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Formanden har ordet 
 Af Knud Egon Poulsen

Folketingsvalgresultat i Herning kommune
I skrivende stund her medio december kender vi endnu 
ikke sammensætningen af en kommende regering, men jeg 
tror, at vi kan forvente en flerparti regering med Mette Fre-
deriksen som statsminister.
Videre kan vi på landsplan glæde os over, at Socialdemokra-
tiet fik en fremgang på 1,6% til 27,5% af de afgivne stem-
mer. Til sammenligning fik Venstre på landsplan kun 13,32% 
af de afgivende stemmer.
Venstres dårlige valg medførte samtidig, at Socialdemokra-
tiet er blevet det største folketingsparti i Herning kommu-
ne, da der var 12.226 der stemte på S og 11.723 der stemte 
på V.

Fordelingen af S stemmer: 
Herning kreds nord: 6.384 stemmer en fremgang på 447 
(1,3%) svarende til en stemmeandel på 21,9%. Herning 
kreds syd: 5.842 stemmer en fremgang på 66 (1,0%) sva-
rende til en stemmeandel på 23,2%. 

Domsmand til by- eller landsretten
Det er igen blevet tid til, at vi skal indstille kandidater, der 
ønsker at blive domsmand til by- eller landsretten. 
Kriterierne for at blive indstillet, er at man opfylder følgen-
de krav:
Være fyldt 18 år og ikke fyldt 80 år ved udgangen af 2027 
Må ikke være straffet for alvorligere lovovertrædelser. - 
Have stemmeret ved folketingsvalg i Danmark. - Kunne tale 
og forstå dansk. Der skal dog indstilles flere personer end 
der skal bruges, og det er Landsretspræsidenten, der træk-
ker lod og sammensætter den endelige liste med lægdom-
mere for perioden 2024 – 2027.
Hvis du ønsker, at Socialdemokratiet skal indstille dig som 
domsmand, skal du snarest og senest d. 5. januar 2023 
meddele dit navn, adresse, e-mailadresse, Cpr. nr. og stil- 

  lingsbetegnelse til undertegnede, Knud   
  Egon Poulsen på e-mail kep@runer.dk

  Uformel Nytårskur
  Traditionen tro afholder vi mandag d. 16.  
januar 2023 en uformel Nytårskur. Det bliver en aften med 
taler, sang, musik og ”hygge”.

Se annonce i dette nyhedsbrev.

Kreds- og Fællesledelsesgeneralforsamlinger
De to valgkredse og fællesledelsen varsler, at der afholdes 
ordinære generalforsamlinger mandag d. 27. marts 2023 kl. 
17.00 i 3 F lokaler, Birk Centerpark 4, Herning.
Se annonce i dette nyhedsbrev og dagsorden i næste blad.

EU-studierejser i 2023
Som bekendt er der næste år planlagt et par studierejser. 
Den ene rejse går til EU-byen Bruxelles og den historiske by 
Waterloo 20. - 24. maj 2023 med fire hotelovernatninger. 
Den anden rejse går til Hamborg og omegn 16. - 19. sep-
tember 2023 med tre hotelovernatninger.
Læs yderligere om rejserne på hjemmesiden - https://so-
cialdemokratiet-herning.dk/

S information 
Da vi mener, at det er vigtigt, at man som partimedlem er 
godt orienteret om Socialdemokratiet, har partikontoret de 
senere år oprustet med meget mere ”direkte medlemsin-
foration”. 
Læs yderligere på hjemmesiden: https://socialdemokratiet-
herning.dk/ eller Facebook https://www.facebook.com/so-
cialdemokratietiherningkommune/
Desuden udsender vi løbende lokal medlemsinformation 
via medlemsbladet Den røde tråd elektronisk til medlem-
mer, der har oplyst deres e-maila-dresse. Øvrige medlem-
mer får den tilsendt via Post Nord. Desuden udsender vi 
efter behov erindrings- og ”sidste nyt”e-mail til S medlem-
mer, der har oplyst deres e-dresse.

Du og din familie ønskes en god jul og godt nytår.

Nytårskur 2023.
Den afholdes mandag d. 16. januar Kl. 17:30 - 21;30 hos Dansk Metal, Nexøvej 7 i Herning for medlemmer med ledsager. 
Der er egenbetaling: 100 Kr. Drikkevarer kan tilkøbes til de sædvanlige rimelige priser.
Vores mand på Tinge, Mogens Jensen har i år teaterleder ved Team Teateret Dorthe Skøtt Bebe med som gæst.

