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Coronapandemien er endelig slut 
Et stort flertal af folketingets partier er 
blevet enige om en plan for ophævelse 
af alle danske Coronarestriktioner. Det 
vil sige, efter 19 måneder bliver vores 
hverdag som den var før Coronapan-
demien lukkede verden ned første 
gang. Vores hverdag bliver alt andet 
andet lettere.

Socialdemokratiet vil forny og re-
formere Danmark 
Regeringen har varslet et ambitiøst re-
formprogram, som skal øge væksten 
og velstanden. Den skal gøre Danmark 
til et rigere og grønnere samfund. 
Først og fremmest: Dygtigere, siger 
Mette Frederiksen i sin afslutningstale 
og tilføjer, at S-regeringen vil sætte re-
formarbejdet i gang med et 10-årigt 
perspektiv:
Socialdemokratiet skal tage fat på de 
afgørende strukturelle udfordringer 
for dansk økonomi og for vores sam-
fund som et hele.
Som fællesskab står Danmark stær-
kere end i mange år, men statsmini-
steren understreger samtidig, at nu 
skal Danmark videre med “reformer, 
innovation, uddannelse, jobskabelse 

og vækst. Det handler om den grønne 
omstilling der skal være bæredygtigt 
og skabe arbejdspladser i stedet for at 
sende dem ud af landet. 
Endvidere skal vi løse en fejlslagen 
integration. Mindske bureaukratiet i 
den offentlige sektor. Løse problemet 
med de unge, der aldrig får en uddan-
nelse. Med andre ord, vi kan forvente 
en spændende fremtid.

Ægte bykonge stopper
Som H C Andersen skrev det. - Det er 
ganske vist, og ja det er ganske vist, at 
nu ønsker Lars Krarup at stoppe som 
borgmester i Herning kommune.
I snart 20 år har Lars Krarup sikret den 
ene solide valgsejr efter den anden til 
Venstre i Herning Kommune. Ja endda 
med absolut flertal til Venstre.
Ved kommunalvalget i 2013 stemte 
flere end hver fjerde herningenser per-
sonligt på borgmesteren. Og ved det 
seneste valg fik han mere end 11.000 
personlige stemmer og var suverænt 
den politiker i Midt- og Vestjylland, 
der fik flest personlige stemmer. So-
cialdemokratiet vil mindes Lars som en 
arbejdsom og ærlig politiker og ønske 
ham held og lykke i fremtiden.

Socialdemokratiets Kreds- og Fæl-
les generalforsamlinger
Som bekendt har Socialdemokratiet d. 
7. juni 2021 afholdt vores årlige Kreds 
og fælles generalforsamlinger.
De tre politiske beretninger blev gen-
nemført med hjælp af Journalist Jan 
Svendsen, der udspurgte Tommy Tøn-
ning om kommunalpolitik, Conny Jen-
sen om Regionspolitik og Mogens Jen-
sen om landspolitik.
På generalforsamlingerne blev begge 
vore folketingskandidater Anders H. 
Andreasen og Mogens Jensen MF gen-
valgt.
Kreds Herning Syd genvalgte Lone Bør-
lum som kredsformand, og Henriette 
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Juhl Jensen blev nyvalgt som kredskas-
serer. 
Kreds Herning Nord genvalgte Per 
Nielsen som kredsformand og Ingrid 
Andreasen blev genvalgt som kreds-
kasserer.
På fællesgeneralforsamlingen blev 
Jens Martin Christensen genvalgt som 
fælleskasserer, og Poul Siggaard blev 
nyvalgt som bestyrelsesmedlem.

Vore Socialdemokratiske byråds-
kandidater efter prioriteringsuraf-
stemningen 

Vi gennemførte i maj en 
prioriteringsurafstemning om 
rækkefølgen af vores opstil-
lede byrådskandidater, og her 
følger resultatet
1.   Tommy Tønning, spidskandidat
2.   Lone Børlum
3.   Vinnie Borbjerg
4.   Mille Pedersen, DSU 
5.   Mona Burgdorf Herskind 
6.   Henrik Jensen
7.   Jeanette Kæseler Hoffmann
8.   Heinrich Berwald
9.   Jan Kraft Henriksen 
10. Jens Martin Christensen
11. Tove Brydsø Jensen
12. Jens Brun Pedersen
13. Jens Henry Jensen
14. Carsten Siggaard
15. Troels Thylstrup

16. Flemming Marinussen
17. Arulanantharajah (Arul) 
       Thillainadarasa
18. Marius Kristensen

Efterlysning af yderlige byrådskan-
didater
Da vi gerne vil opstille flere byråds-
kandidater ved byrådsvalget d. 16. 
november 2021, efterlyser vi fortsat 
byrådskandidater. 
Sidste frist er den 1. august 2021, hvis 
du selv, eller nogen du kender, der har 
lyst til at opstille, så skal det meddeles 
til kommuneformand Knud Egon Poul-
sen.

