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Kontakt Ballerup Partiforening 

 

 

Socialdemokratiet Ballerup, Præstevænget 12, 2750 Ballerup, soc@socb.dk 

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

Formand 
Claus Spaabæk 
2780 5581 
cspaabaek@gmail.com 
 
 
 

Adm. Næstformand 
Frank Weinberger 
4477 2996 
fw@socb.dk 
 
 
 

Pol. Næstformand 
Erling Petterson 
2088 7208 
erlingo1@hotmail.com 
 
 
 

     Kasserer 
  Vagn Henriksen 
  2381 1307  
  vh@socb.dk 

 

Sekretær 
Susan Mai Andresen 
4011 9054  
kasserer2750@gmail.com 

God jul og godt nytår 

Julen er her, og det bliver en noget anderledes jul end vi plejer, for mange. Men lad os være  

optimistiske. Mette har fået os igennem Corona, på en god og forsvarlig måde. Bare se  

hvordan det går med landende omkring os. En vacine er lige på trapperne, og vi kan bare  

håbe at vi kan se ind i en sommer med mere normale tilstande. Hvem glæder sig ikke til igen 

at komme til koncerter, festivaler, kræmmermarkeder, eller på ferie.  

 

Vi er i partiforeningen stadig ikke klar til at holde åbne bestyrelsesmøder, men vi glæder os 

meget til at vi igen kan ses fysisk. Vi glæder os også til at vi igen kan komme på gaden og  

lave kampagner.  

Vi nærmer os kommunalvalget, og hvem kunne forestille sig en valgkamp, hvor vi ikke kunne 

komme ud og møde borgerne.  

 

Arbejdet med det nye arbejdsprogram kører på højtryk, og vi ser frem til endeligt at kunne 

godkende det på generalforsamlingen.  

 

Så på trods af restriktioner og besværligheder, så ønskes i en rigtig glædelig jul og et godt 

nytår.  

 

Husk at i altid er velkommen til at kontakte os, hvis i har gode idéer eller andre ting i gerne  

vil tale om.  

 
Mange hilsener  

Frank Weinberger,  

Redaktør / Administrativ Næstformand 

 

Udgivelsesdatoer og deadlines for Synspunkt i 2021. 
Februar nummer—Deadline 23. januar—Udgives 1. februar 

April nummer—Deadline 23. marts—Udgives 1. april 

Juni nummer—Deadline 23. maj—Udgives 1. juni 

August nummer—Deadline 10 august—Udgives 17. august 

Oktober nummer—Deadline 1. oktober—Udgives 7. oktober 

mailto:ha@socb.dk
mailto:vh@socdemballerup.dk


Side 3 

 

 

SOCIALDEMOKRATIET 

Nyt fra formanden 
 
Kommunal- og Regionsrådsvalg 2021. 

Om mindre end et år, er der Kommunal- og Regionsrådsvalg. 

Ballerup-Glostrupkredsens medlemmer har valgt Sofie De Bretteville Olsen som kandidat til 
Regionsrådet, så på det punkt er vi rigtigt godt dækket ind.  

Sofie har været en solid arbejdskraft og inspirator i valgene siden Folketingsvalget i 2015, og 
hun har, udover et kæmpe arbejde i DSU, også formået at sidde i bestyrelsen i Ballerup par-
tiforening, et hverv hun stadig bestrider.  

Det har hun gjort med en power, som de fleste misunder hende. Både arbejdsmæssigt og i 
mere bestyrelsesmæssige sammenhænge. 

Til Kommunalvalget mangler vi i høj grad kandidater. 

Vi har alt for få kandidater. 

Derfor skal jeg her opfordre til, at hvis man selv har overvejet at stille op (på et tidspunkt), 
at tage kontakt til Anders, som er formand for kandidatudvalget på tlf 31 13 69 40, eller 
Claus på tlf 60 79 40 95, for at høre nærmere om muligheder, krævet arbejdsindsats, eller 
hvilke spørgsmål der nu måtte trænge sig på. 

