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1. maj-arrangement i Faxe 2018
08.00-09.50: Faxe Vandrehjem
		Flaghejsning
		 Morgenbuffet (70,00 kroner)
		Talere:
		 Knud Erik Hansen, gruppeformand (S)
		 Per Thomsen, 3F
10.00-13.00:
10.05:
10.20:
10.50:
11.30:
11.45:
12.00:
12.30:
12.45:

Vinkældertorvet
Fællessang
Tanja Larsson (S)
Henrik Friis, SF
Mette Gjerskov, Socialdemokratiet
Katinka Musik
Jakob Mark, SF
Mads Nikolaj Simonsen Dansk Metal ungdom
Jakup Nerup, EL

Underholdning ved »Blue Mountain Band«
Arrangører: LO Midtsjælland, 3F, S, SF og EL

socialdemokr atIET

Et kig ind i
fremtiden
Af Lissi Andréa
formand

Efter et efterår med valgkamp, er det tid
til at se fremad og sætte mål for vores
arbejde i de kommende år.
Både i byrådsgruppen og i bestyrelsen er der kommet nye medlemmer, der
sammen med de erfarne kræfter skal
stå i spidsen for løsningen af de store
opgaver, der venter.
I efteråret fik vi valgt 8 socialdemokrater ind i Byrådet. Selvom vi fik en stor
fremgang, måtte vi desværre se os slået et på målstregen i forhold til borgmesterposten.
Det betyder en periode i opposition,
men en periode, der skal være ansvarlig, aktiv og konstruktiv, selvom vi ikke
længere står i spidsen for Faxe Kommune.
Vi skal tage ansvar og samtidig have
et fortsat fokus på, hvad Socialdemokratiet gik til valg på. Sammen skal vi skal
bringe borgmesterposten tilbage på socialdemokratiske hænder igen om fire
år.

Andre store opgaver venter

I 2018 skal vi forberede folketingsvalg
og valg til Europa-Parlamentet, som
begge dele finder sted i 2019.
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Startskuddet lyder den 24. april, hvor
vi i Faxe Kredsen skal vælge ny folketingskandidat. Vi ved, at Faxe–kredsen
kan være en svær kreds i forhold til at
få en kandidat valgt. Men det er ikke
umuligt, hvis vi får alle, der har besluttet at stemme på Socialdemokratiet, til
at stemme personligt på vores kandidat.
I 2019 skal der også være valg til EUparlamentet. Også her skal vi føre valgkamp for en ny kandidat, som vi endnu
ikke ved, hvem er.
Det er to store opgaver, der vil kræve
alt hvad vi har af ressourcer og selv den
mindste deltagelse og hjælp er vigtig.
Bestyrelsen vil i den kommende periode invitere til medlemsmøder, hvor
vi sammen kan arbejde på strategi og
konkrete aktiviteter. Vi håber, at se rigtig
mange af jer.
Til sidst vil jeg gerne takke for den tillid, I har vist mig, ved at vælge mig til formand for en Partiforening.
Jeg glæder mig til de opgaver, vi skal
løse sammen. Det er en spændende tid
vi går i møde.


Faxe-kredsen
skal have ny
folketingskandidat
Af Jens Hvidemose

Faxe kredsen skal på generalforsamlingen den 24. april vælge ny folketingskandidat, idet Simon Hansen har trukket
sig.
Efter alt at dømme ser det ud til, at den
nye folketingskandidat bliver Tanja Larsson. Hun er blevet indstillet af alle 3 partiforeninger i Faxe kredsen.
Da Tanja i november sidste år stillede
op til byrådsvalget fik hun 378 personlige stemmer ved det første kommunalvalg, hun nogensinde har stillet op til. Og
nu er hun klar til at blive Faxe-kredsens
kommende folketingskandidat i Sjællands Storkreds.
- Jeg er en glad mand i dag. Vi satte
i kredsbestyrelsen tre mål for vores nye
folketingskandidat, og vi har nu fået opfyldt dem alle tre. Det skulle være en lokal kandidat, som kunne komme ud over
kanten med sit budskab, og så skulle
der være en fælles indstilling bag kandidaten i alle tre partiforeninger. Alt dette
har vi opnået med valget af Tanja, siger
kredsformand Jens Georg Bagge.
For Tanja Larsson selv gav beslutningen om at stille op til Folketinget ikke sig
selv, og hun måtte hjælpes lidt på vej af
erfarne kræfter.

- Jeg skulle trykkes lidt på maven, før
jeg sagde ja til at stille op som folketingskandidat. Jeg er jo lige blevet valgt
til byrådet. Men jeg har talt meget med
folk som Knud Erik Hansen, Erling Johansen og Jens Hvidemose om det, og
de har alle bakket mig op, siger Tanja
Larsson.
Skulle det blive til en folketingsplads,
så må byrødderne i Faxe Kommune dog
undvære Tanja Larssons selskab i fremtiden
- Hvis jeg skulle blive valgt til Folketinget og så skal vælge mellem det og
Faxe Byråd, så er valget ikke så svært.
Selvfølgelig vil det være ærgerligt at
opgive posten i byrådet så kort efter at
være kommet ind, men jeg tror godt, at
mine vælgere ville vælge at have mig
siddende i Folketinget, hvis de selv skulle vælge, for det er jo der, jeg kan få den
maksimale indflydelse, slutter Tanja.
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Ny formand
Socialdemokraterne har valgt ny
formand: Lissie Andréa. Hun blev
på vores generalforsamling valgt
som afløser for Jens Hvidemose.
Han ønskede at stoppe og heldigvis var Lissie klar til at overtage
hvervet.
Lissie har været en aktiv del af vores partiforening i mange år. Hendes indsats i den nyligt overståede
valgkamp var uovertruffen. Hun
har et rigtigt socialdemokratisk
hjerte, som banker for vores værdier. Med Lissie som formand er vi
klar til at udvikle partiforeningen.
Der skal lyde et stort tillykke med
valget.
Mkh
Afgående formand
Jens Hvidemose

Spids pennen
... og skriv et indlæg!