Regionsrådsvalget
Som bekendt afholdes der også regi-
onsrådsvalg til efteråret, og vi er na-
turligvis allerede langt med forbere-
delserne til dette valg.
Som vores spidskandidat opstilles nu-
værende regionsrådsformand Anders 
Kühnau, Århus, men foruden bliver 
der yderligere opstillet ca. 40 kandi-
dater sideordnet på en fællesliste fra 
hele Region Midtjylland. 
Socialdemokratiet i Herning kommu-
ne har valgt Conny Jensen som vores 
spidskandidat og Per Nielsen, Marius 
Kristensen og Lise Lotte Bjerge som 
vore regionsrådskandidater.

Vi har brug for dig som valghjæl-
per
Vi er allerede langt med forberedel-
serne til regions- og byrådsvalget, som 
først vil kulminere ved valget d. 16. no-

vember 2021.
Vi efterlyser interesserede medlem-
mer, der har lyst til at hjælpe med vo-
res valgkamp. Som f.eks. kan nævnes 
uddeling af valgmateriale, opsætning 
af valgplakater, praktisk medhjælper 
ved valgarrangementer eller som per-
sonlig kandidatmedhjælper for en af 
vores kandidater osv. osv.
Med andre ord vi har brug for mange 
frivillige valgmedhjælpere ved regi-
ons- og byrådsvalget, så hvis du vil 
tilbyde din hjælp, skal du kontakte din 
partiforening eller undertegnede.

Vi ønsker mange flere medlemmer
Det skal ikke være nogen hemmelig-
hed, at vores parti ønsker flere med-
lemmer. Vi indleder derfor en aktiv, 
synlig og målrettet medlemshverv-
ning, så der kan blive mange flere So-
cialdemokratiske medlemmer i Her-
ning kommune.
Vi vil bede dig om hjælp til at øge vo-
res medlemstal. Spørg f.eks. venner 
og bekendte om ikke de har lyst til at 
blive medlem af Socialdemokratiet.
Interesserede kan enten blive ind-
meldt via partikontorets hjemmeside 
eller ved at kontakte den lokale parti-
forening.
Hvis I har brug for hvervefoldere og 
andet informationsmateriale til udde-
ling eller ophæng, så kontakt venligst 
den lokale partiforening.

E-post, i stedet for breve med Post 
Nord
Som bekendt udsender vi allerede 
vores medlemsblade og nyhedsbreve 



som e-post. Det er både billigt og hur-
tigt. 
Vi har dog besluttet at sikre, at alle 
medlemmer skal modtage vores loka-
le medlemsblad Den Røde Tråd. Hvis vi 
ikke har din e-mailadresse, bliver bla-
det udsendt med Post Nord.
Sagt med andre ord. Det drejer sig om 
ca. 40 medlemmer, der ikke har oplyst 
deres e-mailadresse. Men vi tror, at 

flere har og bruger e-mail. Derfor ef-
terlyser vi e-mailadresser fra dem, vi 
endnu ikke har hos os.

Deltag som gæst på den Socialde-
mokratiske kongres
Socialdemokratiet afholder den næste 
ordinære kongres i Ålborg d. 18. og 19. 
september 2021. Foruden de delege-
rede har alle Socialdemokratiske med-

lemmer lov til at deltage som gæst. Du 
skal dog selv betale rejse og ophold.
Hvis du har lyst til at deltage, skal du 
kontakte din partiforening, så vi kan 
aftale samkørsel og det praktiske i for-
bindelse med deltagelsen.

I og jeres familie ønskes 
en god sommer

Hjælpere søges til valget
I forbindelse med en valgkamp er der mange opgaver. 

Hvis du har mod på at være en del af det team, 
der løser disse opgaver, 

bør du henvende dig til din egen partiforening.

