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www.socialdemokratiet-Silkeborg.dk
Facebook: Socialdemokratiet Silkeborg Kommune
ET MENNESKELIGT ANSIGT

sin symbolpolitik for at tækkes
nogle vælgere, der åbenbart har
behov for det.

Af Sven Møller Jensen
Redaktionsgruppen

Desværre er der kun få folketingsmedlemmer, også i S, der synes
nok er nok.
Vi siger igen nej til kvoteflygtninge, vi betaler Tyrkiet for at tage
flygtninge til sig, i et land, som vi
på mange måder i Danmark tager
afstand fra. Skammeligt.

For et år siden brugte jeg denne
plads i A-dialog til en at opfordre
til, at Danmark fører en flygtningeog udlændinge politik, med et
menneskeligt ansigt.
Og hvad er der så sket?

Det er menneskeskæbner –
ikke tal i et regneark.

Vi har en minister, der har en næsten sygeligt trang til markere sine
udlændingestramninger. Hendes
kugleramme er vist et sted i tresserne.
Nr. 50 blev markedsført i et stort
mediestunt, som om det var en
national festdag. Med lagkage og
festligholdelse. Ja hvor festligt, at
man gang på gang får gennemført

Tak til dronningen for en fortjent
opsang til Danmark.
Det er nok desværre ”spildte Guds
ord på Ballelars”
Det var var bare lige det jeg gerne
ville sige. Igen.
Godt Nytår.
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Fremgangen er først og fremmest
kommet gennem en kæmpe indsats af hele partiet – aktive medlemmer, bestyrelser, Fællesledelse, byrådskandidater og ikke
mindst nogle mennesker, som har
været på næsten i døgndrift i det
seneste års tid. Det er netop, hvad
vi kan: Vi har en kampånd, som
ikke ses mange andre steder i det
politiske landskab i Silkeborg Kommune. Af hjertet en STOR tak til
jer alle, som har bidraget i valgkampen – I har igen gjort det fantastisk, og det rykkede for vores
parti.

REFLEKSIONER EFTER
BYRÅDSVALGET.
Af Søren Kristensen
Viceborgmester
For pokker, hvor ville jeg gerne
have været borgmester i spidsen
for Silkeborg Byråd og ikke mindst
for vores parti. Men sådan skulle
det ikke være, og det ærgrer mig,
at vi ikke nåede borgmesterposten
i denne omgang.
Forhandlingsforløbet i timerne efter valgresultatet d. 21. november
blev ret dramatisk. Jeg vil ikke gå i
nærmere detaljer, men jeg vil konstatere og konkludere, at Radikale
og Alternativet ikke ville være med
i et samarbejde på trods af, at vi
var nået langt i at efterkomme deres krav og ønsker.

Borgmesterpost eller ej så venter
nu en spændende byrådsperiode.
Nøgternt set er der flyttet to mandater fra Konservative og DF til
Socialdemokratiet og Alternativet.
Det giver et godt udgangspunkt for
at sætte nogle andre dagsordener,
når det særligt handler om velfærdsområderne og en mere skarp
grøn profil. Vi har stærke byrådsmedlemmer i samtlige udvalg, som
er klar til at sætte deres præg på
udvalgs- og byrådsarbejdet, og det
vil komme til at skinne igennem.

Det blev ikke som vi havde ønsket
os med hensyn til borgmesterposten. Til gengæld så fik Socialdemokratiet i Silkeborg et historisk
godt valg. Vi er nu 10 socialdemokrater ud af 31, og vi var tæt på at
blive 11 byrådsmedlemmer. En
fremgang fra 25,0% til 30,1% af
stemmerne ligger endda noget
over landet som helhed for Socialdemokratiet – det kan vi være
yderst tilfredse med.

Arbejdet er startet, og allerede i
januar vil vi rammesætte nogle
indsatsområder, som vil vise, at
der er rykket på mandatfordelingen til fordel for socialdemokratiske mærkesager.
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Godt Nytår til alle. Vi kan være vores indsats mere end bekendt – og
at vi så ikke kom i mål med borgmesterposten må vi desværre tage

til efterretning. Men det betyder
ikke, at arbejdet for vores mærkesager går i stå.