Indkaldelse til
Generalforsamling
i fællesledelsen for
Socialdemokratiske foreninger
i Faxe kommune
Mandag den 14. maj
klokken 19.00 i 3F Faxe
Dagsorden ifølge vedtægterne
På bestyrelsens vegne
Jens Hvidemose formand

Spisning
før generalforsamlingen 2018

I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive arrangeret spisning
og lidt at drikke.
Denne foregår mandag den 14. maj
klokken 17.45 i 3F i Faxe.
Det er nødvendigt at tilmelde sig
til spisningen senest den 10. maj.
Tilmelding kan ske til:
Jens Hvidemose,
Mail: hvidemose@mail.tele.dk
Mobil: 2019 3811
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Generalforsamling i fællesledelsen
for Socialdemokratiske foreninger i Faxe
Mandag den 14. maj klokken 19.00 i 3F Faxe

Dagsorden:

t

Hu

s

ilm
k
Valg af dirigent
eld
til
i
s
Valg af referent
pis ng
nin
Vedtagelse af forretningsorden
g!
Bestyrelsens beretning v/ Jens Hvidemose
Beretning fra byrådsgruppen v/Camilla Meyer
Godkendelse af regnskab v/Tommas Jørgensen
Indkomne forslag
Godkendelse af aktivitetsplan v/ Tommas Jørgensen
Valg:
a. Valg af kasserer: Tommas Jørgensen
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Gitte Blume 2 år.
Og for 1 år Rene Nielsen og Ketty Lærke Pedersen.
Lissie Andréa indtræder i kraft af,
at hun er formand for socialdemokraterne i Faxe kommune
c. Valg af suppleanter: Annette Gravil og Gitte Blume
d. Valg af revisorer: Benny Sørensen og Henning Poulsen
e. Valg af revisorsuppleant: Flemming Olsen
10. Nyt fra byrådsgruppen
11. Oplæg angående »netværksfacebookgruppe« for byrådsgruppen
12. Eventuelt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hvad vil vi med Faxe Kommune?
... og hvordan får vi råd til det?
Socifaxe•NYT
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»Æresmedlem«
Flemming Olsen
Af Jens Hvidemose

Den 12. februar 1991 var en god dag for
vores parti og forening. Det var nemlig
den dag Flemming Olsen meldte sig ind.
Inden da havde han været meget aktiv
indenfor fagbevægelsen.
Flemming blev hurtigt medlem af bestyrelsen i Haslev partiforening. Og han
har siden da været et stort aktiv for partiet. Dels som sekretær men også som
en aktiv del af de politiske diskussioner.
Og Flemming har altid en holdning til tingene - en socialistisk holdning.
Han har været og er stadig aktiv på
mange områder:
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• Klistre og ophængning af plakater
• Organisere bladuddeling og uddele
blade
• Udsende dagsordner til bestyrelsesmøder
• Sekretær i bestyrelsen
• Med til at arrangere sildemøder og
medlemsmøde
• Deltage i aktiviteter og møder
• Og så er han blevet vores ballonmand; han deltager altid i aktiviteter
og sidder bagved på sin scooter og
fylder gas i de røde balloner.
• Synger gerne for på vores sange, og
giver gerne selv et nummer
• Er altid i godt humør og god for en
vittighed
Flemming er og bliver en god socialdemokrat og kammerat. Og det er mig
en stor ære at kunne udnævne ham til
æresmedlem af Socialdemokraterne i
Faxe kommune.
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Mød os på Facebook
Socialdemokraterne i Faxe
kommune er på Facebook.
Vi har en lukket gruppe, som
du - som medlem - kan blive
en del af. Find gruppen og søg
om medlemskab, og så er du
snart klar til at modtage lokale
nyheder her.

er det lokale medlemsblad for alle
Socialdemokrater i Faxe kommune
og omdeles til vores medlemmer
ca. 4 gange om året.
Har du kommentarer eller indlæg til Socifaxe•nyt, så send dem
til Leif, der layouter bladet.
Det sker bedst på mail og gerne
vedhæftet billeder.
Leif Jensen
Nøddevænget 20, Dalby
4690 Haslev
— — —
leif.jensen@dalbynet.dk
+45 2129 8672

Få nyheder på mailen
Du kan vælge af få de lokale
S-nyheder på mail.
Send en mail til foreningens formand Lissi Andréa
på lian@faxekommune.dk, så
kommer er du hurtigt med på
»maillisten«.
Ønsker du at få Socifaxe•nyt
på mail, så skal du bede om
det på sammen mailadresse; eller hent bladet på vores
hjemmeside - socifaxe.dk.