    Opgaver kan være: 
    Ophængning af plakater
    Uddeling af valgmaterialer
    Pakning af materialer
    Gadeaktiviteter
    Husstandsomdeling

Valget er som bekendt

16. november 2021
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I Region Midtjylland venter vi med 
spænding på økonomiforhandlingerne 
med Regeringen og med en udmel-
ding på om staten betaler for de store 
udgifter vi har haft indtil nu med Coro-
na-epidemien, som de har lovet.
Vi håber på et stort økonomisk tilskud, 
idet vi har mange ønsker til tiltag i 
regionen, ønsker som koster mange 
penge.
En ting er helt sikkert, vi vil arbejde for, 
at vi ikke skal ud i besparelser på bag-
grund af den økonomiske situation.

For ikke så lang tid siden var jeg på be-
søg i Gødstrup på vores nye psykiatri-
hospital. Det var et imponerende ind-
tryk, jeg her fik af bygningen og ind-
retningen. Store lyse lokaler og brede 

gange med billeder fra vores natur, 
områder som personalet vil rykke ud 
i og ikke lukke sig inde på kontorerne.
Dejlige udearealer sponsoreret fra 
fonde, og som indbyder til at patien-
terne kan trække ud i og nyde kaffen 
og nyde samværet med gæsterne og 
medindlagte.

90 sengestuer bliver der, og der vil 
være cirka 450 medarbejdere. 
Der er over 14000 årlige ambulan-
te patienter.

Det eneste vi mangler og som jeg hå-
ber mange vil føle sig tiltrukket af at 
søge til i de nye rammer, er psykiatri-
ske læger. Vi mangler i øjeblikket tre 
læger for at kunne bibeholde de Re-
gionale behandlinger, men vi får hjælp 
fra lægerne fra Århus, sådan at vores 
psykiske sårbare kan fortsætte den 
kvalitetsmæssigt gode behandling, de 
er bekendt med.
Ellers udvikler akuthospitalet sig og vi 
forventer, at vi kan åbne dørene ulti-
mo oktober efter at patienter er flyttet 
fra Holstebro og Herning.
Jernbanen er også etableret og en 
gang fra stationen til hovedindgangen 
på hospitalet er klargjort. Den er han-
dicapvenlig for borgere i kørestol og 
borgere med rollator, ligesom der er 
synlig mærkning langs stien for vores 
svagtseende borgere. Det jeg synes 
mangler og som jeg vil arbejde for er 

en overdækning af stien, sådan at man 

kan ankomme tørskoet til hospitalet.
Ellers er det det nære sundhedsvæ-
sen, som vi arbejder på at udbedre i 
form af sundhedshuse med mange 
forskellige tilbud til borgerne, sådan 
at vi kan tilbyde kronikere behandling 
således at de er skånet for hospitals-
indlæggelse, også blodprøvetagning, 
røntgenundersøgelser, jordmoderkon-
sultation og lægeklinikker og andre 
sundhedsrelaterede klinikker og i det 
hele taget mange tilbud i samarbejde 
med kommunerne er i højsædet. 
Vi er igang med at udbedre tilbudene 
i Lemvig, Holstebro, Ringkøbing og 
Tarm. Jeg mangler udmelding om, at 
også Herning kommer på dagsorde-
nen.
Jeg vil slutte med at ønske alle med-
lemmer en rigtig god og en forhåbent-
ligt varm sommer. Lad os samle alle 
kræfter til valgkampen vedrørende 
byråds- og regionsrådsvalget den 16. 
november. 

Personligt håber jeg på Jeres op-
bakning til valget, jeg genopstil-
ler til Regionsrådet i Midtjylland 
og har brug for mange personlige 
stemmer for at blive valgt

