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Kontakt Ballerup Partiforening 

Indbetaling af partiskat: Reg.nr.:5339  Kontonr.:0351978 

Præstevænget 12 
2750 Ballerup 
4465 1344 
soc@socb.dk 
 
 
 

Formand 
Claus Spaabæk 
2780 5581 
cspaabaek@gmail.com 
 
 
 

Næstformand 
Frank Weinberger 
4477 2996 
fw@socb.dk 
 
 
 

Kasserer 
Vagn Henriksen 
2381 1307  
vh@socb.dk 
 

Sekretær 
Konstitueres 
17. marts  
 

Foråret er på vej 
 

Så er vi nået ind i marts måned, og man kan ikke påstå at de danske sneryddere har haft en travl 

tid. Man kan ikke undgå at blive lidt bekymret over hvordan naturen opfører sig.  

 

Vi har haft generalforsamling, og det blev en hyggelig dag med rigtig mange fremmødte medlem-

mer. Mila takkede af for sin periode som formand, og herfra skal lyde en stor tak til Mila for hendes 

arbejde. Og et stort tillykke til Claus Spaabæk, med valget som vores nye formand. Personligt  

fortsætter jeg som næstformand.  

Også en stor tak til Peter Schou som ikke genopstillede. Han har været en god sekretær for bestyrel-

sen, og har lavet en række spændende PIP møder.  

 

Vi står foran en spændende periode, hvor der allerede nu skydes gang i arbejdet frem mod kommu-

nalvalget i 2021. Vi starter med en spændende Visionsdebat 21. marts. På kampagnesiden er Erling 

Petterson og undertegnede i gang med at få lavet en kampagne campingvogn.  

 

Vores mangeårige regionsrådsmedlem Hanne Andersen har også valgt at stoppe til næste valg, og 

der skal derfor vælges en ny kandidat til regionsrådet. Kredsbestyrelsen peger på vores egen Sofie 

De Bretteville Olsen, og hendes præsentation kan du læse i dette nummer af Synspunkt. 

 

 

Mange hilsener 

Frank Weinberger,  

Redaktør, Næstformand 

 

 
Udgivelsesdatoer og deadlines for Synspunkt i 2020. 
Maj nummer—Deadline 23. april—udgives 29. april  

August nummer—Deadline 10. august—udgives 17. august 

Oktober nummer—Deadline 5. oktober—Udgives 12. oktober 

December nummer—Deadline 23. november—Udgives 1. december 

mailto:soc@socb.dk
mailto:ha@socb.dk
mailto:vh@socdemballerup.dk
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Nyt fra formanden 
 
Først og fremmest vil jeg gerne takke for tilliden, som blev vist mig ved generalforsamlingen 25/2-

2020. 

Samtidig vil jeg gerne takke Mila for det store arbejde, hun har lavet som formand. Det er ikke en lille 

opgave at være formand, og med mange andre aktiviteter i privatlivet, er det svært at få tingene til at 

hænge sammen. Tak også til Peter Schou, som er trådt ud af bestyrelsen.  

Gedigent arbejde I har udført, begge to! 

 
At være formand for Ballerup Partiforening, er jo en stor ære, for det er en forening med rigtigt mange 

aktiviteter. Rundt i landets partiforeninger skæves der til Ballerup, p.g.a. det høje aktivitetsniveau, og 

evnen til at føre kampagner. 

For at opretholde det høje aktivitetsniveau, skal der løbende arbejdes med at udvikle nye tiltag. Det 

kommer vi også til. 

Jeg har valgt at sætte ekstra fokus på tre ting. 

 
En bestyrelse med mange ansvarsområder: 

Det er min holdning, at alle i bestyrelsen skal have et ansvarsområde, som der arbejdes på løbende. 

Det er ikke sådan, at man skal arbejde alene om det, så mange frivillige som muligt, skal involveres i 

processen. 

 
Talentpleje: 

Vi er generelt dårlige (i hele partiet) til at pleje organisatoriske og politiske talenter. 

Hvis vi gerne vil have nogle til at overtage i fremtiden, er vi nødt til at opfostre talenterne, som kom-

mer til at vokse med deres ansvar.  

Politisk talenter bør inddrages i det løbende politiske arbejde, så de lærer de forskellige processer at 

kende. Desuden bør de have rum til, at være med til at påvirke politikken. Dette skal ske så tidligt 

som muligt, så de er klædt på til opgaven, og forstår omfanget af den. 

Det samme med de organisatoriske talenter, som skal have præcise opgaver, der passer til det sted de 

er i processen. 

De organisatoriske og politiske talenter skal, i et vist omfang, inddrages i hinandens arbejde, så de 

forstår hinandens opgaver og udfordringer. 

  

Medlemshvervning: 

Vi har talt om medlemshvervning i mange år, men ikke rigtigt for alvor gjort noget ved det. 

Det gør vi nu! 

Vores medlemsbase skal gerne være meget større, og vi skal have nettotilgang af medlemmer. Desu-

den skal vores gennemsnitsalder sænkes. 

Derfor skal vi lave en stor kampagne, for at tiltrække nye medlemmer. Dette arbejde påbegyndes ved 

det første bestyrelsesmøde 17. marts, hvor vi beslutter, hvem der skal være stå for dette arbejde. 

Vi vil også gerne bede om medlemmernes hjælp til dette arbejde. Hvis du kender en, som du tror kun-

ne være interesseret i et medlemskab, kan man kontakte mig, så skal jeg sørge for, at vedkommende 

bliver kontaktet, for at høre om de kunne være interesserede. 

 
Derudover er der jo de daglige opgaver, som løses delvist af bestyrelsen, og delvist af andre frivillige. 