VALGFEST I ANLEDNING AF BYRÅDSVALGET
Valgkampen gik helt forrygende takket være en kæmpe indsats af mange
frivillige i vores parti. Det vil vi gerne fejre og sige en stor tak for hjælpen
til alle.
Fredag d. 19. januar kl. 15 – 17.30 i partilokalerne, Skolegade 63 i
Silkeborg.
Kom og få hotdogs med det hele fra Jørgen Trosborgs Pølsevogn og dertil
drikkevarer af forskellig slags.
Få også en snak med de nye byrådsmedlemmer og giv dem nogle gode
idéer med på vejen til de næste fire års arbejde i Silkeborg Byråd.
Arrangør: Den nye socialdemokratiske byrådsgruppe.

ALLE MEDLEMMER ER HJERTELIGT VELKOMNE!
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TAK FOR NU
Af Søren Riis Malling
Næstformand
Socialdemokratiet
Silkeborg

næstformand. De efterhånden
mange år (min livserfaring taget i
betragtning) bestyrelsen har beriget mig med en utrolig politisk erfaring, som er jeg er utrolig taknemmelig for.

Tak for den store indsats i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Vi leverede en god
valgkamp og fik sammensat en
dygtig kompetent byrådsgruppe og
genvalgt Henrik Fjeldgaard til regionen.
Det lover godt for fremtiden.

Jeg følger selvfølgelig med fra
sidelinjen og vil give en hånd med
når tiden tillader det. Så må vi se
hvad fremtiden bringer når tiden
igen bliver bedre til politisk arbejde.
Godt nytår til jer alle

Angående fremtiden, må jeg desværre meddele jer, at jeg træder
tilbage som næstformand til vores
generalforsamling i Silkeborg
Parti-og Kredsforening til februar.
Jeg træder også ud af bestyrelsen.
Årsagen til mit fratræden bunder
udelukkende i lykkelige omstændigheder. Kathrine og jeg blev d. 5
november forældre til en lille datter, derudover blev jeg i sommers
fastansat som gymnasielærer på
Aarhus Katedralskole. Tidsforbruget på forældrerollen og mit arbejde harmonerer desværre ikke
længere med bestyrelsesarbejdet i
vores skønne partiforening, hvorfor jeg vælger at overlade posten
til en kvalificeret afløser til februar.
Jeg har nydt tiden som først menigt bestyrelsesmedlem og siden

Torveaktivitet
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NYTÅRSHILSEN
Af Kasper Haagen
Formand
Socialdemokratiet
Silkeborg

Og er også meget tilfreds med at
20% flere stemte på Socialdemokratiet til dette byrådsvalg i forhold til sidste gang. 30% af Silkeborg Kommunes vælgere stemte
socialdemokratisk. Det er flot.

Godt nytår til Jer alle!
Og så fik vores regionsrådsmedlem
Henrik Fjeldgård et utroligt flot
genvalg. Han fordoblede næsten
sit stemmetal fra sidst og står nu
som Silkeborgs Enmandshær (siger MJA) i regionsrådet. Henrik er
kommet i vigtige udvalg i regionen. Udvalg der har stor betydning
for os her i Silkeborg, når vores
hospital skal videreudvikles og
vokse sig endnu stærkere i fremtiden.

Så gik 2017. Sikke et år. Det var
valgår, så det var det meget af tiden gik med. At gøre klar. At
lægge planer. At stille kandidater
op. At føre valgkamp. Og også – at
vinde en valgkamp.
For vi vandt jo valget. Både det til
byrådet her i Silkeborg Kommune
og det regionen. Søren Kristensen
blev desværre ikke borgmester for
os alle sammen. Men selvom Alternativet og De Radikale lavede aftale med Venstre, Konservative,
Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om at pege på Steen Vindum,
så bliver opgaven i de næste 4 år
at minde dem om, at selvom de
var ”BLÅ” en nat i november 2017,
så kan de godt være med til at
føre rød politik med det røde flertal, der jo kom ud af valget – 16
mod 15. Vi fik valgt et stærkt hold
ind i vores byråd.
De skal nok trække de to fra den
grønne alliance mod den venstre
side af byrådssalen.
Jeg er stolt og glad for at have
spillet en lille rolle i at vi fik så velkvalificerede kandidater i byrådet.

