering
Kandidater der bringes i forslag, vil blive prioriteret på en ekstraordinær generalforsamling, som vi afholder den 23. november 2020.
Kandidater der efterfølgende ønsker opstilling til byrådsvalget efter den 1.
november 2020 vil efter godkendelse af fællesledelsesbestyrelsen blive indplaceret på listen efter de prioriterede kandidater.
					

Hjemmeside

Socialdemokratiet i
Herning kommune

Adressen er
www.socialdemokratiet-herning.dk
eller
www.soc-herning.dk
Den Røde tråd, september 2020
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En dejlig dag i regionsrådet
Conny Jensen, medlem af regionsrådet for region Midtjylland

Så er Regionsrådet i arbejdstøjet igen
med fysiske møder fremfor de virtuelle møder vi har haft efter den lidt specielle situation, vi har været i, under
den lange Corona situation.
På sidste regionsrådsmøde 1. Behandlede vi budgettet, og vi i den socialdemokratiske gruppe hørte positive
beretninger fra de øvrige partiers ordførere, det betyder for mig, at vi forhåbentligt får en god forhandling om det
endelige budget.

På baggrund af ovenstående kommentarer, går vi til forhandlingerne med et
åbent, positivt og optimistisk sind.
Udover 1. Behandlingen af budgettet,
havde vi behandlingen af udmøntningen af de sidste økonomiske midler til
løft af psykiatrien fra Finansloven.

I den socialdemokratiske gruppe, vil vi
undgå besparelser og til den politiske
råderum, vi er stillet i udsigt, da prioriterer vi :
•

økonomi til Aarhus Universitets Hospital og også til
de øvrige hospitaler

•

økonomi til demografiudvikling - faglighed og udvikling i personalegruppen,

•

Kompensering til Hospitalsenhed Vest i Gødstrup,
hvis det bliver nødvendigt

•

Fokus på den nære sundhed

•

Miljø og bæredygtighedsprojekter

•

Udbygning af psykiatrien

Conny Jensen

I foråret gav vi 24 millioner kroner til
at styrke behandlingen af de sværest
syge i psykiatrien, og vi vedtog da en
udvidelse af retspsykiatrien i Aarhus
med en ny afdeling. Siden har patienter, pårørende og personale taget del i
dialogen om udmøntningen af de sidste ca. 50 millioner kroner og det har
betydet følgende tiltag:
•

26 millioner kroner til mere
personale og aktiviteter på
afdelingerne i psykiatrien
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•

5,5 millioner til rekruttering og fastholdelse af læger, blandt andet ved at
ansætte flere lægesekretærer til at aflaste lægerne.

•

6 millioner til mere behandling i hjemmet af udgående teams, blandt andet et i retspsykiatrien

•

8,5 millioner til at permanentgøre SATS-puljeprojekterne, der ellers ville
blive lukket

•

3 millioner til bedre adgang og kortere ventetid
til behandling af angst og
depression udenfor hospitalet

•

2 millioner til at sikre adgang til praktiserende psykiatere

Selv med disse mange tiltag, så er vi
slet ikke i mål endnu, og jeg håber vi
kan fortsætte den gode udvikling af
psykiatrien ved budgetforhandlingerne. Jeg har nemlig den fortsatte holdning, at vi skal have lighed i behandlingerne uanset om det er indenfor
somatikken eller inden for psykiatrien.

Den Røde tråd, september 2020

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.

God sæsonstart med Arne

når der fx skal graves fjernvarmekabler ned. Ja, så er muligheden der for, at
de selv kan træffe beslutningen om at
stoppe, mens legen er god. Det er hele
idéen med vores udspil.

De sidste uger har været overordentligt gode for os socialdemokrater. Kritikerne sagde, at man ikke kunne lave
en ret til tidligere pension for nedslidte. Det har vi modbevist. Vi har fremlagt et gennemarbejdet udspil, der
er blevet taget rigtig godt imod. Som
parti har vi vist, at det nytter noget at
sidde i regering. Det er jeg både glad
og stolt over.
Vores udspil, som populært bare bliver kaldt Arne-udspillet, sikrer en rettighed til dem, der har været længst
tid på arbejdsmarkedet. Det er faktisk
den første store forbedring af arbejdstagernes rettigheder siden midten af
90’erne.