Under forløbet vil vi synge med levende musik til at ledsage sangene.
De nærmere detaljer vi fremgå af en senere mail til jer, men det er også muligt, at få flere oplysninger hos din egen 
partiformand.  Sær derfor plads af i din kalender og hank op i din ledsager.
      Arr: Mona Herskind, Vinnie Borbjerg, Henrik Jensen, Jens Vind



Mens vi venter på en ny regering

Nyt fra Regionsrådet         
  Regionsrådsmedlem Conny Jensen

  Et gennemgående tema i de udfordringer,  
  som Region Midtjylland står overfor, er   
  pres på ressourcer. Vilkårene har stor be- 
  tydning for regionsrådets indsatser   
  og ambitioner i den politiske ledelse.
I sundhedsvæsenet arbejdes der målrettet med at løse alle 
opgaver og reducere i de ventelister, der følger af, at et be-
tydeligt antal udredninger og behandlinger er blevet udsat 
i forlængelse af blandt andet COVID-19 epidemien. Samti-
digt mangler en meget stor del af både den private og den 
offentlige sektor personale.
Prisudviklingen og forsyningssikkerheden presser regionen 
på tværs af koncernen - ikke mindst når det kommer til pla-
nerne for anlæg, omkostningerne ved brændstof og forsy-
ning, samt indkøb af nyt udstyr.
Regionsrådet har vedtaget en styrende politisk ambition, 
som lægger spor ud for, hvordan regionsrådet skal arbejde 
med områderne personaleressourcer, hvor vi vil sikre gode 
arbejdspladser, der kan rekruttere, udvikle og fortsat til-

knytte medarbejdere nu og i fremtiden: Lighed i sundhed, 
hvor der skal lægges vægt på, at sundheden skal løftes for 
den gruppe af borgere, hvor det etablerede sundhedsvæ-
sen af forskellige grunde kommer til kort, og der skal skabes 
sundere livsvilkår for dem, der har svært ved at skabe den 
selv. 
Bæredygtighed gennem reduktion af madspild, fokus på 
genanvendelse og nedbringelse af CO2 aftrykket. 
Psykiatri, arbejde med forebyggelse, en helhedsorienteret 
indsats, arbejde med overdødelighed, robust psykiatri, re-
geringens udspil med 10-års plan for psykiatrien samt en ny 
psykiatriplan for Region Midtjylland .
Disse områder kræver et tæt samarbejde på tværs af sekto-
rer og interessenter. Denne politisk styrende ambition skal 
udgøre arbejdsprogrammet for regionsrådet i valgperioden 
2022-2025, og der er nedsat politiske udvalg, som skal ar-
bejde med at få arbejdsprogrammet udmøntet.
Jeg glæder mig til arbejdet og gerne i tæt samarbejde med 
jer alle.
Med dette vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig Jul samt 
et godt politisk nytår.

I skrivende stund er der forholdsvist stille på Christiansborg. 
Grundet forhandlingerne om en ny regering, er der ikke la-
vet konstitueringer af ansvarsområder endnu i de politiske 
partier og udvalgene i Folketinget er ikke nedsat. 
Eneste undtagelse er Europaudvalget, Udenrigspolitisk 
Nævn, Finansudvalget og Udvalget for Forretningsorden, 
som holder de mest nødvendige møder. Jeg sidder selv i de 
3 sidstnævnte.
Men det betyder bl.a at vi har kunnet bruge bedre tid på 
at evaluere folketingsvalgkampen lokalt. Det har jeg gjort 
sammen med vores kampagne-team med Mathias Niebuhr 
og Laura Plambæk i spidsen og på et velbesøgt møde for 
de aktive i valgkampen i Herning i slutningen af november.
Alt i alt er vi meget tilfredse med valgkampen, hvor vi har 
haft rigtigt mange aktive og mange aktiviteter, men der er 
også læringspunkter, som kan medvirke til at valgkampen 
bliver bedre næste gang. Det skriver vi nu ned og gemmer 
til organiseringen næste gang.
Og imens venter vi på regeringsforhandlingerne. Vi forsø-
ger, med Mette i spidsen, at danne en bred regering ind 
over midten. Det skyldes ikke mindst at en lang række af 
de beslutninger vi skal tage i den kommende regeringspe-
riode, kræver stemmer fra både rød og blå blok for at kunne 
gennemføres. 
Vi skal huske på, at selv om man udnyttede det spinkle 
flertal på kun 1 mandat med rød blok og de nordatlantiske 
mandater, så er det MEGET skrøbeligt, og på en række vig-
tige områder, som fx udlændingepolitik, økonomisk politik  