Vi venter i spænding på en økonomiaftale
 Af regionsrådsmedlem Conny Jensen
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Hvor er det dejligt, at der nu er åbnet 
op for, at vi igen kan mødes og være 
sammen. Det har været en hård tid for 
mange at skulle sidde hjemme uden 
mulighed for at møde andre menne-
sker. Og det var helt tydeligt, da vi 
mødtes til årets generalforsamlinger i 
partiet, at alle trængte til at se og tale 
med hinanden uden skærmens distan-
ce. Dejligt!
Netop nu er det to år siden, at dan-
skerne gik til stemmeurnerne og pege-
de på Mette Frederiksen som landets 
statsminister. Det gjorde de i forvent-
ning om, at vi ville sætte velfærden 
først, skabe bedre balance i Danmark 
og sætte os i førersædet for den grøn-
ne omstilling.
Når jeg her op til sommerferien gør 
status, synes jeg, at vi har nået ufatte-
ligt meget - endda i en tid, hvor hånd-
tering af en verdensomspændende 
pandemi har krævet rigtig mange af 
vores kræfter.
Ikke mindst har vi i de forgangne år i 
den grad sat velfærden først. Kommu-
ne- og regionsaftaler har sikret mar-
kant løft af kernevelfærden og penge 
til flere ansatte. Også på børneområ-
det har vi sikret flere hænder. Med af-
talen om indførelse af minimumsnor-
meringer får eksempelvis Herning 
Kommunes daginstitutioner i år lidt 
over 12 mio. kr. til mere personale og 
dermed omsorg og nærvær. 
Vi har også gennemført en ret til tidlig 

Mere velfærd, bedre balance og en grønnere fremtid 
men vi skal videre

Af Mogens Jensen, medlem af Folketinget og næstformand for Socialdemokratiet

pension, så dem, der har været længst 
tid på arbejdsmarkedet og knoklet si-
den teenageårene, kan trække sig til-
bage lidt tidligere og få en værdig pen-
sion, inden kroppen siger stop. Det er 
det eneste retfærdige, når man har bi-
draget til samfundet igennem mange 
år.
Så har vi taget hul på et større arbejde 
med at få Danmark til at hænge bedre 
sammen. Udligningsreformen gør, at 
der er penge til velfærd, uanset hvor 
du bor. Med infrastrukturudspillet vil 
vi have ordentlige veje og offentlig 
transport, så du kan komme godt fra 
A til B. Her hos os betyder det bl.a. 
etablering af den længe ønskede 2+1-
vej på rute 15 mellem Ringkøbing og 
Herning samt lukning af motorvejshul-
let til Holstebro samt mere til. 

Det er også værd at nævne det nye 
uddannelsesudspil, hvor regeringen 
vil oprette 25 nye uddannelser rundt 
omkring i landet, bl.a. en socialrådgi-
veruddannelse i Herning, produkti-
onsteknolog i Skjern, danse- og sce-
nekunstuddannelse i Holstebro og en 
dyrlægeuddannelse i Foulum ved Vi-
borg. Centralisering er ikke en natur-
lov. Man skal kunne leve det gode liv 
med job og uddannelsesmuligheder, 
uanset om man vil bo på landet eller 
i byen.
Endelig er der det grønne område. 

Vi har sat en ambitiøs målsætning 
om 70 % reduktion af CO2 i 2030, 
og mange skridt på vejen derhen er 
allerede taget. Blandt andet får vi nu 
Midt- og Vestjyllands første naturna-
tionalpark i Stråsø Plantage, hvor der 
bliver mere plads til plante- og dyreliv.
Men at vi allerede har opnået meget, 
betyder ikke, at vi hviler på laurbær-
rene. Danmark er kommet godt ud 
af coronakrisen. Vores fællesskab har 
vist sin styrke, og når vi kan klare en 
pandemi sammen, skal vi også have 
fat på mange af de andre udfordrin-
ger, vi står over for. Blandt andet at for 
mange unge hverken får uddannelse 
eller kommer i job. Vi skal sikre, at 
Danmark også står stærkt og er kon-
kurrencedygtigt om 5, 10 og 15 år. Vi 
er kommet langt, men vi skal videre 
endnu. 

Rigtig god sommer!



Interessekonflikter
Ved redaktør af ”Den Røde tråd” Kai Østergaard

Vi har netop afholdt vores generalfor-
samlinger i Fællesledelsen og i Valg-
kredsene.
I den forbindelse er der givet nogle 
dispensationer fra de generelle be-
stemmelser, og det har jeg selv stemt 
for ud fra den betragtning, at dispen-
sationerne ikke rummer uløselige op-
gaver eller interessekonflikter.

Men går vi lidt udenfor vore egne ram-
mer og kigger på de forskellige offent-
lige eller private selskaber, hvor politi-
kere og organisationer har interesser, 
så tegner der sig et noget broget bille-
de, og jeg er stærkt i tvivl om, i hvilket 
omfang borgerne er opmærksomme 
på, at der udpeges eller vælges repræ-
sentanter, som ikke rigtigt kan finde ud 
af, hvilken kasket de har på.
Den personkreds som jeg har i kikker-
ten er Johs. Poulsen, Kent Falkenvig 
og Johannes Østergaard, men der er 
mange andre, og desværre nok også 
nogle i vore egne rækker.
De selskaber jeg har i kikkerten er Nor-
lys, Verdo, Vand/spildevand og affald.
Norlys har i årevis været et hadeob-
jekt på vores matrikel, og da de solgte 
fjernvarmen i Herning blev sparket ef-
fektueret.