En stor tak skal gå til alle jer frivillige i hele Silkeborg Kommune, der
hjalp med at få vores politikere
valgt. Der er blevet leveret mere
end et ton foldere. Hængt over
4000 plakater op af vores politikere. Spredt rigtig mange budskaber om vores politik. Både digitalt
via mail og Facebook, men vigtigst
af alt mund til mund. I dette efterår er der blevet talt med mange
vælgere om hvorfor det er vigtigt
at sætte sit kryds ved A’et på
stemmesedlen. Mange har lyttet
og har gjort det. DET havde vi aldrig lykkedes med uden alle jeres
hjælp. Mange tak for det.
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jeg træder tilbage. Jeg har haft et
fortrinligt samarbejde med alle i
vores partiorganisation. Både bestyrelse, politikere og medlemmer.
Jeg har sat stor pris på samarbejdet med jer alle sammen. Tak for
hjælpen alle sammen. Jeg ser frem
til nogle år, som almindeligt medlem i vores partiforening, hvor
man ikke har opgaver hele tiden,
men mere ad-hoc kan byde sig til.
Jeg har for øvrigt stadig opgaven
med at få hængt Thomas Jensens
plakater op til FV18? eller FV19?
Så jeg får brug for jeres hjælp fra
jer alle sammen inden for et 1½
års tid.
Jeg meddelte bestyrelsen at jeg
træder tilbage i starten af december. Vi har ledt efter en kandidat
til formandsposten og jeg er meget glad for at kunne sige, at Henrik Smedegaard Larsen har sagt ja
til at kandidere til formandsposten
for Silkeborg Socialdemokratiske
Parti- og Kredsforening. Henrik
kender opgaven. Han har tidligere
været formand for os alle sammen
i en årrække og er klar til at tage
en tørn mere. Henrik har min fulde
støtte som formandskandidat. Nu
er der jo valg og alle medlemmer
er valgbare. Så på generalforsamlingen får vi at se, hvem vi vælger
som formand.

Som afslutning på min hilsen må
jeg desværre meddele, at jeg træder tilbage som formand pr. 5/218. Jeg bliver altså hele min periode ud. Baggrunden er, at jeg i
mit nye job som skoleleder har
væsentligt større og flere opgaver
end i mit tidligere job. Det harmonerer ikke med min familie i de
kommende år, at jeg står med 2
store opgaver på samme tid. Derfor bliver jeg desværre nødt til
at lægge opgaven som formand fra
mig. Jeg fortsætter heller ikke i
bestyrelsen. Det er vigtigt, at I
ved, at der ikke er NOGET i vores
partiforening eller fællesledelse eller lign. der ligger til grund for at

Godt nytår til jer alle sammen
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REGIONSRÅDSVALGET 2017

tilgodeset på bedste vis. Vi er fortsat en stærk socialdemokratisk
gruppe med en ny, dynamisk og
inddragende regionsrådsformand,
Anders Kühnau - som undervejs
har givet mig gode og ordentlige
forsikringer.

Af
Henrik Fjeldgaard
Regionsrådsmedlem
Kære gode partifæller! I har været
med til at skabe historie! Aldrig
har vi i Socialdemokratiet i Silkeborg fået valgt en kandidat til
amts eller regionsrådsvalg med et
stemmetal på imponerende 4.968
personlige stemmer. At jeg så er
kandidaten, ja det er jeg selvfølgelig glad og taknemmelig for, men
det havde ikke ladet sig gøre uden
jeres hjælp. Tak til jer allesammen
- for opbakning, anbefalinger, ophængning af valgplakater, uddeling af valgfoldere og meget mere.

Vi er blevet konstitueret, og jeg
har fået opfyldt mit ønske opfyldt
om en plads i hospitalsudvalget det betyder, at jeg fremover vil
være meget mere på forkant med,
hvad der sker og ikke sker på vort
lokale hospital og kan være med til
at præge udviklingen. Derudover
er jeg blevet formand for Sundhedskoordinationsudvalget, hvilket
samtidig er en naturlig forlængelse
af mine to perioder i udvalget for
nære sundhed. Jeg sidder nu for
enden af bordet, når det handler
om at forvalte sundhedsaftalerne i
forhold til region, kommuner og
praktiserende læger - et ansvarsfuldt hverv, som jeg ser frem til.
Derudover ligger der andre og
flere spændende udvalgs og bestyrelsesposter og venter, disse bliver
først endelig afklaret i løbet af januar måned.