Mange gør en stor indsats, og det skal vi være gode til at anerkende. 

Jeg glæder mig til opgaven som formand for foreningen, og vil gøre yde alt hvad jeg kan. 

 
 

 
De bedste hilsner 

 
Formand 

Claus Spaabæk 
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Nyt fra borgmesteren 
 
Så er vi næsten igennem den varmeste vinter jeg nogensinde kan huske, vi har haft. Jeg plejer hvert 
år at følge med i temperaturerne – og bliver det mere end et par graders nattefrost i Skovlunde, så 
slæber jeg møjsommeligt alle mine sommerplanter i krukkerne fra terrassen og ind i det opvarmede 
værksted. 
  
Men denne vinter har jeg slet ikke haft dem indendøre. Planter og blomster står fine, og her midt i fe-
bruar skyder det blomsterne frem af jorden - og jeg så et mirabel-træ i blomst. 
Der er altså noget med klimaet! Og vi er nødt til at gøre noget - og derfor er det godt og modigt at vo-
res socialdemokratiske har stillet sig i spidsen for at gøre noget: Et ambitiøst mål om at sænke CO2-
udledningen med 70% indenfor 10 år. 
  
Danmark er et lille land, og vi udleder kun ganske få promilledele af verdens samlede CO2-udledning, 
så hvad gavn gør vi? Men det betyder noget at nogen går forrest. Til inspiration for andre lande: Mette 
Frederiksen og Danmark som foregangsland på den grønne omstilling. Vi skal vise vi kan gøre en for-
skel. 
  
Og Mette Frederiksen og Danmark som foregangsland for den balancerede velfærdsstat. En model som 
mange i valgkampen i USA stræber efter. 
  
Danmark er ærkesocialdemokratisk – og med Mette i spidsen er sat kursen for et endnu mere lige, 
endnu mere retfærdigt og endnu mere grønt Danmark. 
Hun er kommet godt fra start. Hun har vist, at hun mente det, hun sagde og har sagt siden hun satte 
sig i formandsstolen for Danmarks største og bedste parti. 
  
Et Danmark med mere velfærd og med mere velstand. Den danske økonomi har det godt – og det skal 
komme de mange til gode – ikke de få. 
  
Senest er det børnene, hvor en halv milliard netop er sendt ud til kommunerne. Det svarer til 4,4 mio. 
i Ballerup Kommune, som vi hurtigt skal have ud til vuggestuer og børnehaver, hvor vi skal de flere 
pædagoger til vores mindste børn. Næste år kommer endnu flere penge til børnene fra Mette, og flere 
endnu i både 2022, 2023, 2024 og 2025. Der er også penge på vej til skolerne. 
  
Vi fik også flere penge ved kommuneforhandlingerne, så vi stille og roligt kan tilføre penge vores æl-
dre, mennesker med handicap og andre vi gerne vil gøre det endnu bedre for. 
  
Vi har også set Kåre Dybvad sætte en stopper for Black Stone og andre boligspekulanter. Og på lov- 
og retssiden er der flere lokale politibetjente på vej og indgreb mod vanvidskørsel. 
  
Mette og den socialdemokratiske regering har gjort det godt – og folk har taget dem til sig. Vores parti 
er gået frem i meningsmålingerne! Hvilket stort set ellers aldrig sker, når en ny regering træder til. 
Men helt fortjent for vores tidligere folketingskandidat Mette har gjort det super. 
  
Det har vores nye kandidat Kasper også. Det er svære og vigtige områder, han har fået med beskæfti-
gelse og skole, men han gør det godt i medierne og bliver bare bedre og bedre. 
  
I Ballerup Kommune er vi godt i gang med det nye år. Vores drift og økonomi er på den store klinge i 
god gænge, men selvfølgelig kan man altid finde eksempler på forløb, som kunne være gjort bedre. 
Men vi leverer faktisk pæne resultater over hele linjen. Og vores økonomi er bundsolid. 
  
Der er helt vildt gang i byudviklingen i vores kommune, og vi vil de kommende se Ballerup vokse og 
skifte udtryk med flere boliger, mere bymæssighed og flere borgere. Ligesom det skete i 60’erne, hvor 
vi gik fra at være en stationsby til en forstad. 
  
Ellers er det helt store emne udligning mellem landets kommuner. Vores regering har fremlagt et godt 
forslag – og nu er forhandlingerne med de andre partier i gang. 
Jeg vil ikke rigtigt kommentere på forslaget, før jeg har set, hvordan det ender. Men meget spænden-
de bliver det. 
  
Vi håber alle på et godt resultat for Ballerup Kommune – og selvfølgelig også et resultat der bringer os 
alle tættere på et mere socialdemokratisk Danmark. 
  
Det er forår for Danmark og Ballerup Kommune med Socialdemokratiet  
i spidsen. Godt forår til alle. 
 

Jesper Würtzen 
Borgmester 
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Generalforsamling 2020
25. februar havde vi Generalforsamling, i Baghuset. Det var en meget velbesøgt generalforsamling, 

hvor vores formand Mila trådte tilbage og Claus Spaabæk, blev valgt som ny formand.  

DSU formand Mille Kristensen 

Næstformanden takker Mila 
 

Mila holder beretning 
og takker af som formand 

Charlotte og Sofie nød  
den gode buffet 

Mange fremmødte 

Gruppeformand Peter Als 
siger tak for formandskabet 

Tonny synger for 

Den nye formand taler  
for Mila 

Borgmesterens beretning Folketingsmedlem Kasper Sand 
Kjær afholder beretning 

Tak til Peter Schou for hans tid  
som sekretær i Bestyrelsen 

Nyvalgt medlem af bestyrelsen 
Asbjørn Frier 

Stor tak til Det Røde Netværk 
for hjælp med maden 

Erling Petterson havde som  
sædvanlig pyntet huset flot 

Der synges Kasserer Vagn Henriksen 
fremlægger regnskab 
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Referat fra Generalforsamlingen 25. februar 2020 
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Nyt fra Kultur- & Fritidsudvalget  
 

Kære Kammerater! 