I vand/spildevand regerer Venstre i 

Byrådet masivt, og jeg er totalt blottet 
for tillid til, at borgernes interesser er 
i højsædet.
M. H. T. affald, så kan det undre, at der 
tages penge op af kommunekassen til 
at betale for noget, som er kommune-
kassen uvedkommende.

Mit skriv her handler om, at det er 
vigtigt at borgerne kan have tillid 
til, at de personer som vælges til 
diverse bestyrelser ikke sammen-
blander forskellige interesser.

At sidde som repræsentant (måske 
endda bestyrelsesmedlem) i konkur-
rerende virksomheder påkalder ikke 
just min tillid.
Hvis vi har folk fra vores midte, der 
varetager modsatrettede interesser, 
så bør vi have en drøftelse af det hen-
sigtsmæssige heri.

Hjemme-
side
Adressen er

www.socialdemokratiet-

herning.dk

eller

www.soc-herning.dk

Socialdemokratiet i 
Herning kommune
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Generalforsamling
Den 31. maj 2021 afholdt partiforenin-
gen endelig den årlige generalforsam-
ling. Aftenen startede med en Coro-
nakorrekt registrering, og traditionen 
tro fællesspisning i form af individuelt 
pakkede sandwich og små poser små-
kager. Allerede her gik snakken godt 
mellem de ca. 50 fremmødte med-
lemmer. Det kunne mærkes, at det var 
dejligt igen at være fysisk samlet, og 
diskussions- og spørgelysten var stor i 
løbet af aftenen. 
En stolt og glad formand, Mona Bur-
gdorf Herskind, som har haft for-
mandsposten siden 2018, blev gen-
valgt, og takkede for tilliden. 
Formanden aflagde bestyrelsens be-
retning og indledte med ordene: 2020 
- et år i Coronaens skygge. Udover at 
have været et hårdt år, hvor pandami-
en ramte os med alle sine rædsler, sin 
angst og usikkerhed, har det også væ-
ret et år, hvor vi oplevede samfunds-
sindet og fællesskabet og dets store 
betydning.
På trods af de begrænsede muligheder 
og mange aflysninger pga. Coronaen 
har 2020/21 også været et spænden-
de år, bl.a. med medlembesøg i Den 
gule bygning i Vildbjerg, Søby Brun-
kulsmuseum og Voldsgaard, virtuelt 
debatmøde om Nærhedsreformen og 
kursus for bestyrelsen. Noget som har 
optaget os rigtig meget i Partiforenin-

gen, og som fortsat er et fokuspunkt, 
er hvervning af nye medlemmer, spe-
cielt unge medlemmer. Ikke bare er de 
fødekæden, de er livslinen og vores 
fælles fremtid. Det har givet resulta-
ter med et flot stigende medlemstal 
- også unge. Vi har et tæt samarbejde 
med DSU. Også her har de arbejdet 
for at hverve nye unge medlemmer. 
Det har rykket og ligeledes givet en 
flot tilgang. Stor ros fra bestyrelsen til 
DSU for indsatsen og tak for det gode 
samarbejde.
I bestyrelsen er vi meget glade for, at 
vi alle kan mødes fysisk igen og foku-
sere på aktiviteterne, der er forbundet 
med det kommende Kommunal- og 

Herning partiforening
ved formand Mona Herskind

Regionsrådsvalg. Vi satser på et rigtig 
godt valg. Vi er godt rustet. 18 dygti-
ge kandidater stiller op til Byrådet og 
4 til Regionsrådet - bredt sammensat 
både alders- uddannelses- og interes-
semæssigt. Det bliver en utrolig spæn-
dende aften og nat d. 16. november.
Der var stor ros til bestyrelsen for 
en flot beretning. Herefter fulgte en 
spændende debat på baggrund af 
oplæg ved Mogens Jensen, Folketin-
get, Conny Jensen, Regionen, Tommy 
Tønning, Byrådet samt DSU formand 
Nikolaj Rosenkilde Kølbæk, som holdt 
gæstetalen. 
Aftenen sluttede udenfor i det gode 
vejr med: ”Når jeg ser et rødt flag 
smælde”
Bestyrelsen består af:
Mona Burgdorf Herskind, for-
mand, 
Nikolaj Rosenkilde, næstformand, 
Vera Nybo Jensen, kasserer, 
Annett Gejl, Tine Skovbjerg, Hein-
rich Bergwald og Mikkel K. Michel-
sen. 
Som suppleanter Mona Hedega-
ard og Poul Siggaard. 