’’Noget af det, der
har været vigtigt for
regeringen i forbindelse med arbejdet
med udspillet, har
været, at det skulle
være en rettighed’’
Vi var ikke interesserede i, at skabe et
system, hvor man skal visiteres, for at
komme i betragtning til en tidligere
pension. Vi har foreslået et system,
hvor den enkelte, selv kan gøre op med
sig selv, om det er tid til at gå på pension lidt tidligere. Det er retfærdigt, at
man selv kan træffe den beslutning.
Den Røde tråd, september 2020

Mogens Jensen

Jeg har selv været på besøg på en lille
byggeplads i Brande, hvor jeg mødte
Niels, Jens og Hans Peter. De har alle
arbejdet som ufaglærte siden de var 17
år. I dag er de i begyndelsen af 60’erne
og får dermed snart ret til at gå på
tidligere pension, hvis de ønsker det.
Socialdemokratiets udspil giver nemlig
alle, der er fyldt 61 år muligheden for,
at trække sig 1, 2, eller 3 år tidligere
tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis de
ellers har været i arbejde i minimum
42 år. Niels, Jens og Hans Peter, var
heldigvis friske og rørige mænd, som
ikke for nuværende har behov for at gå
på tidligere pension. Men jeg glæder
mig alligevel ved tanken om, at skulle
der opstå skavanker i de kommende
år, som følge af hårdt fysisk arbejde,
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En del af finansieringen af vores Arneudspil, skal bankerne stå for. Det har
vakt mishagsytringer blandt de liberale og selvfølgelig bankerne selv. Jeg
kan godt undre mig lidt over, at en sektor, der tjener styrtende med penge,
og som i øvrigt fik stor hjælp til overlevelse i forbindelse med finanskrisen,
ikke er i stand til at kigge mere indad.
I Socialdemokratiet synes vi, tiden er
kommet til, at bankerne betaler lidt
tilbage til det samfund, der har holdt
dem oppe i svære tider. Jeg kan blive
helt mismodig, når jeg hører nogle
banker med milliardoverskud klynke,
og når de samtidig truer med at løfte
regningen over på kunderne. Det kan
ikke passe, at bankernes evige løsning
er, at sende flere gebyrer i retning af
den almindelige dansker.

’’De kunne jo også
skrue en anelse ned
for udbyttebetalingerne, og udvise en
smule samfundssind’
Det er jeg sikker på, at vi kommer til at
se hos nogle banker. De kan nok forvente en pæn tilgang på kundesiden i
fremtiden.

Til sidst vil jeg også lige kort nævne regeringens udspil til en ny politireform.
Vi har med justitsminister

Besøg i en skurvogn

Nick Hækkerup i spidsen foreslået, at
finde tilbage til mere nærpoliti. Politiet er simpelthen kommet for langt
væk fra borgerne. Ikke mindst er det
nødvendigt med mere lokal tilstedeværelse af politiet i de boligområder,
der er præget af megen kriminalitet.
Politiet skal ganske enkelt kende de
lokale kriminelle bedre. Både politiudspillet og Arne-udspillet bliver allerede forhandlet i skrivende stund. Jeg
ser frem til, at vi får landet nogle gode
aftaler, med et godt socialdemokratisk
aftryk.
De bedste hilsner
Mogens Jensen

Besøg på et økologisk mælkelandbrug
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Fællesledelsens generalforsamling
Mandag 5. oktober 2020 kl. 17.00 - 21.00
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 24. september 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.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.
9.1
9.2
10.
		
		
11.

Valg af bestyrelse og revisor for 2 år - personforslag kan stilles på mødet.
Valg af Formanden 		
På valg er Knud Egon Poulsen modtager genvalg.
Valg af kasserer (for 1 år)
På valg er Bodil Kaptajn
modtager ikke genvalg.
Valg af bestyrelsesmedlem
På valg er Ingrid Andreasen
modtager genvalg.
Valg af bestyrelsesmedlem
På valg er Kai Østergaard
modtager genvalg.
Valg af revisorer		
På valg er Orla Bredal		
modtager genvalg.
Valg af suppleanter for 1 år - personforslag kan stilles på mødet.
Valg af bestyrelsessuppleant
På valg er 1. Bodil Schou og 2. Mona Hedegaard.
Valg af revisorsuppleant		
På valg er 1. Vera Nybo Jensen og 2. Jens Vind.
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.
Eventuelt

Den Røde tråd, september 2020				
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Valgkredsenes generalforsamlinger
Mandag 5. oktober 2020 kl. 17.00 - 21.00
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 24. september 2020
9. Valg af folketingskandidat, forslag, skal være formanden i hænde den 24. september 2020
10. Valg af regionsrådskandidater, forslag skal være formanden i hænde den 24. september 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 24. september 2020
9. Valg af folketingskandidat, forslag, skal være formanden i hænde den 24. september 2020
10. Valg af regionsrådskandidater, forslag skal være formanden i hænde den 24. september 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
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Europa skal have en grøn genstart
fra Corona krisen

Indlæg af Niels Fuglsang, Medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet

I sommerferien blev EU’s stats- og regeringsledere enige om EU’s budget
for de næste syv år og en stor genopretningsfond, der skal hjælpe Europa
på vej efter Corona krisen.