Det kan også være at man kender en, som man synes ville være god som politiker, og så er 
det bare at prikke vedkommende på skulderen, og formidle kontakt til os. 

Hvis man ikke selv har lyst til at prikke til vedkommende, kan man tage kontakt til os, så 
skal vi nok tage den derfra. 

Man behøver ikke at have været aktiv i politik, når man er kandidat første gang.  

Faktisk er det nogle gange en fordel, at man ikke ved en masse om, hvordan tingene foregår. 

I Partiforeningen kommer vi til at gøre en jætteindsats, for at gøre alle kandidater klar til 
valg.  

Der vil være kandidatseminarer, hvor vi taler om fælles valgkampstrategi, og øver os på rig-
tig kampagne. 

Der vil også være mulighed for personlig sparring med udvalgte kandidatudvalgsmedlemmer 
(som alle er erfarne kampagnefolk). 

Vi sørger for en masse praktiske foranstaltninger, og som kandidat, bliver man guidet hele 
vejen igennem, indtil valget er overstået. 

At sidde i Kommunalbestyrelsen er virkelig spændende, og man får, udover enorm megen 
indsigt, mulighed for at påvirke hverdagen, for de mange Ballerupborgere, der hver dag bru-
ger forskellige kommunale tilbud. 

Socialdemokratiet i Ballerup har 16 medlemmer ud af Kommunalbestyrelsens 25 medlemmer. 

Vi fik i alt 58,6% af stemmerne, efter et helt forrygende valg i 2017. 

I forhold til kandidatlisten, mangler vi minimum fem kandidater mere, og har hårdt brug for, 
at vi får nogen på banen. 

Så en vigtig opfordring herfra: 

Hvis du selv har (bare lidt) lyst, tag kontakt til os, og vi tager en snak om det. 

Hvis du kender en anden, som du ved har lyst, eller som du synes burde stille op, så kontakt 
vedkommende eller os. 

Jeg ønsker alle medlemmer og jeres kære en glædelig jul.  

 

De bedste hilsner 

 

Formand 

Claus Spaabæk 
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Nyt fra borgmesteren 
 
Så er det december igen efter et år, som har været helt anderledes, end vi nogensin-
de har prøvet det før. Coronaen har lukket vores samfund ned for at beskytte vores 
ældste og svageste borgere. Vi har måttet leve på afstand af dem, vi ellers har kært: 
Vores familie, vores venner og alle de fællesskaber vi har i foreninger og andre  
sammenhænge. 
Og vores arbejdsliv har forandret sig. Nogle har været på fra første dag og sikret  
plejen og omsorgen vores ældste og svage. I starten var det ovenikøbet i uden  
værnemidler og viden om, hvad det var for en sygdom. Vi kan ikke takke alle disse 
medarbejdere nok. De som leverer den helt borgernære omsorg – hjemmeplejen, 
plejehjemmene, sygeplejersker og læger. 
En tak også de har sikret at samfundet har kunne fungere trods alt. De som arbejder 
i supermarkeder, transport, renovation og de som har holdt hjulene i gang. Nogle har 
arbejdet hjemmefra – og faktisk fået gode erfaringer med det. Det bliver spændende, 
hvad vi tager med os af corona-erfaringer, når det hele engang - forhåbentligt snart - 
bliver mere normalt. 
  
Vi hører om, at der er opfundet en vaccine – vidst ovenikøbet flere vacciner. Og snart 
vil man gå i gang med at vaccinere. Det er meget hurtigt, at idenskab og forskere har 
løst denne opgave – så også en tak til alle de dygtigere hoveder og hænder i  
medicinalbranchen. Et lille Ballerup-shine er dansk hovedsæde for to af de virksom-
heder, som er tæt på med vaccinen Pfizer og AstraZenica naturligvis ligger i vores  
erhvervsvenlig kommune. Hvornår vi så bliver vaccinerede ved vi ikke endnu. Det  
bliver nok først i løbet af foråret/forsommeren før alle er vaccinerede, så vi må holde 
ud med afstand og hygiejne indtil da. 
  