Foto af bestyrelsen 
på næste side
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Omtale af årets ordinære general-
forsamling.
Med baggrund i det indendørs forsam-
lingsforbud havde vi udskudt datoen 
til et tidspunkt, hvor det forventede 
antal fremmødte ikke oversteg det til-
ladte.
Derfor blev vor generalforsamling, 
som den første i Herning kommune 
afviklet tirsdag den 11. maj på Skalme-
jeskolen.
Der var dog plads til flere inden vi nå-
ede loftet på 25.
Både beretning og regnskab blev god-
kendt og såvel Jens som Anders blev 

genvalgt.
Efter sommerferien varmer vi op til 
valgkampen, som Jens og Ingrid sid-
der med i valgudvalget for, idet der 
kun må sidde medlemmer, der ikke er 
kandidater.
Efter generalforsamlingen fortalte vort 
regionsrådsmedlem Conny Jensen om 
færdiggørelsen af Gødstrup sygehuset 
samt overflytningen dertil fra såvel 
Holstebro som Herning.
Hun opfordrede vort byråd til at få 
nogle Herning faciliteter på plads lige 
som man i dag er ved af gøre det nye 
sundhedscenter i Holstebro færdigt.

Lone Børlum fra byrådet fortalte om 
sit arbejde i byplanudvalget og kom 
naturligvis ind på status for affaldspro-
blematikken i Rind Plantage.
Medlemmerne i alle fire foreninger 
indrangerer byrådskandidaterne her 
i maj, så når dette blad udkommer er 
denne opgave afsluttet. Ligeledes er 
såvel kredsgeneralforsamlingen og FL 
generalforsamlingen afsluttet, og det 
vil der nok kunne læses om andet sted 
i dette blad.
Her fra min stol ønskes I en god og for-
håbentlig Corona fri sommer.

Socialdemokratiet i Sunds / Ilskov / Simmelkær
Ved Jens Vind, partiforeningsformand

Herning partiforenings bestyrelse
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Solen skinner og endelig ser det ud til 
at alt bliver lysere og varmere, på flere 
måder. Coronaen er heldigvis på retur 
i lille Danmark og flere og flere ting åb-
ner igen op.
Vi er heldigvis sluppet nådigt igen-
nem coronakrisen. Det er vi primært 
på grund af vores handlekraftige rege-
ring, der har formået at handle retti-
digt og på den rigtige måde fra starten 
af krisen.
I Herning kommune er ledigheds-
procenten på samme niveau som før 
coronakrisen og der er ikke på nuvæ-
rende tidspunkt udsigt til at det bliver 
værre. 
Byggeriet kører på fulde damp i Her-
ning og der er efterspørgsel efter fag-
lærte håndværkere.
Nu mangler vi kun at vores ”flagskib” 
MCH også kommer på fuld damp igen. 
Men lad os håbe det stille og roligt 
”ordner” sig  i takt med at flere og flere 
bliver vaccinieret og restrektionerne 
bortfalder.
Vi går som alle ved et utroligt spæn-
dende efterår i møde. Vi er klar til 
kamp og stiller med et 18 mands su-

perklart kandidatfelt.
Vi forsøge at bruge tiden koncentreret 
lige nu. Kandidaterne bliver fyldt på 
mere og mere og det store arbejdspro-
gram, begynder at tage form.
Derudover har vi udvalgt 5 hovedte-
maer, vi syntes er vigtige at gå til valg 
på. De er som flg.