Mogens Jensen, næstformand og folketingsmedlem for Socialde-
mokratiet.

  og forsvarsområdet, ville vi ikke kunne   
  bruge dette flertal til noget.
  Det vil være bedst for Danmark, hvis vi i 
de   år kan finde sammen på tværs af traditio- 
  nelle grøfter i dansk politik med Social-  
  demokratiet som samlingspunkt.
På den måde mener vi, at vi er bedst i stand til at skabe 
et politisk grundlag for en ny regering, der så snart den er 
sammensat skal handle på den alvorlige økonomiske situ-
ation, den grønne omstilling, på de akutte forhold i sund-
hedsvæsnet, udviklingen af vores velfærdssamfund og Dan-
marks sikkerhed.
   God jul til alle.  

 

Introaften for nye medlemmer i 2022
Er du nyt medlem af en af de fire partiforeninger i Herning 
Kommune, får du nu mulighed for at komme til introdukti-
onsaften. Her kan du fortælle om dine forventninger til det 
at være medlem af en lokal forening af Socialdemokratiet 
og høre om dine muligheder for indflydelse. Her kan du hil-
se på nogle af bestyrelsesmedlemmerne og høre lidt om de 
aktiviteter, du har mulighed for at deltage i, samt hvordan 
de lokale partiforeninger er bygget op. Og traditionen tro 
serverer vi en gang tarteletter. 
Derfor, sæt allerede nu kryds i kalenderen 30. 1. 2023, 
kl 17 – 19, Dansk Metal, Neksøvej 7, Herning.
Alle nye medlemmer får en personlig invitation, som sen-
des ud inden jul.

Arr: De fire partiforeninger



Trehøje & Aulum-Haderup partiforening
Generalforsamling afholdes i Den Gule Bygning, Burgårdsvej 8, 7480 Vildbjerg.

d. 23. februar 2023 kl. 18.00 
Indbydelse og program sendes ud senere til medlemmerne.

Herning partiforening
Generalforsamling afholdes hos 3 F, Birk Centerpark 4 i Herning.

mandag d. 27. februar 2023. kl. 19
Traditionen tro, byder vi på ”gratis” fællesspisning forud for generalforsamlingen fra kl. 18.00 - 19.00. Program 
udsendes i januar 2023

Sunds-Ilskov-Simmelkær partiforening
Generalforsamling afholdes hos formanden på adressen: Birkevej 14, 7451 Sunds

Mandag d. 27. februar 2023 kl. 19:30 

Aaskov partiforening 
Generalforsamling afholdes på adressen møllegaarden 189, Kibæk

d. 6. marts klokken 19 

Varsling af ordinære generalforsamlinger 

Kære Socialdemokrat.
Du og din familie ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår.
2022 har været et positivt år på det politiske plan for Social-
demokratiet. 
Vi fik genvalgt Mogens Jensen til Folketinget med din støtte 
og opbakning.
Vi havde under valgkampen besøg i Herning af både vores 
nuværende statsminister Mette Frederiksen og tidligere 
Poul Nyrup. Mogens Jensen var i hele perioden at møde 
både på gaden, i vores valgcafe og til diverse arrangemen-
ter.
Vi fik det bedste valg i 20 år, og kan være stolte og taknem-
melige over at være Danmarks største parti. 

I 2022 fik vi mandat til at kåre endnu et æresmedlem i Her-
ning Partiforening. Der var ingen tvivl i vores socialdemo-
kratiske sind. Vi valgte Conny Jensen, som tak for det kæm-
pearbejde hun igennem mange år har gjort for vores Parti. 
Endnu en gang stort Tillykke fra os alle. 
Kære medlem. Vi håber på din tilstedeværelse til nye, spæn-
dende politiske og/eller sociale arrangementer i 2023. 
Vi ses til nytårskur d. 16. januar 2023 og til generalforsam-
ling d. 27. februar 2023, hvis du har tid og lyst.

I ønskes en rigtig god jul sammen med jeres kære.