 

Siden sidst har vi arbejdet meget med idræt i udvalget. Vi har fået mere offentlig  

åbningstid i vores svømmehal, East Kilbride (dette træder fuldt ud i kraft til sommer), 

og givet penge til, at der kan købes noget sjovt badeudstyr. Vi har store forventnin-

ger til, at det vil få flere i det dejlige vand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har også truffet en anden beslutning, som jeg ved har fyldt meget blandt mange af 

os medlemmer, og iblandt de øvrige af kommunens borgere: sagen om svømmesalen 

i Skovlunde (Torvevej).  

Den har nemlig været lukket, fordi bunden var gået i stykker. Men nu har vi givet en 

bevilling så det kan blive fikset – formentligt inden sommeren. Vi har også været i 

Super Arenaen og se cykling, og jeg vil bare sige, at udvalget var meget imponeret 

over det 3-dags løb som vores lokale banecykelforening, DBC, fik lavet. Det blev gen-

nemført med frivillige kræfter, og det er jo sådan noget vi godt kan lide. 

 

Hvis vi tager ”det lange lys på”, drøfter vi i udvalget, og i A-gruppen, udviklingen af 

idrætsbyen. Vi vil selvfølelig gerne udvikle, men vi er simpelthen presset over den 

ramme som regeringen lægger ned over os. Vi kan ikke bruge alle de penge vi gerne 

vil. Derfor kigger vi også på billigere løsninger, der skal skabe en bedre sammen-

hæng i Ballerup Idrætsby. Det er jeg sikker på, at I kommer til at høre mere om i 

kommende udgivelser af Synspunkt. Det blev meget idræt i denne omgang, men det 

håber jeg går. 

 

Mange hilsener  

Johan Müller 

Kultur-  og fritidsudvalget 
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Ballerup Vision 2030 
 

Hvordan skal vores kommune se ud i år 2030? Hvilke 

visioner skal Socialdemokratiet sætte forrest i den 

kommende valgperiode? Hvilke mål skal kommunal-

bestyrelsesgruppen arbejde efter? 

 

Alt det, og meget mere, inviteres medlemmer af  

Socialdemokratiet i Ballerup til at diskutere 

 

 

Lørdag den 21. marts kl. 10—13—Hos 3F, Sct. Jacobsvej 10, Ballerup 

 

Ballerup Vision 2030 er det første møde i udarbejdelsen af valgprogrammet for perio-

den 2022 - 2025, som er medlemmernes mulighed for at få konkret indflydelse på 

det arbejde, de socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlemmer laver. 

 

Det er afgørende for bestyrelsen at sikre at medlemmerne inddrages i udarbejdelsen 

af valgprogrammet, og derfor vil vi afholde en række aktiviteter, hvor vi vil bede om 

idéer og forslag til valgprogrammet fra medlemmerne. Først vil vi sammen udarbejde 

en vision for Ballerup 2030, og herefter vil vi bede de enkelte fagudvalg om at tage 

stilling til, hvordan de vil bidrage til at nå denne vision. Dermed vil der blive afholdt 6 

møder om valgprogrammet, inden det vil blive præsenteret for medlemmerne primo 

oktober. 

 

Møderækken er som følger: 

• Lørdag den 21. marts kl. 10.00: Visionsseminar om Ballerup 2030 

• Søndag den 19. april kl. 11.00: Teknik- og miljøudvalget 

• Onsdag den 20. maj kl. 19.00: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 

• Tirsdag den 2. juni kl. 17.30: Kultur- og fritidsudvalget 

• Torsdag den 20. august kl. 19.00: Børne- og skoleudvalget 

• Torsdag den 17. september kl. 17.30: Social- og sundhedsudvalget 

• Onsdag den 7. oktober kl. 19.00: Præsentation af udkast til valgprogram 

• Lørdag den 31. oktober kl. 11.00: Ekstraordinær generalforsamling,  

hvor valgprogrammet vedtages 

 

Vi glæder os til at diskutere kommunens fremtid med jer, og håber på stor deltagelse 

til møderne om valgprogrammet. 

 

På bestyrelsens vegne, 

Claus Spaabæk 
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Nyt fra Børne- & Skoleudvalget  
Kære kammerater, Nu er det min tur til at skrive lidt til vores fælles blad. 
 
Her i BSU skal jeg læres op fra ground zero, så der er meget at lære, og nu ved i jo 
alle at det med at lære gamle hunde nye tricks, det er ikke nemt. Men jeg går på 
med krum hals og jeg må indrømme at arbejdet i BSU er meget interessant. 
 
Jeg vil nævne to ting som jeg tror at de fleste har en interesse i. 
 
Lige nu er der klassefordeling på vores skoler til det nye skoleår. Der er som altid for-
ældre der er kede af at de ikke kan få deres børn ind på de skoler som de helst vil 
have. Men skolestrukturen i Ballerup gør at man går i skole i de distrikter hvor man 
bor. I Ballerup Kommune er der følgende distriktsskoler: · Baltorpskolen · Skovvejens 
Skole · Hedegårdsskolen · Måløvhøj Skole · Skovlunde Skole. Hver skole har sit eget 
distrikt for optag af elever. Elever med bopæl i grunddistriktet har ret til optagelse på 
distriktsskolen. 
Øvrige elever har ifølge Lov om folkeskolen – ”Mere frit skolevalg inden for og over 
kommunegrænser” – ret til optagelse i henhold til Ballerup Kommunes retningslinjer, 
som fastsat i styrelsesvedtægten for skolerne. Men er en Familie flyttet til et andet 
distrikt, og de allerede har et skolesøgende barn, er det mere reglen end undtagelsen 
at lillebror eller lillesøster får lov til at komme i den Skole hvor deres store søskende 
går. 
 
I Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr. Dertil kommer 
der nu yderligere 4,4 mio.kr. som regeringen har bevilget til minimumsnormering, 
disse penge kommer selvfølgelig ud til flere varme hænder, de skal ud at arbejde 
hurtigere end de er kommet ind. BSU har også været på halvdags studietur til Hor-
sens i forbindelse, med KL`s topmøde for børn og unge. Der var en ting i Horsens 
som var meget interessant; det var rengøringen i deres daginstitutioner, de havde 
haft et rengøringsfirma inde som ikke udførte opgaven tilfredsstillende, og det betød 
at børnenes sygefravær steg markant. De skiftede rengøringsfirmaet, og børnenes 
sygefravær faldt igen til normalen. Altså hjælper et godt indeklima og grundig rengø-
ring, på en bedre hverdag, uden sygdom. 
 
KL`s topmøde for Børn og unge der blev holdt i Ålborg, skuffede mig. Jeg havde for-
ventet at vi var blevet delt op i Dialog/diskussionsgrupper, så vi alle kunne lære no-
get af hinanden. Sådan var det bare ikke, det var det ene foredrag efter det andet. 
Og når et foredrag være ca. 45 minutter i gennemsnittet, og jeg er ny og skal lære, 
så kniber det lidt med at følge med, især for mit lille hoved. 
Nå men alt andet lige når man så kiggede rundt i salen så var jeg ikke alene om at 
tabe koncentrationen. 
 
Til slut vil jeg gerne have lov til at sige jer alle tak for gaven ved min 60 års fødels-
dag 
 
 
 

Med kammeratlig hilsen 

Michael Brønd 
Børne-  og Skoleudvalget 
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Nyt fra Social– og sundhedsudvalget 

 
Vi har lige været en lille tur rundt i Danmark, vores tema velfærds-
teknologi herunder tilbud til borger med demens. 
I Københavns Kommune har de lavet en inspirationslejlighed for 
borger med demens i Center for Demens. Super interessant og in-
spirerende at besøge denne og som politiker at få indsigt og viden 
om muligheder for  div. velfærdsteknologier til brug for borger med 
demens. 

Et besøg på Living lab hvis formål er at udvikle og te-
ste i velfærdsteknologier samarbejde med ældre borger, medarbejder og forsk-
ningsinstitutioner. Spiserobotten er nu ikke det sidste nye men den virker. 

 

Praksis og innovationshuset hos Københavns professionsskole her oplevede vi hvordan man 
uddanner bla. sosu’er. m.fl. til de teknologier vi har, og vi  fik mulighed for at prøve en ” Old 
age workshop” hvordan føles det når man bliver ældre evt. får nedsat syn dårligere hørelse , 
svagere i muskelmasse og måske nedsat følesans.  

Så går turen videre til Odense og her op-
lever vi Pleje center Herluf Trolle ser og 
høre deres erfaringer med døgnrytmelys. 
Virkelig interessant med dette døgnryt-
melys, som genskaber de gavnlige effek-
ter af naturligt lys. Det kan forandrer sig 
automatisk i takt med døgnets gang og 
med en blid solopgang og et kraftigt 
dagslys skabes den gode døgnrytmefor-
ankring, energi og søvn. Det er også mu-
ligt at lave en program som er tilpasset 
eksempelvis den enkelte afdeling på et 
plejecenter eller til den enkelte beboer. 

 
Lyset er baseret på en klinisk dokumenteret lysprotokol som 
er tilpasset diagnoser, adfærd og afdelingens behov – ud-
viklet i samarbejde med søvneksperter, læger og forskere. 

 
Så tager vi videre til Aarhus og der skal vi bla. besøge Demens hjørnet som er åbenrådgivning.  
Demenshjørnet har døren åben alle hverdage og her kan du kigge ind og få en snak med dyg-
tige medarbejdere, der kan give råd og vejledning om alle aspekter af livet med demens. 

På 1. sal huser Demenshjørnet også træningsenheden. Her er der mulighed for fysisk og kog-
nitiv træning, og der er gang i sagerne alle ugens dage. Demenshjørnet et kraftcenter i arbej-
det på demensområdet i Aarhus Kommune. 

 

 

 

 

 

 

Derefter havde udvalget mulighed for lidt kultur så vi besøgte AROS en rigtig god kultur ople-
velse. 

Vi fik også besøgt DOKKX Aarhus kommunes velfærdsteknologiske oplevelsesunivers. Virkelig 
spændende med en bygning hvor så mange mennesker og interesser kan mødes og alle bydes 
indenfor der er studerende som mødes og beriger hinanden med en studiekultur samtidig med 
at der et andet sted er borgerservice og bibliotek og så deres afdeling for velfærdsteknologi 
som man bare kan komme ind og besøge og opleve og prøve forskellige teknologier. Virkelig 
dejligt sted med et virvar af mennesker som  oplever fællesskaber og samskabelse.  