Jeg tillader mig selvfølgelig også at
mene, at I og mange vælgere mener, at jeg har gjort det nogenlunde godt i to perioder i Region
Midtjylland, vi jyder overdriver jo
helst ikke for meget.
Sådan et valg forpligtiger! Jeg er
desværre den eneste, som fremover repræsenterer Silkeborg i regionen, tidligere var vi fem fra
byen. Jeg havde håbet, at vi blev
flere, men jeg lover jer, at jeg vil
gøre alt, hvad jeg formår i retning
af, at vores by og hospital bliver

Endnu en gang tak til Jer alle!
Undlad ikke at kontakte mig, hvis I
har brug for oplysninger, hjælp
med videre. Godt nytår venner!
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GENERALFORSAMLING I SOCIALDEMOKRATIET KJELLERUP
Torsdag den 8. marts 2018 Kl. 19.00
3F, Agertoften 9, Kjellerup.
Dagsorden:
1. Velkomst af formanden
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmetællere
5. Beretning ved formanden
6. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for år 2017
7. Indkomne forslag. Forslag skal indsendes til formanden senest fire
dage forud.
8. Valg:
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: på valg er Gert Nielsen, Inger
Stabehl og Jørgen Krog
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: på valg er Jørgen M.
Mikkelsen
10. Valg af revisor for 2 år: på valg er Sinne Pedersen
11. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år: på valg er Ole Kyed
12. Valg af 3 delegerede til Region Midtjylland
13. Valg af kongresdelegerede samt suppleant.
14. Valg af fanebærere: Thorning, på valg er: Jørgen Krog og Erling
Prang. Kjellerup, på valg er: Tommy Kristensen og Tom Simonsen
15. Orientering fra: Byrådet – Regionen – Fællesledelsen og kredsen
16. Eventuelt.
Med venlig hilsen
Gert Nielsen Formand
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SOCIALDEMOKRATIET GJERN
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag den 7. februar 2018 kl. 19 i
Gjern Kulturcenter - Skovvejen, 8883 Gjern
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning og aktivitetsplan til godkendelse v/formanden
3. Regnskab til godkendelse v/kassereren
4. Indkomne forslag (4 dage før til formanden)
5. Valg:


Formand Sven Møller Jensen



Bestyrelsesmedlemmer Hans Merstrand, Ivan Greve.



Bestyrelsessuppleanter (Jette Hansen)



Revisorer (Leif Pedersen)



Revisorsuppleanter (vakant)



Fællesledelsen, 1 medlem



Kreds- og regionsmøder



Kongres

6. Politisk beretning fra Folketing, Regionsråd og Byråd
7. Eventuelt
Foreningen er vært kaffe m/brød
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HER ER PLADS TIL DIN ANNONCE
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jet og tage fat på nogle af de områder, som jeg kommer til at arbejde med de næste 4 år.

NY I BYRÅDET
Helle Gade
Voel
Byrådsmedlem

Sp: Hvad betyder det for dig at
være socialdemokrat
At være socialdemokrat, betyder
enormt meget for mig, da det er
hele grundværdien i vores samfund. Hvis vi som socialdemokrater
ikke tager ansvar, og hele tiden,
tage hånd om hele velfærden, ja
så er jeg ikke sikker på at vi ville
have det samfund, som vi har i
dag. Men vi kan blive bedre, vi
skal turde sige nej og stå fast ved
vores holdninger og meninger. Og
kæmpe for alle de bløde værdier,
og være økonomiske forsvarlige.
Og det er det, som betyder noget
for mig som socialdemokrat.

Sp: Hvordan oplevede du valgkampen?
Nu var det første gang jeg stillede
op til et byrådsvalg, så der var
mange ting som jeg ikke kunne
forberede mig på. Men jeg synes
det har været spændende, og de
fleste ting har foregået i god ro og
orden. Det har været en oplevelse
at møde de andre kandidater, fra
en anden vinkel, (bagved ved scenen). Og en ting som jeg fandt ud
af med mig selv, at jeg kunne
blive så ”bidt” af politisk arbejde,
det overraskede mig. Men det tager jeg som en god ting, da det så
må være det rigtige valg, at stille
op som kandidat til byrådet.
Sp:Hvad glæder du dig mest til
i byrådsarbejdet?
Jeg glæder mig rigtigt meget til at
få et godt og fornuftigt samarbejde
op at køre i vores byråds gruppe,
og det er jeg sikker på vi gør, da
det er nogle meget kompetente
kollegaer, men helt klart også med
de andre partier, da god dialog og
samarbejde kommer til gavn for
den enkle borger. Og så glæder
jeg bare til at komme i arbejdstø-
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NY I BYRÅDET

til at stå vagt om det velfærdssamfund vi har skabt for vores alles bedste.