Følg os og deltag i
debatten på Facebook
Socialdemokraterne i Faxe Kommune:

https://www.facebook.com/groups/543268869340300/
Socifaxe•NYT
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Referat fra Faxe Socialdemokratiske
Partiforenings Generalforsamling
Efter en dejlig gang mad lavet af Susanne Henriksen og hvor snakken gik mellem mange og gode partikammerater,
gik tiden godt og pludselig var kl. 19,00
og vi skulle i gang med Generalforsamlingen.
Vi startede med en sang Danmark for
folket.
Jens Hvidemose bød velkommen til
alle, og alle vore byrådsmedlemmer her
fra partiforeningen var også mødt, dejligt med en sådan opbakning. 7 ud af 8.
byrådsmedlemmer.
Punkt 1 valg af dirigent
Søren Lindehøj blev foreslået og valgt
med akklamation og Søren konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet
ifølge vedtægterne og dermed lovlig.
Punkt 2. valg af referent
Flemming Olsen blev foreslået og valgt
med akklamation
Punkt 3. godkendelse af dagsorden
Der var ingen der protester så det var
den omdelte dagsorden der skulle følges.
Punkt 4. Bestyrelsens beretning aflagt
ved formanden
Jens Hvidemose aflagde beretning.
Bestyrelsens beretning kan læse andet sted i bladet.
Beretningen blev vedtaget med Akklamation.
Punkt 5. Byrådsgruppens beretning
Camilla Meyer aflagde gruppens beret-
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ning, det er Camilla der aflægger den,
da det var hende der var gruppeformand
i perioden. Kan læses andet sted i bladet.
Byrådsgruppens beretning blev modtaget med Akklamation.
Vi blev her gjort opmærksom på, at
Jens Bagge gerne vil have ordet med en
orientering fra hovedbestyrelsen, og det
blev naturligvis givet.
Jens Bagge kom ind på Indvandrerproblematikken og bad os læse det der
var udsendt sammen med Socialdemokratiets medlemsblad sidste gang, så
kunne vi alle sammen bedre forstå det
oplæg der er kommet, og hvis vi tror vi
har det slemt, så skulle vi ikke sammenligne os med Grækenland og Italien, og
vi kunne så måske forstå hvad det er for
en hjælp der skal til, som hjælpen Europa fik efter 2 verdenskrig.
Som bekendt har Simon Hansen trukket sig som Kredsens Folketingskandidat og der skal findes en ny og proceduren er gået i gang og vi håber der
kommer en afklaring på dette til generalforsamlingen.
Regionen kom Jens også ind på, vi
fik valgt vores spidskandidat som i dag
kan sætte sig i formandsstolen og Faxe
kredsen fik stor ros for sit arbejde. Valget var gået godt og resultatet på 32,4 %
er flot. Der var også stor ros til vores forhenværende borgmester Knud Erik for
sit arbejde.
Jens gjorde også opmærksom på, at
der skal være 4 kandidater til EU valget,
og sagde at Faxe kredsen havde generalforsamling den 24. april.

Punkt 6 Godkendelse af Regnskab.
Mariane Hansen uddelte det reviderede
regnskab og det vedhæftede budget var
til orientering
Regnskabet viste et overskud på godt
10.000 kr. Så der er stadig noget til medlemsaktiviteter. Og under Budget står
der en post om køb af en anden campingvogn, her kom der en debat om
hvem der skulle stå for dette indkøb, da
det næsten altid er arrangementer i Fællesledelsens regi der benytter Campingvognen, men da det havde været oppe
på et bestyrelsesmøde, var det taget
med på budgettet. Regnskabet blev enstemmigt vedtagetPunkt 7. Valg af formand.
Jens Hvidemose havde ønsket at fratræde sin post som formand, og da det
var så heldigt, at Lissie Andrea som vi
kender fra valgkampen gerne ville påtage sig opgaven som formand, var der
ikke meget at snakke om og Lissie blev
valgt med stående akklamation. For at
det hele skal gå op bliver valget derfor
på 1 år.
Punkt 8. Valg af kasserer
Mariane Hansen ville gerne fortsætte
som kasserer og blev valgt med akklamation for 2 år.
Punkt 9. valg af bestyrelsesmedlemmer
Henning Poulsen blev genvalgt med Akklamation for 2 år.
Kristen Olesen blev valgt med akklamation for 2 år
Jens Hvidemose blev valg med Akklamation for 2 år
Rene Nielsen blev valg for 1 år
Således var bestyrelsen fuldtallig og
hele kabalen var gået op.