 Fortsættes.. 
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Social– og sundhedsudvalgets studietur 

 
 

 

 

 

 

 

 

Derefter tager vi til Ålborg for at se hvordan de i samarbejde med to andre kommu-
ner via et stor fælles lager samarbejder om at opbevar og udlåne hjælpemidler til bå-
de plejecentre og bosteder, her var også en stor udstilling af hjælpemidler / velfærds-
teknologier, som vi fik mulighed for at afprøve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Vi skal også besøge et helt nyt plejecenter / aflastningstilbud Anneshave. Her fik vi et 
godt indblik i indretning og tilpasning af arbejdsfunktioner sådan at det passer til hvor 
og hvordan personalet skal og kan udføres deres daglige opgaver, sådan at det også 
giver mest mening for beboerne og meget gerne mere tid sammen med den enkelte 
beboer. Virkelig et besøg vær.  

Vi når også fordi Frederikshavns kommune for at besøge Ingeborghus som er et akti-
vitets og træningscenter for borger med demens. Virkelig spændende med deres til-
gang til brugen af frivillige i dagligdagen til forskellige aktiviteter med de borger som 
bruger stedet. Dejligt at både fagprofessioneller og frivillige sammen kan forstå en 
træningsseance for en gruppe af borger med demens eller tage på tur i skoven.  

En rigtig oplevelsesrig tur og godt at vi alle fire fra udvalget Lolan, Jack, Maria og 
Dennis fik denne mulighed for at være sammen og videns dele på denne tur. 

Nu er det fredag aften og vi skal holde weekend. 

 

Mange hilsener  

Dennis Sørensen 

Social– og Sundhedsudvalget 

 

 



 

Side 12 

SOCIALDEMOKRATIET 

Per´s klumme 

Per har boet i Ballerup hele sit liv, og har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 
2010. Per er indbegrebet af den socialdemokratiske ånd: det ses tydeligt i hans arbejde in-
denfor beskæftigelsespolitik, velfærd og miljø. Per brænder for sit politiske arbejde, han 
taler de svages sag og giver ikke op, når først han har sat sig noget for. Når man møder Per 
i køen i supermarkedet, eller når han er i færd med at lufte sin hund Balder, så er han altid 
klar på at give en dugfrisk opdatering af, hvad der rører på sig på den politiske scene, samt 
hvilke sager han nu går og rumsterer med; for Per har gang i meget, og han gør det med 
passion og indlevelse. Det er ikke kun i lokalpolitik, Per er aktiv. Nej, han er også ivrig de-
battør i de landsdækkende medier: det er med spids pen og humor, at han spidder sine  
politiske modstandere.  
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Nyt fra Teknik– og Miljøudvalget   

 
Spirende byudvikling 

 

Byudviklingen i Ballerup sker i øjeblikket rigtig mange forskellige steder, hvor vores 

by er i kraftig forandring. Det bliver naturligvis fulgt med stor interesse fra mange 

borgere og der er masser af debat. 

 

Aller mest markant er den spændende udvikling i vores bymidter i både Skovlunde, 

Måløv og Ballerup, hvor flere byggerier skaber endnu bedre bymiljøer. 

 

Ligeledes er der spændende planer for Kildedal, hvor der i et helt nyt byområde skal 

være op til 10.000 flere arbejdspladser og en stribe boliger.  

 

Langt de fleste byggerier er resultatet af grundige borgerinddragelsesprocesser, 

hvor  der både bliver uddelt roser, men også udtrykt nogle ofte velbegrundede be-

kymringer. Det er vigtige input til den videre behandling i vores politiske proces.   

 

Efter både debatarrangementer og høringsperioder behandles rammerne og planerne 

nemlig i Teknik- og miljøudvalget (TMU) og efterfølgende ofte i i kommunalbestyrel-

sen. Det er her bebyggelsestætheder og parkeringsnormer mm. fastlægges.  

 

Ret ofte bliver der stillet spørgsmålstegn ved om vi sikrer tilstrækkeligt med parke-

ringsmuligheder. Og lad mig understrege at det er et stort opmærksomhedspunkt i 

udvalget, men vi er også optaget af at skubbe på den grønne omstilling, hvor flere 

tager kollektiv transport. 

 

Udvalget har ligeledes brugt meget energi på at drøfte bebyggelsesprocenter. Det 

kan lyde abstrakt, men det er et meget vigtigt instrument til at sikre fornuftige byg-

gehøjder og tætheder.  

Generelt ser vi gerne at befolkningstætheden kan øges i vores stationsnære bymid-

ter, men det skal naturligvis være i en skala som passer til omgivelserne.  

 

På udvalget vegne vil vi sige mange tak for de gode indspark vi modtager hvor vi 

kommer frem. 

Mange hilsener  

Morten Andersson 

Teknik– og Miljøudvalget 
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Indkaldelse til kredsgeneralforsamling 

 
I efteråret 2019 blev det besluttet at vi i Ballerup-Glostrup kredsen skulle skifte fra 
repræsentantskabsmøde til generalforsamling, så alle medlemmer kan møde op og stemme. 
Til den kommende generalforsamling skal vi bl.a. vælge en ny regionsrådskandidat for kredsen,  
vedtage en aktivitetsplan for 2020 og høre beretning fra både Folketinget og kredsens arbejde. 
 
Socialdemokratiet i Ballerup og Glostrup indkalder derfor til kredsgeneralforsamling 
 

Torsdag den 26. marts kl. 19 i Baghuset i Ballerup,  
Sct. Jacobsvej 1, 2750 Ballerup 
 
Valg af ny regionsrådskandidat 
Da Hanne Andersen har besluttet ikke at genopstille til valget i 2021, indstiller en enig kredsbestyrel-
sen Sofie De Bretteville Olsen som ny regionsrådskandidat. Kredsbestyrelsen havde bedt interesserede 
kandidater om at melde deres kandidatur inden den 23. februar, og af interesserede kandidat var Sofie 
den kandidat med solid forankring i kredsen, stærkt politisk kompas, stor passion for sundhedsområ-
det og kæmpe netværk i partiet. Læs mere om Sofies kandidatur på næste side.  
Det er derfor kredsbestyrelsen indstilling at vi vælger Sofie som kredsens kandidat til regionsrådet. 
 