Nogle af vores borgere har også mistet deres arbejde på grund af coronaen. Det er 
meget trist – og de som har arbejdet indenfor serviceområderne med hotel, restaura-
tioner og rejsebranchen må se i øjnene, at det varer længe før man er oppe på  
samme niveau. At Ballerup Kommune så ikke er så hårdt ramt – og at mange der 
blev fyrede i starten er kommet i arbejde igen – måske efter at have skiftet branche 
– er en ringe trøst. Faktisk klarer vi også her bedre end andre kommuner, men altid  
ulykkeligt når folk som ønsker at arbejde ikke er i arbejde. Her er en vigtig opgave 
for vores Jobcenter, og for vores virksomheder med at hjælpe alle i arbejde igen. 
  
Vi ser nu frem mod en juletid, som også bliver helt anderledes. Alle julemarkeder er 
aflyste. Julefrokoster også. Og hvor mange vi kan være sammen juleaften, ved vi  
ikke. Jeg håber, vi trods alt får en dejlig jul – og et godt nytår. Som gerne må blive 
coronafrit. Det er vidst vores alles største ønske for fremtiden. 
  
I det nye år er der også kommunevalg. Det er den 16.november. Det bliver som altid 
spændende. 
  
Jeg er igen blevet valgt til borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Ballerup Kom-
mune. Det er jeg meget stolt af. Jeg glæder mig til igen at stå i spidsen for en  
valgkamp, hvor vi ved fælles indsats skal sikre, at det også i årene 2022-2025  
(og fremover) er Socialdemokratiet og vores værdier, der står i spidsen for Ballerup 
Kommunes drift og udvikling. Jeg håber, det bliver en coronafri-valgkamp. Og jeg  
håber at du kære medlem som altid vil støtte om aktiviteter i den aktive valgkamp, 
som venter. 
  
Glædelig jul til alle – på trods af coronaen. 
Rigtig godt nytår til alle. 
 

Jesper Würtzen 
Borgmester 
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Nyt fra Teknik- & Miljøudvalget  

 
Kunst og grønt i kommunen 

Siden 1988 har der i kommunen været en såkaldt ”2%-regel”.  

Den går ud på, at hver gang kommunen sælger en grund, bygger nyt eller laver større renoveringer, 
afsættes der 2% af salgsprisen eller af det samlede budget til integreret kunst, dvs. kunst lavet til det 
konkrete sted. Derfor findes der i dag en stor mængde offentlig kunst rundt om i kommunen. Og i den 
anledning kom jeg med budget forslag. Som jeg er rigtig stolt over.  

Som går ud på, at 2% reglen også kan anvendes til grønne tiltag så der kan bygges endnu mere ener-
givenligt. 

Det aftales nærmere blandt parterne, hvordan den gældende ordning med reservation af 2 % bygge-
summen ved nybyggeri kan ændres således, at puljen fremover også vil kunne anvendes til anden 
form for forskønnelse, herunder i særlig grad grønne  
initiativer, som ellers ikke ville blive tænkt ind i projektet. 

Den indebærer at de 2 % kan bruges til kunst eller til anden forskønnelse – gerne grøn. Det er altså 
ikke nye penge, men et valgt mellem kunst eller grønt. 

Mange hilsener  

Özcan Kizilkaya 
Medlem af Kultur-  og fritidsudvalget 

 
 
Oprensning af søer 

Bysøerne i Ballerup Kommune er under tilgroning, og vi ønsker at de igen gøres attraktive - både syns
- og lugtmæssigt. Vi besluttede derfor at bruge anlægsmidler på 1 mio. kr. til dette formål. Beløbet 
bliver prioriteret til oprensning af bundslam, beskæring af bredvegetation, optrækning af rødder af 
især pil, reducering af rørsumpe af tagrør og dunhammer samt terrænændringer. 

Grunden til problemet har været, der ikke har været sat nok penge til området, det er vi så startet 
med nu, og der sat yderligere penge af i budget 2021. 

Så vi bevare det rekreative, herligheds og natur værdier omkring vores små åndehuller ved søerne.  
Alt vil selvfølgelig blive gjort i forhold til at gøre det bedst muligt, både for naturen og alle de menne-
sker, der nyder en stille stund. 