Punkt 10. valg af suppleanter
Tonny Holm som 1 suppleant
Ketty Lærke Pedersen som 2 suppleant
Punkt 11 valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
Susanne Henriksen og Svend Erik Kristensen som revisorer for 1 år.
Søren Lindehøj og Erik Nielsen som revirsuppleanter for 1 år Søren som 1.
Punkt 12. Valg af 7 delegerede til Regionsrepræsentantskab og Kongres
Forsamlingen gav tilslutning til at bestyrelsen finder frem til egnede kandidater
til disse poster.
Punkt 13. Fastsættelse af kontingent
Fra partikontoret udsendes en vejledende kontingent sats som vi har vedtaget
at følge.
Kontingent for 2019 blev: Årligt fuldt betalende 479,50 - halvårligt 239,50 og Årligt nedsat kontingent: 219,00 - halvårligt
110,00.
Punkt 14.. Vedtagelse af aktivitetsplan
Der er komme nye folk i bestyrelsen og
de skulle have mulighed for at sætte sine
spor, og de skal offentliggøres i bladet
og på hjemmesiden. Vi skal være mere
med på de fra central hold kommende
kampagner. I denne form vedtaget
Punkt 15. Nedsættelse af udvalg
Dette blev også overladt til bestyrelsen
på samme principper som punkt 14 vedtaget med denne formulering
Punkt 16. indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag.
Punkt 17. Indstilling til valg af folketingskandidat.
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Her kom der virkelig noget frem. Der har
længe været efterlyst en lokal kandidat,
og gerne en kvinde, og så trådte Tanja
Larsson frem og meddelte, at hun gerne
ville opstille som folketingskandidat.
Knud Erik gik i detaljer med Tanjas
kandidatur og hendes rigtig gode måde
med at brænde igennem på.
Tanja fortalte om sine overvejelser
som kandidat og kom ind på den igangværende overenskomst situation, og at
hun ville gøre alt for Socialdemokratiet, og opfordrede alle som stemte på
partiet til at stemme personligt, da det
er den eneste måde at få mandatet på.
Jens Bagge kom også med sine positive kommentarer, og syntes Tanja har
det der skal til, som folketingskandidat
og der skal være fælles fodslag. Tanja
Larsson blev indstillet som Folketingskandidat
Punkt 18. Eventuelt.
Tonny Holm kom med et indlæg om
integrations og udlændinge og er mod
den linje der lagt nu. Han havde også en
stor tak både til Knud Erik og til Jens for

deres store arbejde. Karen Margrethe
kunne slet ikke lide ordet GHETTO det
var et som skulle væk. Flemming Olsen
blev udnævnt til æresmedlem og der var
stående akklamation. Pia Paaske kom
med et indspark om, at der findes røde
vindmøller som kan gives til børn, sammen med, eller i stedet for røde balloner
Knud Erik kom med en beretning om arbejdet i byrådet, om hvordan det måske
kommer til at foregå, og vi alle skal oplyses mere om arbejdet der, og det er en
stor opgave. Vi har fået en meget stor
opbakning fra befolkningen, og vi har
en god blanding af kvinder og mænd i
vore gruppe, bare det kunne siges om
de andre.
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen
for slut
Vi sluttete helt af med en sang om et
rødt flag der smælder, ligeledes 3 hurra
for socialdemokratiet i Faxe
Referat Flemming Olsen

© Leif Jensen
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Man kan ikke søge
et job, som man
ikke ved er der!
Af Per Thomsen
byrådsmedlem

Der er gang i hjulene igen – det ser og
mærker jeg såvel i mit daglige arbejde
som fagforeningsformand, som når jeg
i lighed med alle andre, følger nyhedsstrømmen.
Både faglærte og ufaglærte har hænderne i gang, men ikke desto mindre,
så er der desværre fortsat mange, som
hver dag forgæves søger arbejde.
Der er p.t. 111.000 ledige danskere og
derfor skriger det også til himlen, at nogle arbejdsgiverne kører en kampagne,
hvor de fremstiller det som om, at samfundet nærmest kun kan hænge sammen, hvis Danmark importerer yderligere arbejdskraft. Og værre endnu, så har
stråmandsbudskabet fået politisk ørenlyd.
Jeg mener ikke, at vi på den baggrund
kan konstatere en ’mangel på arbejdskraft’ – tværtimod. Der er mange arbejdsparate.
En undersøgelse foretaget af Beskæftigelsesministeriet viser, at kun 1,3 % af
de arbejdsgivere, som hævder at søge
forgæves efter arbejdskraft, har efterspurgt hos jobcentre, a-kasser, fagforeninger og via net-opslag. Det kan vist
gøres bedre.