Jonas Sivertsen
Silkeborg
Byrådsmedlem

Sp:Hvad glæder du dig mest til
i byrådsarbejdet?
Jeg glæder mig til at komme i byrådet efter nytår og få sat en velfærdsdagsorden, der kan mærkes.
Vi har en borgmester, der går
mere op i at lokke nye indbyggere
til frem for, at tænke på alle os der
i forvejen bor i kommunen. Så alt i
alt ser jeg frem til at presse det
borgerlige flertal i rådhussalen
(Venstre, DF, Konservative, LA,
Radikale og alternativet) til at føre
en langt mere borgervenlig politik.

Sp: Hvordan oplevede du valgkampen?
Efter en spændende valgkamp
med mange stærke lokale kandidater fik vi et flot valgresultat. Ti
socialdemokratiske kandidater blev
valgt, heraf 4 nye til det byråd der
træder sammen i 2018 og frem til
2021.
Det blev desværre ikke til den
borgmesterpost, som vi så brændende ønskede. Det skal dog ikke
stoppe os i, at sætte et stærkt socialdemokratisk aftryk i det nye
byråd.
Sp: Hvad betyder det for dig at
være socialdemokrat?
Som socialdemokrater er vores fokus altid på de, der af den ene eller anden grund har brug for
hjælp. For mit vedkommende er
det vigtigt, at børnene i vore institutioner og skoler prioriteres højere. Der er skåret alt for meget
ned disse steder og det skal der
laves om på! De ældre, der får
hjælp af kommunen, enten som
hjemmehjælp eller på ældrecentre
mv skal fortsat opleve tryghed i
ældreplejen og det skal vi socialdemokrater kæmpe for! Vi er nød
14
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NY I BYRÅDET

op, skulle det vise sig at der i Sorring var mange stemmer på Dorthe Jensen. Det gav umiddelbart
ingen mening, da byen har sin
egen lokale stemme som ingen
havde fået. Heldigvis blev fejlen
opdaget og i stedet for 919 stemmer fik jeg hele 636 stemmer.
Det betyder at jeg nu kan kalde
mig byrådsmedlem. Et medlemskab jeg ser frem til og glæder mig
til at komme i gang med at gøre
aktivt. En af de første opgaver vil
være at få etableret et samarbejde
på tværs af køn, alder, erfaring og
politiske overbevisninger. Og dernæst inddrages i det eksisterende
politiske arbejde som skal danne
grundlag for at skabe nye resultater til gavn for Silkeborg kommune.

Dorthe Jensen
Virklund
Byrådsmedlem
Sp: Hvordan oplevede du valgkampen?
”Det har jeg aldrig prøvet før. Så
det kan jeg sikkert godt”. Citat
Pippi Langstrømpe. Sådan startede min Grundlovstale tilbage i
juni 2016 i Borgmesterhaven i Silkeborg.
Og nøjagtig det samme tænkte
jeg, da jeg blev opfordret til at
stille op til KV17 for Socialdemokratiet. Med en placering som nr. 4
på stemmelisten, og 50 stk. valgplakater startede valgkampen en
lørdag formiddag i november.
Sammen med gode naboer og familie fik vi placeret Dorthe Jensen i
rette højde rundt i Virklund. Det
var særligt pludselig at se sig selv
hænge dér.
Således var første skridt mod en
plads i byrådet. Og efterfølgende
en helt masse spørgsmål fra nær
og fjern om overbevisninger, mærkesager, og om hvem Dorthe Jensen var.