I første omgang prioriteres disse søer: 

• Pederstrup Gadekær 

• Tårnsøen, Egebjerg 

• Skovlunde Bypark 

• Søndergård Sø 

• Damgårdsøen ved Rådhuset 
 
Per Mortensen TMU  
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Nyt fra Erhvervs- Beskæftigelsesudvalget  

I beskæftigelsesudvalget har vi sammen med center for arbejdsmarked de sidste par 
uger haft stor fokus på den nye beskæftigelsesstrategi. 

Det glæder mig, fordi jeg for et lille års tid siden fik en henvendes fra en borger, som 
havde været igennem et forløb med jobcentret. 

Vedkommende skrev til mig: - Ønskeliste til jobcenteret: 

* Se det hele menneske  

* Hvad er det enkelte menneskes kvaliteter? 

* Følg den enkeltes nysgerrighed, og behov 

* Styrk den enkeltes karakter 

* Fremhæv den enkeltes kvaliteter, udfra, at alle er gode til noget 

* Gå på opdagelse i den enkeltes udfordringer.. Kan disse løses? 

* Ved sygdom, find årsagen til dennes opståen. Udfra tanken om: Årsag og virkning 

* Ved positiv tænkning om det hele kompetente menneske, og de mange intelligen-
ser, kan det blive muligt, at forkorte forretningsgangen/sygdomsperioden/
ledighedsperioden, samt spare på ressourcerne på jobcenteret. Således, at der er 
ressourcer nok til alle de mennesker, som hver især har brug for, at føle sig set, hørt 
og forstået... Og ikke bare føle sig som et nummer i rækken! 

Kærlig hilsen fra et ægte menneske, som IKKE har oplevet et sikkerhedsnet af res-
sourcer fra jobcenterets side. Der er afgjort plads til forbedring. 

Sådanne henvendelser kan ikke stå alene og med bl.a ovenstående i mente, gik jeg 
sammen med udvalget igang med at kikke på stærkere tiltag og vi står nu med en ny 
socialpædagogisk beskæftigelsesstrategi, der præcis tager højde for de tiltag borge-
ren efterlyste - Jeg ser frem til at præsentere strategien for vedkommende. 

Fremover skal der i højere grad arbejdes ud fra helhedsprincippet om det enkelte 
menneske. 

Borgeren skal aktiv deltage i almene fællesskaber via uddannelsesmiljøer eller 
arbejdsmarkedet. 

Borgeren skal være i aktive beskæftigelsesforløb, der mere konsekvent er tilret-
telagt ud fra forskningsmæssig viden. Fx er det dokumenteret, at virksom-
hedsrettede indsatser virker for alle målgrupper, og at aktive forløb med pa-
rallelle indsatser skaber større effekt end forløb, der ikke indeholder aktive 
tilbud eller er opbygget serielt. 

Borgeren skal opleve færre fagfolk i eget forløb. Fx skal borgeren altid have støt-
te fra de rette fagligheder, men det må aldrig være en opgave i sig selv for en 
borger at afstemme budskaber fra flere medarbejdere. 

Borgeren skal opleve virkningsfulde og inddragende samtaler, og hvor der itale-
sætter mål og indsatser på vejen til job og uddannelse med udgangspunkt i 
egne mål og behov. 

Ovenstående målsætningerne kan og skal nås ved at Ballerup Kommunes medarbej-
dere internt blive bedre til at løfte flere funktioner samtidig og samarbejde på tværs, 
når det er nødvendigt. Heldigvis kan vores dygtige medarbejdere løfte opgaven og 
principperne tydeliggør også, hvad den enkelte borger skal opleve, når man er i kon-
takt med jobcentret og samtidig er principperne retningsgivende for medarbejderne 
på området. 

Når hver enkelt borger er en aktiv del af eget forløb, og der er lydhørhed og mulighed 
for at justere mål, behov og indsats i takt med borgerens udvikling - ja så er forud-
sætningen for succes langt højrere end tidligere. 