Jeg anerkender, at der er en skævvridning i Danmark ift., at der i visse brancher og egne af Danmark er en begyndende mangel på visse kvalifikationer.
Denne skævvridning er dog ikke ensbetydende med, at arbejdskraften ikke eksisterer og jeg er sikker på, at landets
jobcentre, a-kasser m.fl., gerne hjælper
virksomhederne med at få kontakt til de
ledige. Men det forudsætter åbenlyst,
at arbejdsgiverne er villige til at ansætte dansk arbejdskraft på overenskomstmæssige vilkår.
Det skriver jeg, fordi, det kan konstateres, specielt indenfor det grønne område, hotel- og restauration samt byggebranchen, at der er arbejdsgivere, som
decideret fravælger dansk arbejdskraft.
Kort sagt: lad være med at sige, at der
er mangel på dansk arbejdskraft, som et
skalkeskjul for at udhule løn- og arbejdsvilkår med udenlandsk arbejdskraft.
Så budskabet til arbejdsgiverne er,
at der er mange, der gerne vil i arbejde. Slå stillingerne op, for man kan ikke
søge et job, som man ikke ved er der!
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Beretning fra
byrådsgruppen 2017
Generalforsamling
14. marts 2018
Som følge af min rolle som gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe frem til kommunalvalget,
fremlægger jeg med glæde min beretning vedr. byrådsgruppens arbejde i
2017.
2017 var et interessant politisk år
– ikke mindst fordi det var valgår. I et
valgår bliver fronter og forskelligheder
trukket op, og der kommer mere kant på
det byrådspolitiske arbejde.
Der har været store meget betydende
sager, og der har været mindre, men alligevel interessante sager behandlet af
byrådet i det forgangne år.
Der
blev
i
2017
holdt
11
byrådsmøder(hvoraf et møde var en tillægsdagsorden). Der blev afholdt 12
møder i Økonomiudvalget (hvoraf 2 var
tillægsdagsordner), 10 møder i beskæftigelsesudvalget, 10 møder i børn- og
familieudvalget, 10 møder i erhvervsog kulturudvalget, 10 møder i socialog sundhedsudvalget, 11 møder i teknik- og miljøudvalget (hvoraf 1 var en
tillægsdagsorden), 10 møder i uddannelsesudvalget, 5 møder i emneudvalg
(§ 17 stk. 4) for Frivillighed, Foreningsliv
og Civilsamfund (§17, stk. 4), 5 møder i
emneudvalg (§ 17 stk. 4) for Vækst og
Erhvervsudviklingsudvalget og et møde
i politisk og administrativ koordinationsgruppe (alkohol og rusmidler).
Dertil var der en række temamøder
forud byrådsmøderne samt temamøder
og temadage for udvalg, samt en række
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seminarer og konferencer mv. Og endelig, ikke at forglemme, en række af 10
gruppemøder for flertalsgruppen og 11
gruppemøder for vores egen socialdemokratiske gruppe.
Året 2017 blev intenst afsluttet i og
med at vi fra byrådsgruppen, foruden
den byrådsrelaterede mødeaktivitet,
også alle genopstillede, og dermed deltog aktivt og engageret i møder og kampagneaktiviteter i tilknytning til valgkampen.
Jeg vil nu trække de sager frem, som
jeg vurderer, har været særligt væsentlige og som har fået særlig stor offentlig
opmærksomhed (uprioriteret).
• Spildevandsrensning i det åbne land
er den sag, jeg så absolut vil vælge at
fremhæve først. Det er en sag som har
fyldt en del for Teknik og Miljøudvalget,
samt Byrådet. Men som også fortsat fylder meget. I valgkampen var der en del
diskussion om spildevandsrensning i det
åbne land. Flere gik til valg på at få planen ændret – og flere blev muligvis valgt
på den baggrund.
Nu har det nye flertal besindet sig og
de støtter nu spildevandsplanen uændret og som den blev vedtaget i det
gamle byråd. I marts 2017 blev spildevandsplanen vedtaget.
I Teknik og Miljøudvalget stemte DF
og V imod. I Byrådet stemte DF imod og
to V medlemmer undlod at stemme.
Meget af valgkampen blev ført på at
ændre spildevandsplanen, men nu er
det nye flertal kommet med et politisk
papir. Det har vi i mindretalsgruppen
selvfølgelig støttet, fordi der ikke er noget nyt og fordi det respekterer spildevandsplanen uændret. Arbejdet er gjort
af det gamle byråd: Ca. 1500 husstande
fik frem til udgangen af 2017 påbud om,
at rense spildevandet.

Dermed er spildevandsplanen for så
vidt angår det åbne land gennemført. De
påbud trækkes ikke tilbage.
Man kan rense sit spildevand på to
måder: Enten lægger Faxe Forsyning en
kloakledning ud eller også kan man selv
etablere rensning.
Det gamle Teknik og Miljøudvalg
spurgte borgerne i Frenderup og St. Linde om, hvad de foretrækker.
Beslutningen om det måtte udvalget
udsætte, fordi DF og V ikke ville være
med.
I og med der er gået så lang tid og flere borgere har haft den tro, at de helt
kunne slippe, så har Teknik og Miljøudvalget nu besluttet at spørge borgerne
igen. På baggrund af svarene vil det blive besluttet, hvilken løsning der vælges
for Frederup og St. Linde.
• Afskaffelse af prikkerunden ved
dannelse af 7. klasser. Der blev i 2017
på tværs af partierne, og som følge af, at
der i året inden ikke kunne dannes flertal
for samling af udskolingsklasser på enkelte afdelinger, besluttet et opgør med
den tidl. besluttede skolestruktur, hvad
gælder den matematiske model og dannelse af 7. klasser.
Sagen har netop igen været behandlet i det nye Børn og Læringsudvalg, og
her er det igen blevet vedtaget at etablere de nødvendige 7. klasser. Således
vil der heller ikke i år, være børn som
skal prikkes ud, til at flytte skole, for at
få den matematiske model til at gå op.
Dog udestår det, at der skal findes finansiering til etablering af de yderligere 3 7.-klasser ift. den matematiske model. Noget skal findes i indeværende års
budget, men det meste skal findes ved
den kommende budgetforhandling.
• Ejendomsstrategiens fortsatte udrulning betød beslutning og udmøntning