De bedste julehilsner fra bestyrelsen i Herning Partiforening
v. formand, Mona Burgdorf Herskind

Julehilsen 2022 

Fællesledelsen og de to valgkredse 
Generalforsamlinger afholdes hos 3 F, Birk Centerpark 4 i Herning.

    mandag d. 27. marts 2023 

Jf. vedtægterne skal forslag der ønske behandlet være indsendt til formanden senest 14 dage forud for mødet. 

Indkomne forslag kan læses på Facebook forud for mødet.
Kl. 17.00 indledes med politiske beretninger fra henholdsvis byråd, regionsrådet og folketinget. 
Kl. 19.00 indledes fællesledelsens generalforsamling, og efterfølgende afholder de to valgkredse deres general-
forsamlinger. I det næste blad udsendes i februar 2023 de enkelte dagsordner og bilag m.m. Vi håber at mange 
har lyst til at deltage i ovennævnte generalforsamlinger.



Kære medlemmer
af Tommy Tønning, Gruppeformand

En rigtig varm og oprigtig julehilsen til jer alle og jeres fa-
milie.
Datoen i dag siger den 30-11-22 og vi går i morgen ind i den 
første af 3 vintermåneder.
Den er en kold tid vi lever i. Herning kommune er voldsomt 
presset på økonomien og vi ser ind i voldsomme besparel-
ser på 2022 regnskabet.
Samlet set mangler Herning kommune 70 millioner kroner 
for at få regnskabet for 2022 til at hænge sammen. Mange 
af disse manglende penger, kommer på grund af de stigen-
de energiudgifter, og desværre også fordi vi som kommune 
ikke er blevet demografireguleret i forhold til hele socialom-
rådet, fra Christiansborg. Samtidig er områderne underbud-
getteret og der opstår stadig vanvittige dyre enkeltsager, på 
voksenpsykiatri området, der både løber op i 2 og 3 mil-
lioner pr stk.
Helt tilbage i marts mdr. deltog jeg i et topmøde, sammen 
med alle socialdemokratiske borgmestere og finansminister 
Nicolai Wammen. Og allerede på det tidspunkt var vi mange 
der forsøgte at “råbe” vores udfordringer op. Beskeden på 
daværende tidspunkt var allerede sort som kul. Coronaen 
og Putin, har spist det danske råderum. Så der var ikke no-
get at give af. Efterfølgende, er verden jo så rendt ind i en 
kæmpe energikrise, som har medført kæmpe stigninger på  

  varme og el, hvilket vi også rammes af i   
  Herning kommune.
  Oveni det hele, lure så sanktionslovgivnin 
  gen, der betyder, hvis den efterleves at, vi  
  som kommune skal aflevere 70 millioner  
  over til Christiansborg, hvis vi bruger 70 
millioner ekstra på budgettet. En lov der i øverigt stammer 
fra den gang, finansministeren hed Bjarne Corydon!!!!
Så, derfor kigger vi ind i massive besparelser på alle områ-
der og alle udvalg, og derfor er der ingen, som i absolut in-
gen af de bebudede besparelser der hverken er pæne, eller 
rare at tænke på.
Vi forsøger i den socialdemokratiske gruppe at afbøde så 
meget vi kan på de bebudede besparelser, i hver vores re-
spektive udvalg. men det er en tydelig og klar kendsgerning, 
at pengene skal findes, uanset hvor meget, vi søger at af-
bøde.
Personligt håber jeg rigtig meget, vores kære statsminister, 
får dannet en regering og gerne snart, og at der kommer en 
udmelding og gerne en hjælpende hånd på kommunernes 
trængte situation.
Det er desværre ikke opløftende nyt, at gå ind i decembers 
hyggelige juletid med. 

Men trods det ønskes i alle endnu engang en glædelig jul 
og et velsignet nytår.

Invitation til medlemsmøde
 Nyt fra EU

Afholdes i Dansk Metal lokaler Neksøvej 7, Herning 

Torsdag den 12. januar 2023 kl. 19.00 – 21.30
  Indleder på mødet:  Niels Fuglsang MEP 
      Heinrich Berwald, formand Herning Sydkredsen.
  Møde emner:  Sidste nyt fra Bruxelles og EU-udfordringer i fremtiden
      EU’s Energieffektivitetsdirektiv og hvordan begrænser 
      EU prisen for olie, gas og elektricitet
      Historisk om EU de sidste 50 år
      EU-studierejse i 2023
  

Under mødet serverer vi kaffe og kager. Tilmelding er ikke nødvendig.

        Arrangør: Socialdemokratiet i Herning kommune