  

 
Fortsættes... 
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Nyt fra Erhvervs- Beskæftigelsesudvalget—fortsat 

 

For at sikre beskæftigelseseffekter for borgerne er der i beskæftigelsesstrategien ud-
peget fem fokusområder med tilhørende måltal: 

• Samarbejde i øjenhøjde - relationer og resultater: Borgere skal opleve en hurtig 
og relevant hjælp til at komme i uddannelse eller job, mens virksomheder samti-
dig skal opleve hjælp til at få den efterspurgte arbejdskraft. 

• Forsikrede ledige borgere: Ballerup Kommune skal være blandt de ti kommuner i 
Region Hovedstaden, som har den laveste andel af forsikrede ledige borgere. 

• Borgere med udfordringer ud over ledighed: Aktivitetsparate kontanthjælpsmod-
tagere og borgere i ressourceforløb skal deltage på og vende tilbage til arbejds-
markedet svarende til landsgennemsnittet. 

• Unge borgere: Andelen af unge i Ballerup Kommune, der tager en kompetencegi-
vende uddannelse, skal op på nationalt niveau. 

• Borgere med ikke-vestlig baggrund: Ledigheden for borgere med ikke-vestlig 
baggrund skal på niveau med ledigheden for andre borgere i Ballerup Kommune. 

Strategiens fem mål er nedbrudt til en række nøgletal og indikatorer, så der løbende 
kan følges op på, om indsatsen i driften understøtter målopnåelse af ovenstående og 
giver de ønskede effekter for borgerne. 

Da jeg var ung, fik jeg tit at vide fra de gamle, at ledighed er roden til alt ondt - man 
skulle holde sig til og man skulle tage sig en kompetencegivende uddannelse. Noget 
man kunne se sig selv i mange år fremover. 

I dag er jeg overbevist om, at udsagnet er rigtigt, fordi når man er ledig og ikke har 
noget konkret at stå op til, ja så er det let at komme til at kede sig... ... ... og så be-
gynder man “måske” at lave uhensigtsmæssige ting. 

Jeg fulgte de gamles råd og hold mig til, fik uddannelse, arbejde og noget at stå op til 
hver eneste dag. Men sådan er det ikke for alle vores unge og derfor er det vigtigt, at 
vi med den nye socialpædagogiske beskæftigelsesstrategi så tidligt som muligt får fat 
i de unge. 

Vi ved nu, at ledigheden her i Ballerup er højest blandt de unge som er mellem 25- 
29 år og derfor er det nødvendigt, at vi får fat i dem - og at de unge, også de helt 
unge fra 13 år, selv erkender, at de har et egetansvar for at komme ud i ordinær be-
skæftigelse. Simpelthen fordi, så opnår de unge at skabe de beste forudsætninger for 
et selvstændigt liv. 

Målet er at vi får hver fjerde ungdom til at vælge en erhvervsuddannelse, at under-
støtte de unge som ikke er uddannelsesparate, at vi får alle med i stærke fælledska-
ber, som er et af de væsentligste kendetegn for hele kommunen. 

Job og uddannelse har en værdi for den enkelte borger, for virksomheder og for kom-
munen som helhed, der er afgørende vigtigt. 

 Sammen er vi stærkere, rigere og lykkeligere   

 

Mange hilsener  

Anja Holtze 
Medlem af Erhvers– og Beskæftigelsesudvalget 
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Nyt fra Kultur- & Fritidsudvalget  

 

Politikere versus administration. 

Børne og skoleudvalget besluttede i august at sende en indstilling fra kommunens ad-

ministration om at nedlægge vores høre- taleklasser på Baltorpskolen i høring, for at 

få nogle input fra de borgere, det kom til at berøre. 

Og der kom rigtigt mange gode og fagligt begrundede input/ høringssvar, med sub-

stans. Forældrene til børnene var naturligvis bekymrede , og mente at Ballerup Kom-

munes gode tilbud er et vigtigt tilbud til børnene i specialklasserne, som har stor glæ-

de af netop dette tilbud. 