af opgradering af folkeskolernes udearealer.
Byrådet tog i det forgangne år beslutning om konkrete forslag til udmøntning,
og flere skoler fik derfor i løbet af 2017
nye anlæg og bedre forhold i udearealerne.
• Arbejdet med den grønne profil er
styrket fx via Bregentveds store investeringer i solcelleanlæg. Byrådet godkendte forslag til Kommuneplantillæg,
således at der aktuelt opsættes solceller på et meget stort areal ved Turebylille.
• Mulighed for kompensation af borgeres advokatudgifter i Pylon-sag. I
starten af året 2017 fremsatte Borgerlisten et forslag, som trak en del spalteplads over en længere periode. Sagen
tog afsæt i, at en gruppe borgere havde indbragt en kommunal afgørelse om
landzonetilladelse for Natur- og Miljøklagenævnet.
Borgergruppen fik medhold i deres
klage, og kommunens afgørelse blev
underkendt.
Borgerlisten mente, at kommunen
derfor burde betale borgernes advokatomkostninger.
Vores holdning var klar. Vi mente ikke,
at kommunen kunne dække borgeres
private advokatudgifter, da der ikke er
hjemmel til at dække sådanne udgifter
(jf. kommunal-fuldmagten).
Statsforvaltningen – Tilsynet vurderede sagen og kom frem til, at omkostninger ved en eventuelt sagkyndig bistand skal betales af parten selv, når
der ikke er særlig hjemmel til, at kommunen dækker udgiften, og der i øvrigt
ikke er grund til at antage, at kommunen
har handlet ansvarspådragende.
• Opførelse af udsigtsplatformen
Prismet ved Faxe Kalkbrud blev udført
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og indviet i efteråret 2017. Det er sammen med bygningsmæssige ændringer og cafe på Vandrehjemmet med til
at gøre området omkring Kalkbrudskanten endnu mere attraktivt for besøgende – for såvel lokale som for turister. (At
vi med de seneste udmeldinger også får
et samlet museum i den tidligere rådhusbygning i Faxe, gør bare byen endnu mere interessant at besøge i kulturelt
henseende.)
• Alle elever i folkeskolerne i Faxe får
en pc. Det blev i 2017 besluttet, at der
via en 4-årig leasingaftale skulle anskaffes ens it-redskaber (Chromebook s) til
alle børn i folkeskolerne. Derfor blev der
godkendt leasing af 2.579 hardwareenheder (model Chromebook) dækkende
alle årgange fra 0.-9. klasse og undervisningen i Ungdomsskolen.
På klassetrinnene 0.-3. klasse vælges
en særlig udgave af Chromebook s, der
desuden indeholder en tabletfunktion.
Til lærerne og pædagoger leases 399
hardwareenheder (Model Lap Top).
Dertil etableres der 40 ladeskabe til
opbevaring af klassesæt af Chromebooks. Den reelle udmøntning har været
lidt forsinket – men er aktuelt eller nært
forestående.
• Bred enighed om budgettet for årene 2018 til 2021. Under Knud Eriks gode
forhandlingsledelse fik vi et samlet budget, der trods fælles tilbageholdenhed alligevel gav udvidelser på en lang
række områder - til gavn for borgerne i
de kommende år - samtidig med, at vi
håndterer de økonomiske udfordringer
fremover.
Ikke mindst blev budgettet tilpasset
på området for udsatte børn og voksne
med cirka 23,5 millioner kroner. Dermed
opretholdes et fornuftigt serviceniveau
over for vores mest sårbare borgere.
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Budget 2018 bød desuden på et balanceret anlægsniveau. Det dækker
primært investeringer i ”moderne gadebelysning” og sikring af den allerede etablerede bygningsmasse og infrastruktur. Derudover blev der mulighed
for projekter, der kan tiltrække og understøtte virksomheder i kommunen.
Med budget 2018 blev der aftalt:
- Udvidelse af servicen for samlet set
44 millioner kroner.
- Reduktioner af service for 10,6 millioner kroner og
- Effektiviseringer for cirka 24 millioner kroner, som følge af krav fra regeringen.
- Det samlede budget fik en balance
på 3,9 millioner kroner som styrker kommunens kassebeholdning
Sager som har fået mindre opmærksomhed, men som alligevel bør nævnes
(u prioriteret)
• Køb og salg af div. ejendomme (fx
Lysholm skole og det tidl. rådhus i Rønnede blev solgt, Haslev posthus blev
købt)
• Nedrivning af ejendomme - bygninger blev som følge af ejendomsstrategiens beslutninger revet ned – fx Gefion i Faxe Ladeplads, den tidl. indskoling
på Møllevangsskolen og Fritidshjemmet
Tømrergården i Kongsted.
• Eco Vally ændret til alm. erhvervsområde. På byrådsmødet i april 2017 var
der flertal blandt Venstre, Dansk Folkeparti og Borgerlisten til at udarbejde en
ny lokalplan for Eco Vally, hvori krav/
ønsker om specifikke miljødimensioner
m.m. udelades og det i stedet pointeres,
at der er tale om et alm. erhvervsområde.
Værdigrundlaget for området, udarbejdet i konceptet Ecopark Rønnede
annulleres og alle henvisninger hertil, i