Sommertid og nedtælling til valget
Tommy Tønning, Gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe i Herning Byråd

1: Alm. Boliger, hele lejeboligom-
rådet og udviklingen deraf.
2: Bæredygtighed,milijø og klima.
3: udvikling i hele Herning kom-
mune -  Fra Stakroge til Vind.
4: børn,ældre,skole og handicap-
pede.
5: beskæftigelse,erhverv og er-
hvervsfremmende politik.
Vi mener at vi med disse 5 temaer 
sætter en dagsorden der dækker so-
cialdemokratisk politik, når det er al-
lervigtigst og bedst.
I forbindelse med valgkampen får vi, 
i den grad brug for alle kræfter og alt 
den hjælp vi kan få. Vi håber alle vil 
tage fat og hjælpe på en eller anden 
måde. 
Den her gang, er der faktisk en mu-
lighed for at ændre på det store ven-
streflertal, med en mulighed, for en ny 
kurs i Herning kommune.
Med dette vil jeg gerne ønske jer alle 
en rigtig god og varm sommer.

#sammenomherningheleher-
ningkommune#

Omkonstituering
I forbindelse med at Lars Krarup stopper som borgmester pr. 1. august 2021 og Rasmus Norup 
helt har valgt at forlade Byrådet,  er der sket en omkonstituering i Byrådet. Pladserne er ro-
keret rundt. Det betyder, at Tommy Tønning er blevet 2. Viceborgmester indtil 31. december 
2021.
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Grillaften
 De fire partiforeninger i Herning Kommune inviterer medlemmer og hjælpere til det forestående 
 byråds - og Regionsrådsvalg på grillaften, som et på forhånd tak for hjælpen i den kommende 
 valgkamp.

Arrangementet foregår på Kulturmøllen i Kibæk, 
Møllevænget 19, 6933 Kibæk.

Tirsdag d. 7. september kl.18.00 – 20.30
Grillen vil være tændt, og der vil blive serveret pølser og vand.

Vel mødt til en hyggelig og uformel ryste sammen aften.

Tusind tak.
Urafstemningen er afsluttet og kandidatlisten er offentliggjort. I den forbindelse vil 
jeg gerne takke for jeres stemmer som medvirkede til at jeg fik en placering som nr. 
2 på listen ifm. kommunalvalget d. 16.nov. 2021. Tak for det.
Jeg skal gøre mit bedste for at leve op til placeringen, og håber på, at vi får et rigtigt 
godt valg, hvor vi sikrer os flest mulige socialdemokratiske medlemmer i det kom-
mende byråd.
Jeg håber også på, at I vil være med til at bakke op om valgkampen, med aktiv del-
tagelse i de opgaver, der ligger i.f.m. fælles gadeaktiviteter og fælles arrangementer 
til både kommunal og regionsrådsvalget. 

Rigtig god sommer til alle.
Lone Børlum
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Generalforsamlingen blev afholdt ons-
dag d. 26. maj i Den Gule Bygning i 
Vildbjerg. 
Der var et pænt fremmøde på 19 del-
tagere plus de fire politikere, der var 
inventeret til at holde oplæg på mø-
det.
Vi startede forsamlingen med et op-
læg af byrådsmedlem Lone Børlum, 
der sidder i Teknik og Miljøudvalget 
samt Byplanudvalget. Lone gav et inte-
ressant oplæg omhandlende arbejdet 
med det nye affaldssystem i Herning 
Kommune. Et bredt flertal i Folketin-
get står bag aftalen om affaldssorte-
ring i 10 fraktioner. Herning Kommune 
er et af de steder, der er længst frem-
me, hvad angår affaldssorteringen 
efter den nye aftale. Lone fortalte, at 
genbrug af 8 foliebakker giver en mil-
jøbesparelse svarende til en tøjvask. 
Der blev også fortalt om indkøbet af 
el renovationsbiler, problemer med 
plads i plast-/metal-/kartonbeholder 
og deraf beslutning om tømning hver 
tredje uge i stedet for hver fjerde uge. 
Lone kom også ind på, at affaldsstatio-
ner tænkes ind fremover, ved udstyk-
ning af nye boligområder. Efter oplæg-
get var der en god og livlig debat, hvor 
vi kom omkring mange emner. Blandt 
andet gik snakken på de nye behol-
derne, debat om genbrugspladserne, 
herunder pladsen ude i Ørnhøj, samt 
sagen om affaldsdeponering ude i 
Rind Plantage.
Efter oplæg og debat ved Lone Bør-
lum, blev der serveret håndmadder, 