Sp: Hvad betyder det for dig at
være socialdemokrat?
Jeg glæder mig til at engagere mig
endnu mere i vores by,
Betydningen af at være en del af
et socialdemokratisk fællesskab
betyder for mig, et blik ud fra hvor
jeg selv står og ind i et fællesskab
som oprigtigt ønsker bedre velfærd for alle. Som ikke kun kigger
på og har nok i sig selv, men har
en overbevisning om at vi som
mennesker ikke kan klare os
alene. Når vi således bidrager, er
der ingen grænser for hvad vi
sammen kan påvirke.

Sp:Hvad glæder du dig mest til
i byrådsarbejdet?
Efter at valgresultaterne var talt
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FÆLLESLEDELSEN SKRIFTLIGE
BERETNING 2017.

Det var kandidatudvalgets ansvar
at vi fik en kandidatliste til byrådsvalget, samt sørge for rækkefølgen
på listen, dette gjorde vi ved en
urafstemning og endte med en liste på 22 kandidater.
Vi nedsatte også et valgudvalg,
som havde ansvaret for den centrale del af valgkampen. Valgudvalget bestod af: Karsten Dahl,
Sven Møller Jensen, Viggo Thinggaard, Søren Kristensen samt undertegnede.
Vi havde også afsat midler til at de
22 kandidater kunne føre en decentral valgkamp.
Når jeg selv skal sige det, førte vi
et brag af en valgkamp, vi var tilstede alle steder, på Facebook, på
plakater, i annoncer, i læserbreve,
i foldere, til vælgermøder, på torvet og mange andre steder.
Vi vandt valget! Vi gik frem med 5
procentpoint fra 25% til 30% af
stemmerne, der er faktisk en
fremgang på 20%, det er rigtigt
godt gået.
Denne fremgang kom ikke af sig
selv, jeg vil derfor takke alle de frivillige, for en kæmpe indsats.
Vores, meget aktive, medlemmer
kan noget andre foreninger misunder os vi kan uddele omkring
100,000 foldere, vi kan hænge ca.
6000 plakater op og pille dem ned
igen, vi kan være aktive på Facebook og skrive læserbreve.

Af Poul Erik Heunecke
Fm. Fællesledelsen
Socialdemokratiet
Silkeborg Kommune
Socialdemokratiet i Silkeborg Kommune har pt. 551 medlemmer, en
lille tilbagegang i forhold til sidste
år.
Fællesledelsen har holdt 6 ordinære møder heraf de 2 med byrådsgruppen, vi har holdt 2 generalforsamlinger, en ordinær og en
ekstraordinær, for godkendelse af
kandidatlisten til Kommunevalget.
Vi afholdte ”Nytårskur” i januar,
med bl.a. Inger Støjberg og Dan
Jørgensen. Det var en stor succes
med mange fremmødte.
Vi gentager succesen i januar
2018, hvor vi har inviteret bl.a.
Søren Pape og Magnus Heunicke.
Jeg vil gerne sige tak til den lille
arbejdsgruppe, der står for hele
arrangementet.
Fællesledelsens vigtigste opgave
2017 har helt klart været byrådsvalget.
Fællesledelsen nedsatte sidste år
et kandidatudvalg bestående af
foreningsformændene, formanden
for DSU samt formanden for fællesledelsen.
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Jeg vil gerne her takke alle der tog
en folderrute (der var endda nogle
der tog flere) alle der hængte plakater op og tog dem ned igen, alle
der aktivt delte vores opslag og videoer på Facebook og alle der
skrev læserbreve.
Jeg vil også takke dem der bemandede vore valgkontor, de af tornede roser og satte mærkater på
dem, de pakkede og udleverede
foldere og holdt styr på hvilke ruter der var udleverede, de sørgede
for en god stemning i valgkontoret
og serverede kaffe og kage.
Jeg vil også takke vores kandidater for en stor indsats, jeg har ikke
prøvet, at være med til et byrådsvalg, hvor kandidaterne har været

så aktive før. Det var skønt at opleve.
Som nævnt før, synes jeg vi førte
et brag af en valgkamp, men hvis
vi også skal vinde og gå frem næste gang, skal vi overgå os selv og
gøre det endnu bedre næste gang.
Vi vil nu evaluere valgkampen og
se på, hvad vi kan forbedre og
hvad vi skal lade være med i næste valgkamp. Derfor vil jeg meget
gerne høre jeres mening om hvad
der var godt og hvad vi kan gøre
bedre, I kan skrive jeres kommentarer på pe@heunecke.dk
Med ønsket et godt nytår til jer
alla og tak for et dejligt valgår.