Øvrige kandidater kan opstille ved at sende en mail til kredsformand Anders Friis-Hansen senest den 
18. marts. 
 

Dagsorden 
1. Formalia 

 a. Valg af dirigent 

 b. Valg af referent 

 c. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed 

2. Beretninger 

 a. Fra Folketingsmedlem Kasper Sand Kjær 

 b. Fra Regionsrådsmedlem Hanne Andersen 

 c. Fra Kredsformand Anders Friis-Hansen 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 

4. Indkomne forslag 

 Forslag til aktivitetsplan vedhæftet 

5. Valg af Folketingskandidat 

 Kasper Sand Kjær indstilles til genvalg 

6. Valg af Regionsrådskandidat 

 Kredsbestyrelsen indstiller Sofie De Bretteville Olsen 

7. Valg af bestyrelse 

 a. Valg af formand for en 2-årig periode—Anders Friis-Hansen villig til genvalg 

 b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode 

  i. Johan Müller villig til genvalg 

  ii. Torben Jensen villig til genvalg 

 c. Valg af 2 kongresdelegerede 

  i. Jf. kredsens vedtægter er Kredsformanden kredsorganisationens repræsentant på 

  partiets kongres, derudover vælges der på kredsgeneralforsamlingen én 

  kongresdelegeret og stedfortrædere for begge. Glostrup Partiforening vil efter 

  deres generalforsamling den 7. marts indstille en delegeret. 

 d. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 

  i. Kredsbestyrelsen indstiller Vagn Henriksen og Peter Sørensen som revisorer og 

  Søren Enemark og Hagen Ahlgren som revisorsuppleanter 

8. Eventuelt 

 

Vi glæder os til at se jer! 

På kredsbestyrelsens vegne 

Anders Friis-Hansen 

Kredsformand 
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Kandidatpræsentation 

 
Kære Partifæller 
 
Mit navn er Sofie de Bretteville Olsen, jeg er født i 2001 og opvokset i 
kredsen, hvor jeg stadig er bosiddende. 
Det føles derfor helt rigtigt at søge om opstilling her, hvor jeg har slået 
mine rødder. 
Jeg tror nemlig, at den bedste politik tager afsæt i lokale oplevelser og er-
faringer. Også selvom man som regionsrådsmedlem repræsenterer 1,8 
millioner mennesker. 
I Danmark har vi udviklet et unikt sundhedsvæsen, hvor vi passer på hin-
anden, vores børn og vores ældre, hvis vi bliver syge. Desværre har vores 
hospitaler de sidste mange år været underlagt et urimeligt pres, og træn-
ger til et løft. 
I takt med at vi får et mere specialiseret sundhedsvæsen, skal vi også ha-
ve et mere sammenhængende sundhedsvæsen, hvor vi bygger bro mellem 
kommuner og regioner. Det vil jeg særligt arbejde for, hvis jeg får med-
lemmernes, og dernæst borgernes opbakning. 
Vi bliver samtidig nødt til at investere i vores sundhedsvæsen, hvis vi for-
sat vil tiltrække det dygtige personale, der skal sikre lige behandling for alle. 
Kvaliteten af den behandling man modtager, afhænger i dag af, hvilken sygdom man har. 
Vi ser lige nu massiv forskel på mænd og kvinders sundhed – og mulighederne for god behandling 
er meget forskellig, i forhold til om der er tale om en psykisk- eller en somatisk sygdom.  
Sådan må det ikke være i et velstillet samfund som vores. 
Jeg håber på, at få muligheden for at diskutere meget mere sundhedspolitik med jer alle sammen, 
så vi sammen kan styrke den frie og lige adgang til kvalificerede sundhedstilbud. 
Hvis i har spørgsmål, kan i kontakte mig på mail: sofie.db.olsen@gmail.com eller tlf.:28181166. 
  
Kærligst 
Sofie 
 
 

Aktivitetsplan for Ballerup-Glostrup Kredsen 
 
Følgende aktiviteter er planlagt i regi af Ballerup-Glostrup Kredsen i den første del af 2020.  
 
Torsdag den 26. marts kl. 19.00:  

Kredsgeneralforsamling—Alle medlemmer af kredsen inviteres til at deltage i  

kredsgeneralforsamlingen, hvor der bl.a. skal vælges en ny regionsrådskandidat. 

Onsdag den 22. april kl. 17.00:  

Regionsrepræsentantskabsmøde 

Fredag den 1. maj: 1. maj i Ballerup og Glostrup 

Partiforeningerne i Ballerup og Glostrup afholder hver især 1. maj-møder,  

i Ballerup med start kl. 7.00 og i Glostrup med start kl. 8.00. 

Mandag den 18. maj kl. 18.00:  

Rundvisning på Christiansborg 

Kasper Sand Kjær inviterer til rundvisning på Christiansborg. Der vil blive arrangeret fælles  

togtransport fra hhv. Ballerup og Glostrup stationer. 

5. juni: Grundlovsarrangement 

Kredsen inviterer til Grundlovsdagsarrangement i Huset på Præstevænget 

Fredag den 21. august kl. 17.00:  

Fællesmøde mellem kredsbestyrelsen og partiforeningernes bestyrelser 

Bestyrelserne i Ballerup og Glostrup partiforeninger inviteres til fællesmøde med kredsbestyrelsen om 

samarbejdet mellem kredsen og foreningerne. Efterfølgende vil der være middag. 