kage og øvrig forplejning, førend vi gik 
i gang med dagsordenen til generalfor-
samlingen.
Under dagsordenen var der kort ori-
entering og efterfølgende debat fra 
Tommy Tønning, Anders Andreasen og 
Conny Jensen. Alle tre gav gode ind-
læg.
Tommy Tønning havde i sin lokalpo-
litiske beretning især fokus på den 
nordvestlige del af Herning Kommune. 
Tommy kom ind på den tidligere Vind 
Skole, der nu er omdannet til natur og 
aktivitetscenter. Tommy fortalte også 
om Stråsø Plantage, der er blevet Na-
turnationalpark. I den forbindelse var 
Lea Wermelin på besøg i området. Det 
blev nævnt, at der er potentielle ud-
viklingsmuligheder for Ørnhøj og Vind 
som følgevirkning af udnævnelsen af 
Stråsø Plantage som Naturnational-
park.
Anders Andreasens beretning fra Fol-
ketinget omhandlede regeringens 
Corona håndtering. Anders kom også 
ind på det nye nærhedsudspil fra rege-
ringen, hvor man vil sprede uddannel-
serne ud over hele landet, og dermed 
gøre op med tidligere blå regeringers 
centralisering. Der blev også talt om 
udrejsecentrene. Snakken kom såvel 
omkring Langeland som vigtigheden 
af at få adskilt de kriminelle i udrejse-
centrene fra de andre beboere. 
Conny Jensen berettede om flytning 
af hospitalsenderne til Gødstrup. Det 
forventes at man kan klippe snoren 
ved Gødstrup ultimo oktober. Der blev 

også orienteret omkring arbejdet med 
at gøre Gødstrup mest mulig handicap 
venlig, herunder klare afmærkninger, 
der skal hjælpe de svagtseende. Så-
fremt der kan findes penge i budget-
tet, har Conny foreslået overdække fra 
stationen ved Gødstrup til hospitalets 
indgang.
I bestyrelsen var Lissi Bertelsen på 
valg. Lissi modtog genvalg. Som be-
styrelsessuppleant modtog Elisabeth 
Madsen genvalg og Jeanette Kæseler 
indtrådte i bestyrelsen som 2. supple-
ant. Herudover modtog Kurt Poulsen 
og Agner Poulsen genvalg som reviso-
rer.
Tak til ovenstående, fordi de gerne vil 
tage en tørn i bestyrelsen. 

Bestyrelsen:
Formand: Henrik Jensen
Næstformand/kasserer: Villy Sø-
rensen
Sekretær/medlemsansvarlig: Lise 
Lotte Bjerge
Bestyrelsesmedlemmer: Lissi Ber-
telsen og Claus Steffensen
Suppleanter: Elisabeth Madsen og 
Jeanette Kæseler

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



           - 13 -      Den Røde tråd, maj 2021

På gaden med Niels Fuglsang
Europaparlamentariker

Niels Fuglsang har de seneste somre kørt Midtjylland tynd på cykel
under mottoet

FUGLSANG 
I DEN GRØNNE FØRERTRØJE

cykelkampagnen forsætter igen i 2021

Fredag d. 6. august. 2021
kl. 9 til 10.15

gæster kampagnen Herning

Medlemmer af partiet inviteres derfor til et gadearrangement sammen med Niels 
Fuglsang og kampagneholdet. Endvidere er der mulighed for at cykle videre sam-
men med hele holdet ud af byen, frem mod næste mål.

I modtager en særskilt invitation med oplysning om tid og sted.

Rigtig god sommer, ønskes I af kredsformændene
Per Nielsen og Lone Børlum
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Kandidater til byrådsvalget

Tommy Tønning Lone Børlum Vinnie Borbjerg Mille Pedersen

Mona Burgdorf Herskind Henrik Jensen Jeanette Kæseler Heinrich Berwald

Jan Kraft Henriksen Jens Martin Christensen Tove Brydsø Jensen Jens Brun Pedersen



Kandidater til regionsrådsvalget

Jens Henry Jensen Carsten Siggaard Troels Thylstrup Flemming Marinussen

Arulanantharajah (ARUL)
Thillainadarasa

Marius Kristensen

Marius KristensenLiseLotte BjergePer NielsenConny Jensen



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 0747-2339 3747
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@europarl.europa.eu

Fællesledelsesformand
Knud Egon Poulsen
2022 6825
kep@runer.dk

Kredsformand-Syd
Lone Børlum
2844 2882
byrlb@herning.dk

Kredsformand-Nord
Per Nielsen
2016 8281
per-nielsen@webspeed.dk

DSU
Formand
Nikolaj Rosenkilde Kølbæk
Næstformand
Tabea Muller

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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