lokalplanen, salgsmateriale og kommunikationen fjernes. Det var i vores øjne
en meget trist beslutning. Og det har ind
til videre ikke givet mere salg at slække
kravene.
• Ungehybler bygget ved Sundhedscenteret i Faxe. Der blev søgt og bevilget eksterne puljemidler og iværksat forsøg med etablering af modulsystemer til
ungehybler og flygtningeboliger på Faxe
Sundhedscenter.
• Haveaffald kan afleveres i Karise.
I tilknytning til ændringer ift. antallet af
genbrugspladser blev det besluttet at
etablere en haveaffaldsplads i Karise.
Denne åbnede i efteråret og er så vidt
vides flittigt benyttet af en del borgere
fra området.
• Mad produceres på plejecentrene
igen. Genetablering af produktionskøkkener på alle plejecentre kunne gennemføres som følge af nationalpolitisk
pulje.
• Signal ved krydset i Faxe mellem
Rådhusvej og Præstøvej. Beslutning om
at etablere signalregulering sker af hensyn til at sikre trafiksikkerheden i krydset, hvor der er sket en række uheld.
Etableringen er aktuelt i gang.
• Kommunen vandt udbud af kantine
og mødeforplejning. Der har været en
proces med udbud af kantine og mødeforplejning. Vi ser med tilfredshed på,
at vi har fået så effektiv og veldrevet en
løsning i kommunen, at den kunne vinde
udbuddet ved konkurrenceudsættelse.
• Ikke lyssignal ved jernbanebroen i
Bråby. I byrådet blev evt. yderligere tiltag på jernbanebroen Skuderløsevej i
Bråby Stationsby flere gange drøftet i
2017. 3 vejbump på Skuderløsevej i Bråby Stationsby samt etablere hastighedsbegrænsning på 40 km/t gennem hele
byen, skulle ifølge målinger mv. tage

hensyn til de bløde trafikanter. Men flere
i Venstre og nogle lokale borgere mente,
der var behov for yderligere tiltag pga.
smalle kantbaner og bekymring. Andre
borgere ønskede modsat ikke yderligere trafikregulering med lyskryds, da det
også giver gener ifm nedbremsning og
igangsættelse. Sagen trak overskrifter
og borgergrupper til byrådssalen, men
endte uden etablering af lyskryds.
• Privat børnehave i Humlebo i Haslev. Humlebo havde en driftsoverenskomst med Faxe Kommune som blev
opsagt med virkning pr. 31. september
2017. Humlebo søgte om og blev godkendt af byrådet, så de kunne fortsætte
som privat børnehave med op til 45 børn
i alderen fra 3 år til skolestart.
• Klippekortsordning for beboere på
plejecentre blev etableret i 2017. Dermed fik borgere i plejebolig i lighed
med en del udpegede borgere i hjemmeplejen, mulighed for at få tildelt ekstra selvvalgt hjælp. I 2017 og 2018 tildeles midlerne til klippekort til borgere i
plejeboliger via en puljeordning (der skal
søges og aflægges revideret regnskab
for). Fra 2019 fordeles finansiering af
klippekortordningen til borgere på plejecentre via bloktilskudsordningen, ligesom det sker med klippekort i hjemmeplejen allerede nu.
• Køb af Gefion blev af en gruppe byrådsmedlemmer sendt til vurdering i Ankestyrelsen. Gruppen mente at købet
var urimeligt dyrt. Derfor ønskede de en
uvildig vurdering af, om prisen for bygninger og grund var blevet sat for højt.
Ankestyrelsens behandling ændrede
ikke på sagen, prisen blev vurderet i orden.
• Hundeskoven i Faxe blev åbnet jf.
den tidligere budgetbeslutning og som
sidste punkt jeg vil fremhæve, blev der
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• I Faxe Ladeplads opsat et længe
ønsket offentligt toilet mellem stationen
og havnen ud mod vejen.
Som sagt tidligere prægede det naturligvis også vores byrådsarbejde, at der
blev afholdt valg til byrådet (og fremmødevalg til ældrerådet) i nov. 2017. Vi havde som byrådsgruppe særligt meget at
se til i de sidste 4-6 mdr..
Vi havde et super godt valg og gik
stærkt frem. Således gik vi fra at være 6,
til at vi nu er 8 socialdemokratiske medlemmer i byrådet. Men selv om vi gik
frem, så måtte vi hurtigt sande, at flertallet blev dannet uden os.
Vores store nyvalgte byrådsgruppe
mødtes flere gange inden nytår – såvel alene som sammen med den øvrige mindretalsgruppe. Vi slikkede sårene
- men er hurtigt kommet op på hestene
igen.
I fællesskab fordelte vi vores tildelte
poster og hverv (ikke så mange hverv,
som vi havde håbet), og vi kom inden juleferien som gruppe godt i gang, med at
lægge de første strategier for det fælles arbejde i den nye byrådsperiode. Eksempelvis besluttede vi, at vi vil være
en aktiv opposition, som gerne vil søge
indflydelse og samarbejde med det øvrige byråd hen over midten. For at vi kan
opnå succes med det, var vi enige om,
at vi må være godt forberedte og udnytte vores individuelle viden på tværs,
som en stærk samlet gruppe.
Derfor mødes vi nu oftere til gruppemøder, end vi har gjort hidtil - vi mødes både før økonomiudvalgsmødet, og
i ugen før de øvrige udvalgsmøder. På
den måde kan vi i højere grad dele viden og lægge fælles taktik samt drøfte
sagerne i et tværgående udvalgsperspektiv. Det har allerede vist sig yderst
gavnligt.
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I december begyndte vi at vænne os
til tanken, om at være i opposition - med
alt hvad det medfører. Det er dog ikke
helt til at fatte den fulde betydning endnu! Men det skal nok komme hurtigt til
os – der er allerede tydelige tendenser
til, at vi alle sammen faktisk er ret gode
til at være insisterende og vedvarende
kritisk reflekterende, og at vi sammen let
kan finde sprækker for indflydelse.
For mig personligt medførte valgresultatet også, at jeg nu, for denne gang, må
takke af som gruppeformand.
Jeg vil gerne takke for gruppens, og
baglandets, tillid og opbakning til mig
som gruppeformand i den foregående
periode. Det har været en meget spændende og lærerrig opgave at få lov at løfte, og et hverv jeg med stor glæde har
taget.
Nu glæder jeg mig til, at vi sammen
finder os helt tilrette i alt det nye, så vi
i samlet flok, og så alle ser og lægger
mærke til det, viser vejen som stærk opposition, og vi dermed vinder borgernes
tillid og magten tilbage ved næste valg i
nov. 2021.
Det var ordene. Jeg vil hermed afslutte min beretning og overlader denne til
drøftelse og jeres beslutning.
Med venlig hilsen
Camilla Meyer
Dette er jo en god og fyldig beretning og
der kom nogle spørgsmål frem.
Steen Andersen kom med en oplysning om cykelsti på Næstvedvej, og blev
suppleret med, afsætning af børn et
stykke fra Møllevangsskolen og der blev
etableret en gåbus til skolen.
Steen Andersen havde revurderet sin
opfattelse af vejbump, og nu skulle de
som minimum være lovlige.