MEDLEMSOPLYSNINGER
Har Socialdemokratiet dine korrekte adresseoplysninger?
Har vi oplysning om din korrekte email-adresse og telefonnumre?
Vi er helt afhængig af, at du husker at meddele flytning af bopæl til din
partiforening, og meddeler os, når der sker ændringer i dine email-adresser
og telefonnumre!
Udsendelse med post er vi nødsaget til af begrænse mest muligt. Trykning af
medlemsblad m.v. og porto, er penge vi hellere vil bruge til aktiviteter.
Kontakt din lokalformand, kontaktoplysninger finder du i dette blad.
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GENERALFORSAMLING I SILKEBORG SOCIALDEMOKRATISKE
PARTI- OG KREDSFORENING.
MANDAG DEN 5. FEBRUAR 2018 I LUNDEN
KL. 18.00 TRADITIONEN TRO SERVERES GULE ÆRTER MED FLÆSK TIL ALLE
FREMMØDTE.
KL. 19.00 GENERALFORSAMLINGEN STARTER.
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Politiske beretninger:
a. Gruppeformand i byrådet - Søren Kristensen
b. Regionsrådsmedlem Henrik Fjeldgaard
c. Folketingsmedlem Thomas Jensen.
3. Udnævnelse af æresmedlemmer.
Beretning ved formand Kasper Haagen Jensen.
a. Herefter spørgsmål og kommentarer til beretningen.
4. Regnskab ved kasserer Johan Bitsch.
a. Herefter spørgsmål og kommentarer til regnskabet.
5. Indkomne forslag - skal være formanden i hænde senest 14 dage inden
generalforsamlingen.
6. Valg:
a. Bestyrelsen – de opstillede motiverer deres kandidatur – 2 minutter pr. kandidat:
i. Formand for Silkeborg Socialdemokratiske Parti- og
Kredsforening
ii. Næstformand/kredsansvarlig
iii. 2-årigt bestyrelsesmedlem – der skal vælges 4.
iv. Suppleanter – der skal vælges 2.
b. Kongresdelegerede - bestyrelsen anmoder generalforsamlingen
om mandat til at udpege delegerede til kongressen.
c. Delegerede til regionsrepræsentantskabsmødet - bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om mandat til at udpege delegerede.

7.

d. Revisorsuppleanter - for 1 år.
e. 2 fanebærere - for 1 år.
Eventuelt.

18

Nummer 1 - 2018 - Årgang 43

KONTAKTER:

Kredsformand Nordkredsen
Jørgen M. Mikkelsen
Tlf. 8688 6052
jmq@mail.tele.dk

Partilokalerne
Skolegade 63a
8600 Silkeborg
Folketingsmedlem
Thomas Jensen
Thomas.jensen@ft.dk
www.thomasjensen.nu

Funder/Kragelund partiforening
Formand Arnfred Andersen
Tlf. 3053 6173
ingaogarnfred@dukamail.dk

Regionsrådsmedlem
Henrik Fjeldgaard
Tlf. 2962 8232
mail@fjeldgaard.dk

Kjellerup Partiforening
Formand Gert Nielsen
Tlf. 2165 3063
gertyst@gmail.com

Viceborgmester
Søren Kristensen
Tlf. 6126 5729
soeren.kristensen@silkeborg.dk

Gjern Partiforening
Formand Sven Møller Jensen
Tlf. 6165 1616
svenmollerjensen@gmail.com

Fællesledelsen
Formand Poul Erik Skov Heunecke
Tlf. 5186 8344
pe@heunecke.dk

DSU Silkeborg
Formand Anne Spaabæk Dippel
Tlf. 5043 1286
annedippel@hotmail.dk

Silkeborg kreds- og partiforening
Formand Kasper Haagen Jensen
Tlf. 2252 1151
tavisola@gmail.com
Kredsansvarlig Sydkredsen
Søren Riis Malling
Tlf. 3052 5972
sriismalling@hotmail.com
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FORENINGEN VIGEN.
Ordinær generalforsamling, tirsdag d. 10. april 2018, kl. 19:00 i Sko-

legade 63.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Årsrapport til godkendelse.
Indkomne forslag.
Valg af medlemmer til bestyrelse, jvf. § 11, og evt. suppleanter.
Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.
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