Fredag - søndag den 25. - 27. september: Kongres 

Socialdemokratiet kongres afholdes i Aalborg. 

Primo november:  

Medlemsmøde om finansloven 

Omkring finanslovsaftalens indgåelse vil der blive indkaldt til medlemsmøde om indholdet af  

finansloven for 2021. 
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Portræt af en Socialdemokrat
Redigeret af Frank Weinberger, Næstformand Socialdemokratiet Ballerup 

Poul Nyrup Rasmussen
Økonom og fagforeningskarriere 
Efter studentereksamen fra Esbjerg Statsskole i 1962 rejste Poul Nyrup Rasmus-
sen til København for at læse til cand.polit. ved Københavns Universitet. Han var 
under studierne aktiv i den socialdemokratiske studenterorganisation Frit Forum, 
hvor han stiftede bekendtskab med bl.a. Svend Auken og Mogens Lykketoft. Efter 
uddannelsen som cand.polit. Blev han i 1971 ansat som fagforeningsøkonom i LO. 
Nyrup Rasmussen knyttede i denne periode tætte bånd til LO's daværende chef-
økonom Holger Jensen og LO-formand Thomas Nielsen. Han blev i 1980 cheføko-
nom i LO. Han var en central figur i samarbejdet mellem LO og Socialdemokratiet 
og arbejdede tæt sammen med bl.a. Mogens Lykketoft og Svend Auken om en 
række økonomisk-politiske forslag. Han var fra 1986 til 1988 direktør for Løn-
modtagernes Dyrtidsfond. 

Formand for Socialdemokratiet 
Nyrup Rasmussen blev i 1987 næstformand for Socialdemokratiet samtidig med, at Svend Auken blev 
partiformand og partiets statsministerkandidat. Han blev valgt ind i Folketinget året efter. Her vandt 
han snart gennem sit engagement i det erhvervspolitiske lovgivningsarbejde respekt for sin samar-
bejdsevne og sin store økonomiske sagkundskab. Da Socialdemokratiet efter 1990 kom ind i en ledel-
seskrise, blev Poul Nyrup Rasmussen af mange opfattet som en mulig statsministerkandidat. Da disse 
indre brydninger i partiet kulminerede i 1992, stillede han ved en ekstraordinær partikongres op som 
modkandidat til Svend Auken og blev ved det første kampvalg om formandsposten i Socialdemokrati-
ets historie valgt som ny partiformand. 

Statsminister 1993-2001 
Da statsminister Poul Schlüter i januar 1993 trådte tilbage på baggrund af Tamilsagen uden at udskri-
ve nyvalg til Folketinget, dannede Poul Nyrup Rasmussen regering sammen med Det radikale Ven-
stre, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti. Som statsminister viste Nyrup Rasmussen sig 
som en habil politisk håndværker, der udfoldede store bestræbelser på at holde sammen på det 
spinkle samarbejde med de borgerlige midterpartier. 

Bl.a. gennem et tæt samarbejde med Det Radikale Venstre lykkedes det Poul Nyrup at udfolde en 
økonomisk politik, der – som det hed – ’knækkede kurven’ på arbejdsløsheden samtidig med, at det 
lykkedes at fastholde en solid finanspolitik. Denne politik blev kombineret med en kraftig arbejdsmar-
kedspolitisk indsats, der havde til formål at sikre et fleksibelt arbejdsmarked og fuld beskæftigelse. 
Regeringssamarbejdet sled imidlertid på partierne bag regeringen. Ved folketingsvalget i 1994 gled 
Kristeligt Folkeparti ud af Folketinget, og i december 1996 trådte Centrum-Demokraterne ud af rege-
ringen. 

Til trods for den økonomisk-politiske succes måtte Poul Nyrup Rasmussen i sin tid som statsminister 
ofte lide under kritik for en række mindre sager. En del sådanne sager skyldtes statsministerens for-
kærlighed for detailstyring, mens andre bundede i, at statsministeren aldrig helt fandt sig til rette 
med omgangen med pressen og de elektroniske medier. I kontrast hertil viste Poul Nyrup Rasmussen 
i den direkte kontakt med borgere og partimedlemmer en udpræget evne til at trænge igennem til 
den enkelte, ligesom han i valgkampene viste sig som en dreven debattør og kampagneleder. Imod 
forventning lykkedes det ham således ved folketingsvalget i 1998 sikre sig en lille men afgørende 
valgsejr over hovedmodstanderen, Venstres formand Uffe Ellemann-Jensen. Ved hjælp af et enkelt 
færøsk mandat kunne han danne regering med Det Radikale Venstre. 

Indre brydninger i Socialdemokratiet 
Poul Nyrup Rasmussen søgte ved sin tiltræden som statsminister i 1993 at bilægge den indre splittel-
se efter formandsopgøret. Det skete ved at inddrage Svend Auken og flere af hans støtter i partiets 
indercirkel og i regeringen. Den sidste regeringsperiode blev imidlertid præget af betydelige politiske 
vanskeligheder, som åbnede for nye indre uenigheder. Da Nyrup Rasmussens regering i 1998, trods 
forsikringer om det modsatte under valgkampen, vedtog en reform af efterlønsordningen, blev han 
mødt med betydelig kritik fra partimedlemmer og fagforeningsfolk. Samtidig var modstanden mod 
den hidtidige integrations- og udlændingepolitik stigende frem mod 2001. Kritikken rakte ind i Social-
demokratiets egne rækker og førte til en polarisering af synspunkterne, som Nyrup Rasmussen ikke 
havde held til at forlige. Han forsøgte i 1997 at forny partiets udlændingepolitik ved at udnævne den 
populære borgmester i Aarhus, Thorkil Simonsen, til indenrigsminister og som dennes efterfølger 
2000-2001 Karen Jespersen. Da han i 2001 udskrev nyvalg til Folketinget led Socialdemokratiet imid-
lertid et stort valgnederlag ikke mindst på grund af udlændingepolitikken, og Poul Nyrup Rasmussen 
overlod efterfølgende statsministerposten til Venstres formand Anders Fogh Rasmussen. 
Poul Nyrup Rasmussen fortsatte 2001-2002 som oppositionsleder og forsøgte i denne periode at læg-
ge grunden til en modernisering af Socialdemokratiets politik og til et generationsskifte i partiet. Stil-
let over for en genopblussen af de indre brydninger i partiet trak han sig i 2002 fra posten som parti-
formand. Han forblev medlem af Folketinget indtil 2004. 