Susanne Henriksen om lovløshed i
Haslev med parkeringskaos og hvor folk
bare smed deres bil hvor de vil, og mener ikke der er udstedt nogle parkeringsafgifter, hverken i Haslev eller ved bryggeriet i Fakse.
Christina Birkemose som nu er i Teknik og miljø gav et svar på at det er muligt at køre lovligt.
Henning Poulsen vil have at der blev
ført til protokol at skal ting laves skal det
laves som minimum lovligt
Der er mange som følger byrådsmøderne i TV og der bør laves noget så
man også kan høre hvad der bliver sagt
selv om mikrofoner ikke er slået til, det
er et teknisk spørgsmål som bør tages
op.
Susanne Henriksen roste genoptræningen i Kommunen, med landspolitik
som stjæler fra Landsbyggefonden stiger prisen på almene boliger meget.

Jens P. Mogensen, følte at vejen mellem Dalby og Haslev er meget kritisabel
og at vejen skal lavesCamilla svarede at borgerne altid kunne bruge Hjemmesiden og gøre Park og
Vej opmærksom på når de opdagede
nogle ting som ikke burde være der.
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Bestyrelsen

Socialdemokrater i Faxe Kommune
Formand:
Lissie Andréa
Skuderupvej 5, 4640 Faxe
30843008, lian@faxekommune.dk
Næstformand:
René Tutak
Vitus Berings Vej 1b,
4654 Faxe Ladeplads
23312129, tutak70@hotmail.com
Kasserer:
Mariane Hansen
Dådyrvej 4, 4690 Haslev
29435485, luller@post11.tele.dk
Sekretær:
Flemming Olsen
Kvædevej 8, 4690 Haslev
20862531, jefo@haslevnet.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Henning Poulsen
Jagtvej 9, 4653 Karise
23343446, henning1512@yahoo.dk
Kristen Olesen
Alfavej 6, 4654 Faxe Ladeplads
21761898, krol@faxekommune.dk
Ole Hartmund
Frederiksmindevej 9, 4640 Faxe
40136482, olh@live.dk
Jens Hvidemose
Violvej 8, 4690 Haslev
20193811, hvidemose@mail.tele.dk

Kredsen

Formand Jens Georg Bagge
Ole og Jette fra Stevns
Ketty (valgt) og Jens fra Faxe
Erling fra Rønnede/Dalby
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Husk vores hjemmeside:

socifaxe.dk

Bestyrelsen for Fællesledelsen i Faxe kommune

Formand Jens Hvidemose
Violvej 8, 4690 Haslev, 2019 3811 - hvidemose@mail.tele.dk
Næstformand Erling Johansen
Terslev Møllevej 42, 4690 Haslev, 5599 7100 - erj@nnf.dk
Kasserer Tommas Jørgensen
Dådyrvej 4, 4690 Haslev, 7255 4362 - luller@post11.tele.dk

Sekretær Ketty Lærke Pedersen
Borupvej 30, 4683 Rønnede, 2240 4489 - kettylp@gmail.com
Medlem Gitte Blume
Birkevej 2, 4640 Faxe, 4086 2110 - gitteblume@live.dk
Medlem Marian Bratløv Christensen
Møllevej 32, 4683 Rønnede, 2859 3442 - marianbc@waoomail.dk
Medlem Lissie Andreá
Skuderupvej 5, 4640 Faxe, 30843008 - lian@faxekommune.dk

Jeg vil gøre en forskel!

Hvad med dig?
Bliv medlem af Socialdemokratiet
... og få indflydelse på morgendagens Danmark!

Du finder en indmeldelsesblanket på
www.socifaxe.dk
Eller ring til Lissie Andréa
på 3084 3008
Socifaxe•NYT
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Byrådsgruppe

Den socialdemokratiske

© Leif Jensen

Knud Erik Hansen
keha@faxekommune.dk - 3050 2026
Tanja Larsson
larss@faxekommune.dk - 2077 2377
Christina Birkemose
cbirk@faxekommune.dk - 8111 1860
Camilla Meyer
came@faxekommune.dk - 4040 4973
Finn Hansen
fihn@faxekommune.dk - 2923 0736
Per Thomsen
petha@faxekommune.dk - 5120 9574
Steen Andersen
stana@faxekommune.dk - 2392 4619
Laura Andréa
landra@faxekommune.dk - 4226 1210