På den anden side står administrationen, som mener at klasserne er for små og uren-

table, og som på den baggrund skulle lukkes ned. Derudover kommer der børn fra 

andre kommuner, som Ballerups borgere så indirekte betaler for.  

Altså et dilemma for os politikere, der skal vælge mellem at nedlægge et velfunge-

rende tilbud til børn med særlige behov, og følge administrationens indstilling, eller 

beslutte, at dette gode tilbud ønsker vi at beholde, til glæde for de børn og familier, 

der benytter det. 

Og som Peter Als , formand for Børne- og skoleudvalget udtrykte det: “ vi har fået 

rigtigt mange høringssvar, der alle pegede i samme retning, nemlig at man vil øde-

lægge meget for børnene ( ved at nedlægge specialklasserne). Det lyttede vi til, det 

er jo ikke for sjov, at vi sender beslutninger i høring. Og vi varetager barnets tarv i 

denne sag, så derfor har vi besluttet at bibeholde klasserne “ . 

Det betyder så også at vi, qua der kommer børn fra andre kommuner, er nødt til at 

hæve taksterne. Som Peter Als siger “ Ballerup Kommune trækker læsset i stor stil i 

forhold til det tilbud, så vi kan ikke byde vores skatteydere, at de skal betale for gil-

det. Derfor må vi hæve taksterne for de kommuner , der også benytter tilbuddet “. 

Et eksempel på at politikere sætter en fod i jorden og ser på borgernes tarv, og ikke 

kun ser på tal og økonomi.  

Vi er jo borgernes talerør, og fungerer som borgernes tillidsfolk , indenfor de rammer 

der bliver udstukket i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. 

  

 

Mange hilsener  

Bjarne Rasmussen 
Medlem af Børne-og Skoleudvalget  
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Portræt af en Socialdemokrat
Redigeret af Frank Weinberger 

Egon Weidekamp
Egon Holde Weidekamp født 14. marts 1921 i Køben-
havn, død 26. april 2000 

I 1938 blev han ansat i Arbejdernes Livsforsikring (i dag 
Alka) og var administrerende direktør 1963-76. Weide-
kamps politiske karriere begyndte i 1946, da han blev 
landsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ung-
dom. Den post besad han til 1950. I 1952 blev han med-
lem af Københavns Borgerrepræsentation for Socialde-
mokratiet. Han blev formand for Borgerrepræsentationen 
i 1970, hvilket han var frem til 1976. Han var overborg-
mester fra 1976 til 1989. Næsten sideløbende var han 
formand for Socialdemokratiets partiorganisation i ho-
vedstaden (1977-1987). 

Egon Weidekamp var søn af en fabriksarbejder, Rudolf 
Weidekamp, og hustru Anna f. Henriksen. Han var vok-
set op i en trang lejlighed i Viborggade på Østerbro med 
lokum i gården, og præget af disse indtryk af brokvarte-
rernes brandfarlige og usunde boliger lå hans politiske 
fokus særligt på at skaffe bedre boliger til københavner-
ne. Det skete primært ved saneringer, som gjorde det af med nogle af byens dårlig-
ste boliger. Det var en glædens dag for ham, da han oplevede sin barndoms karré 
blive revet ned. Mange af de dårlige boliger lå i den såkaldte sorte firkant på Nørre-
bro, hvorfor Weidekamp i februar 1977 fremlagde en såkaldt helhedsplan, som skul-
le byforny Indre Nørrebro. Bl.a. skulle området, hvor 'Byggeren' hidtil havde ligget, 
fremover bruges til boliger og rekreative områder. Saneringerne blev gennemført 
uden blik for tabet af lokalt særpræg og identitet, hvilket afstedkom massive prote-
ster fra de lokale. Erstatningsbyggeriet var elementbyggeri præget af monotoni. De 
blandede erfaringer fra denne saneringsproces betød, at saneringen af Vesterbro i 
1990'erne blev meget mere skånsom og bevarende. 