’’Det er stærkt, for det
er vigtigt at vi sætter
gang i økonomien frem
for at tro vi kan spare
os ud af krisen, som
man forsøgte efter finanskrisen’’

og den første store sag bliver forhandlingerne om det nye EU-budget.
Det er store summer, som EU har
tænkt sig at spendere de kommende
år.
EU’s stats- og regeringsledere blev i

’’Jeg synes også, det er
vigtigt, at man for første gang har fået stillet som krav, at landene skal overholde demokratiet og menneskerettighederne for at
få del i pengene’’

Nu skal Europa-Parlamentet, hvor jeg
sidder, godkende den nye aftale, og
det kan til gengæld godt blive en udfordring.
Det har været dejligt med nogle ugers
ferie her i august, hvor vi holdt sommerferie i Europa-Parlamentet. Jeg
lagde i starten af ferien (ved udgangen
af juli) vejen forbi Herning på cykel (på
min cykeltur: Fuglsang i den grønne
førertrøje) sammen med gode Socialdemokrater. Blandt andre Vinnie Borbjerg og Lone Børlum der cyklede med
fra Troldhede til Herning.

’’Det er godt på den
måde at få diskuteret
politikken og samle inspiration til de politiske kampe i Bruxelles’’
Nu er jeg tilbage i Europa-Parlamentet

Jeg synes, at noget af det vigtigste i
aftalen er, at 30 procent af pengene i
budgettet og genopretningsfonden
skal bruges til klima. Det giver os mulighed for at sætte gang i store grønne
investeringer i fx vedvarende energi
og energirenoveringer, der kan hjælpe
EU på vej til at leve op til Paris-aftalen
om at begrænse klimaforandringerne.

Niels Fuglsang

Det er helt sikkert noget, som Polen og
Ungarn vil forsøge at skabe tvivl om,
for det er dem der kommer i problemer med den nye regel. Her er det vigtigt at vi i Europa-Parlamentet står fast
på den aftale der er indgået, ligesom
vi skal holde landene op på de 30 procent, der skal gå til klimaet.

juli enige om et budget for de næste
syv år på 8.000 milliarder kroner og en
ekstraordinær genopretningsfond på
5.500 milliarder kroner. Cirka halvdelen af hjælpefonden skal gives som
lån, mens halvdelen skal gives i tilskud
– særligt til de lande der er hårdt økonomisk ramt af corona krisen.

Jeg synes grundlæggende, at den nye
aftale er god, fordi jeg mener, det er
afgørende at vi sætter gang i investeringer for at forhindre, at arbejdsløsheden sætter sig fast. Vi skal ikke gentage den samme fejl, som man gjorde
efter finanskrisen, hvor man forsøgte
at spare sig ud af krisen. Resultatet var,
at krisen blev forværret og arbejdsløs

Den Røde tråd, september 2020 			
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heden i mange lande steg voldsomt.
Det er forfærdeligt for de mennesker
det rammer, og derfor er det godt vi
har valgt en anden strategi denne
gang.
Nu er den store udfordring i de måneder der kommer, at få EuropaParlamentet til at godkende den nye
aftale. Det kan nok lyde absurd, men
det ser ud til at blive svært at få flertal
for aftalen, som det står nu. EuropaParlamentet vil have et endnu større
budget.

Det synes jeg er uholdbart, for mange
af politikerne her i Bruxelles vil bruge
pengene på mere landbrugsstøtte,
som i forvejen er den største budgetpost for EU. Derfor vil jeg bruge min
tid på at arbejde for opbakning til den
nye aftale.
Jeg er optimistisk om at vi nok skal finde hinanden. I alle forhandlinger må
man give sig lidt,

’’men de fleste er 		
trods alt enige om, at
der er behov for en
genopretningspakke,
og at EU har brug for
et budget, der sætter gang i investeringerne.
Derfor tror jeg også på en aftale senest
i oktober.

En ny tid i Herning kommune
Tommy Tønning, formand for den socialdemokratiske gruppe i Herning byråd

Samtidig var og er det gylden mulighed for for første gang i mange, mange
år at ændre på Venstres kæmpe store
flertal i byrådet.
Der er ingen tvivl om at mange af Lars
Krarups 11.000 stemmer er givet til
ham personligt og ikke til partiet.
Det betyder, at der frem mod valget
næste år ligger en kæmpe, kæmpe
udfordring for mig i at blive mere og
mere synlig i Herning, og dermed udbrede socialdemokratiets politik.
Tommy Tønning

Kære medlemmer
Det var noget af en bombe for mange,
da Lars Karup for få uger siden meddelte, at han ikke genopstiller som
spidskandidat for Venstre til næste
valg.