 Fortsættes.. 
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Europa- og udenrigspolitik 

Poul Nyrup Rasmussen tilhørte Socialdemokratiets moderate højrefløj. I Europa

- og udenrigspolitikken viste han sig som en stærk tilhænger af det europæiske 

samarbejde og af atlantpagtsamarbejdet. Han blev i 1971 udsendt af LO som 

observatør ved EF i Bruxelles og udviklede sig til tilhænger af EF ud fra den 

overbevisning, at arbejderbevægelsen i De Europæiske Fællesskaber havde en 

gunstig mulighed for at styrke lønmodtagernes vilkår og rettigheder. Efter det 

danske nej til Maastricht-traktaten i 1992 viste han i drøftelserne om Det Nati-

onale Kompromis sine evner i Europapolitikken. Som nyudnævnt statsminister 

forestod han med held folkeafstemningen om Det Nationale Kompromis og de 

fire undtagelser fra EU i 1993. Han gav i løbet af sin tid som statsminister sit 

ministerium en mere central position i Europa- og udenrigspolitikken, end det 

tidligere havde haft. Han udviklede gennem perioden et netværk af tætte kon-

takter til en række centrale europæiske politikere og statsledere. 

Udenrigs- og sikkerhedspolitisk havde Poul Nyrup Rasmussen stillet sig kritisk over for fodnotepolitik-

ken under det såkaldt ’alternative flertal’ i 1980erne. Efter 1993 fortsatte hans regering den nye akti-

vistiske udenrigspolitik, som var blevet indledt under udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen. Med et 

aktivt engagement i fredsbevarende missioner i en række af verdens brændpunkter – ikke mindst i 

det tidligere Jugoslavien og i 1998 i Kosovo – placerede Danmark sig i Poul Nyrup Rasmussens 

statsministertid som en trofast europæisk partner for USA og som aktivt NATO-medlem. Det nye, 

tætte forhold mellem Danmark og USA blev symbolsk markeret under den amerikanske præsident Bill 

Clintons besøg i København den 12. juli 1997. 

I 2004 blev Poul Nyrup Rasmussen valgt som medlem af Europaparlamentet, hvor han snart markere-

de sig som et markant og respekteret medlem i den socialistiske gruppe. I april 2004 blev han tillige 

valgt som formand for de europæiske socialdemokrater, Party of European Socialists (PES). Som eu-

ropæisk politiker har Poul Nyrup Rasmussen i særlig grad beskæftiget sig med globaliseringen og væ-

ret talsmand for en stærkere regulering af den internationale kapital. 

Privat 

Poul Nyrup Rasmussen er søn af arbejdsmand Oluf Nyrup Rasmussen (død 1993) og rengøringsassi-

stent Vera Nyrup Rasmussen (død 2004). Han blev gift med Helle Mollerup i 1966, med hvem han fik 

datteren Signe (født 1969), der efter en periode med psykisk sygdom begik selvmord den 20. august 

1993. Nyrup blev skilt fra Helle Mollerup i 1976 og havde derpå et forhold til Anne Hagendam 1979-

1987. 

I 1994 blev han gift med den radikale politiker Lone Dybkjær. Parret har ingen børn sammen. Lone 
Dybkjær har børn fra et tidligere ægteskab.  

Poul og Lone Dybkjær 

I 1997 besøgte Bill Clinton Danmark 

Formandsopgøret i 1992, Hvor Poul Nyrup vandt over Svend Auken 
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Kalender 

Arrangement for alle medlemmer Arrangement for medlemmer af A-gruppen 

 

 

BSU/EBU 

A-Gruppemøde 

 Åbent A-Gruppemøde  

TMU/KFU/SSU  

KMB Møde 
Bestyrelsesmøde  

BSU/EBU 

A-Gruppemøde 

TMU/KFU/SSU  

BSU/EBU 

 Aktivudvalg 

 Aktivudvalg 

Rundvisning på Christiansborg 

ØKU 

A-Gruppemøde 

KMB Møde 

ØKU  

 Aktivudvalg 

Bestyrelsesmøde   

KMB Møde 

Kredsgeneralforsamling 

ØKU  

A-Gruppemøde  

 Åbent A-Gruppemøde  

A-Gruppemøde  

TMU/KFU/SSU 

Valgprogrammøde—TMU 

1. Maj på Tapeten 

Regionsrepræsentantskabsmøde 

Bestyrelsesmøde  

 Åbent A-Gruppemøde  

Medlemsmøde om Vision 2030 

 

 

 

ONSDAGSKLUBBEN  
Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 10, 2740 Skovlunde 

kai.joensson@mail.dk  

 

 

Husk at Onsdagsklubben holder masser  

af hyggelige onsdage eftermiddage for  

partiets pensionister. 

 

Kontakt Kaj Jønsson for mere info 

kai.joensson@mail.dk  

 

Valgprogrammøde—EBU 