I det meste af Weidekamps embedsperiode var hovedstaden præget af nye og vok-
sende sociale problemer, bl.a. tårnhøj ungdomsarbejdsløshed, narkotikamisbrug og 
lavkonjunktur. Samtidig var byggeriet stagneret. Eftersom kommunen var blevet 
fattig, blev der satset på genbrugsløsninger, der har vist sig populære og holdbare. 
De funktionstømte sporvognsremiser blev indrettet til medborgerhuse, bl.a. i Århus-
gade og på Trianglen, og den største remise blev omdannet til Nørrebrohallen. 

Men den beslutning, der i eftertiden har vakt mest opsigt, var, da Egon Weidekamp 
efter mange års ballade på Nørrebro, valgte at give de unge BZ'ere brugsretten til 
Ungdomshuset på Jagtvej 69. I 1982 udtalte han til dagbladet B.T.: De får et hus, 
og vi får fred. Dette kan fortolkes som om, at Egon Weidekamp gav Ungdomshuset 
til BZ'erne, men det med at: "De får et hus", betyder udelukkende kun, at de fik ad-
ministrationen/brugsretten, men ikke ejendomsretten. 

Senere gav de Egon Weidekamp buksevand, og de besatte hans kontor på Køben-
havns Rådhus den 25. marts 1985. 18. september året efter blev hans hjem udsat 
for hærværk. 

Han havde tidligere haft en meget uforsonlig holdning til BZ-bevægelsen, hvilket i 
løbet af hans embedsperiode betød voldsomme sammenstød mellem politiet og de 
unge aktivister. Da Weidekamp syv år senere medvirkede i et interview i forbindelse 
med sin afgang som overborgmester sagde han, at der kun var to ting, han havde 
fortrudt – at han overdrog brugsretten af Ungdomshuset til BZ'erne, og at han var 
med til at afskaffe sporvognene i København. 
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Weidekamp var også medlem af bestyrelsen for Københavns Frihavn A/S og af Kø-
benhavns Havnebestyrelse fra 1959, medlem af bestyrelsen for Socialdemokratisk 
Vælgerforening i 15. kreds 1951-59, formand for Bispebjerg Kulturcenter fra 1957, 
medlem af repræsentantskabet for Det kooperative Fællesforbund fra 1962, medlem 
af Telefonabonnenternes repræsentantskab i KTAS fra 1963 (formand fra 1974), 
medlem af og revisor i Øresundsrådet fra 1964, formand for Københavns Børneha-
veseminarium fra 1967, for Landsforeningen af bestyrelser for børnehave- og fritids-
pædagogseminarier 1968-70, for Københavns Børneforsorgsseminarium fra 1969, 
medlem af bestyrelsen for De samvirkende Boligselskaber fra 1969, formand for lig-
ningskommissionen i København fra 1969, for Hovedstadsrådets fællesudvalg fra 
1973 og for bestyrelsen for Københavns almindelige Boligselskab. 

 

Weidekampsgade på den tidligere Ny Tøjhusgrund på Islands Brygge er opkaldt efter 
ham. 

 

Han blev gift 4. december 1948 med Ruth. 

Nelson Mandela hilser på Helle Degn 2008 
Egon i Legoland 

Bz´ere i København 

Egon i Ungdomshuset Jagtvej 69 

Egon, Alexei_Kosygin, Helle_Virkner 1971 
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Kalender 

Arrangement for alle medlemmer Arrangement for medlemmer af A-gruppen 

 

 

BSU/EBU 

A-Gruppemøde 

TMU/KFU/SSU  Bestyrelsesmøde  

BSU/EBU 

TMU/KFU/SSU  

BSU/EBU 

ØKU  

KMB Møde 

ØKU  

A-Gruppemøde  

TMU/KFU/SSU 

 

 

A-Gruppemøde  

A-Gruppemøde  

A-Gruppemøde  

A-Gruppemøde  

KMB Møde 

A-Gruppemøde  

Onsdagsklubben holder mødepause og vender tilbage når Corona 

tillader det—Hilsen Kai Jønsson 

ØKU 

KMB Møde 
Bestyrelsesmøde  

Bestyrelsesmøde  