Det vil jeg naturligvis gøre, men samtidig beder jeg jer kære medlemmer om
jeres hjælp og opbakning.

ung som gammel, så inviter mig gerne,
Jeg kommer gerne.
Sammen skal vi vinde det her valg, så
det igen kan blive en socialdemokrat,
der kan sidde i borgmesterstolen i
Herning kommune.
Ellers går byrådsarbejdet i Herning
kommune sin vante gang. Jeg er igang
med budgetforhandlingerne, hvor jeg
føler mig sikker på, at der igen vil blive
sat solide socialdemokratiske aftryk.

’’Et rigtig godt efterår
til jer alle, og jeg glæder mig til vi ses’’

Husk at tale med alle i kan. Fortæl om
muligheden for et skifte i Herning,
og hvis i på nogen måde hører om et
møde eller en anden begivenhed, hvor
der er mulighed for at møde borgerne,
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Den Røde tråd, september 2020

Sensommermøde

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

			

Fakta

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

Den Røde tråd, september 2020 			
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Herning Vand er et non profit selskab, der ejes af Herning
kommune.		
Selskabet leverer rent drikkevand til borgerne i Herning by.
Selskabet sørger desuden for
afledning og rensning af spildevand i hele Herning kommune.

Husk tilmelding : senest 11.09.20

Vildbjergs kulturmekka

Medlemstur til Den Gule Bygning
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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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 lokalhistoriske arkiver, Kajs Autografmuseum,
Modeljernbaneklub og Kunstforeningen Trehøje. Ikke mindst lokale
kunstnere og Herning billedskole
holder til her i Malersalen.

Den Røde tråd, september 2020

Medlemstur til Voldsgaard
Søby Brunkulsmuseum

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
Museet er i år, blevet udvidet med
70%. En gård, Voldsgaard er inddraTilmelding senest torsdag 1. oktober 2020 til:
get i museet. Gården er indrettet
Formand Mona Burgdorf Herskind 20649862 mona@herskind.se
med en skolestue, som den så ud i
eller Bodil Schou 24287704 bodilschou@live.dk
1945 og mange nye udstillinger, som
vi skal se.
Voldsgaard fremstår nu, som en del
VEL MØDT TIL EN GOD EFTERMIDDAG
af museet og rummer specielt en
spændende naturhistorisk tidsrejse
						
Arr.: Herning Partiforening
over millioner af år.
Den Røde tråd, september 2020 			
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Gad
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ng

Aktivitetsliste
08.09 16.00 - 18.00		
14.09 16.30			
21.09 18.30 - 20.30		
29.09 16.00 - 18.00		
05.10 17.00 - 22.00		
10.10 12.45 - ??.??		
01.11				
26.10 17.00 - 19.00		
10.11 16.00 - 18.00		
21.11 og 22.11		
23.11 17.00 - 19.00		

Medlemsmøde om aktuel lokal politik
Neksøvej 7 i Herning
Rundvisning på Herning Vand			
Ålykkevej 5 i Herning
Rundvisning i Den gule bygning		
Burgårdsvej 8, Vildbjerg
Medlemsmøde om aktuel lokal politik
Neksøvej 7 i Herning
Generalforsamling Kredse og Fællesledelse Birk Centerpark 4 i Herning
Besøg på Voldsgård				
Søby brunkuls museum
Sidste frist for anmeldelse af kandidater tilbyrådsvalg
Offentligt møde med ministeren		
Forventes på Herning Folkeblad
Medlemsmøde om aktuel lokal politik
Neksøvej 7 i Herning
Julemesse i Aulum				
Aulum kultur- og fitids center
Medlemsmøde med Mogens Jensen
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Socialdemokraterne i Herning Kommune
v/Knud Egon Poulsen
Rødtjørnvej 25
7400 Herning

Adresseliste
Folketingsmedlemmer

EU - parlamentsmedlem

Herning Partiforening

Mogens Jensen MF
3337 4061
Mogens.jensen@ft.dk

Niels Fuglsang
4050 9428
niels.fuglsang@europarl.europa.eu

Mona Herskind
2064 9862
mona@herskind.se

Fællesledelsesformand

Sunds Partiforening

Knud Egon Poulsen
2022 6825
kep@os.dk

Jens Vind
4031 7286
mail@oz8gv..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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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
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Aaskov Partiforening
Vinnie Borbjerg
5135 5082
byrvb@herning.dk

Trehøje-Aulum/Haderup
Partiforening
Henrik Jensen
2980 9255
henrikpj@gmail.com

