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Flaghejsning
Morgenbuffet (75,00 kroner)
Talere:
Knud Erik Hansen, gruppeformand
Ny formand for 3F Jonas Burmeister
DSU formand Sjælland Rosemarie Visby

10.00-13.00: Vinkældertorvet:

10.05 Fællessang
10.10 folketingskandidat Tanja Larsson, Socialdemokarterne
10.30 EP kandidat Troels Stru Schmidt, SF
10.50 Christian Juul, Enhedslisten
11.00 Sebastian Dorset underholder
12.00 Folketingskandidat Anne Valentina Bertelsen, SF
12.30 EP kandidat Marianne Wind, Socialdemokraterne
13.00 Faglig taler

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

Husk valget til EU-parlamentet
Søndag den 26. maj

socialdemokr atIET

Mens vi venter
på, at folketingsvalget
udskrives ...
Af Lissie Andrea
formand

Valget er endnu ikke udskrevet, men valgkampen er i
gang. Der uddeles folder og
debatteres og stemningen er
ved at være hektisk.

Meningsmålingerne ser gode ud. Det giver energi og det er svært ikke at være
optimistisk.
Vores lokale folketingskandidat Tanja
Larsson tager rundt til seriøse politiske
debatter med andre nye folketingskandidater. Der gives plads til debatter, som
tages i øjenhøjde med vælgerne og der
skabes forsamlingshusstemning, hvor
debatten er vigtigere end den politiske
uenighed.
Vi har behov for de gode diskussioner om, hvad vi vil med fremtidens Danmark. Det er tydligt for enhver at der er
store forskelle på den siddende regerings politik og Socialdemokratiets.
Vi har fremlagt solide politiske udspil
på bl.a. klimaområdet, et udspil på pensions- og tilbagetrækningsområdet, et
udlændingeudspil og et udspil på sundhed- og socialområdet.
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Vi har sat ord på vores politiske dagsorden og der er styr på, hvordan vi vil
finansiere gennemførslen. Grundlæggende kan det siges kort. Vi vil velfærd
og ikke skattelettelser.
Vi skal fortsætte den gode stil. Vi skal
ikke lade os tvinge ind i personangreb,
men skal til det sidste blive ved med at
fortælle, hvad og hvordan vi vil prioritere, hvis Mette Frederiksen overtager
statsministeriet.
Vi skal ikke forfalde til kun at kunne
sige noget efter først at have angrebet
vores modstandere. Vi skal kendes på
vores politik og vores ordentlighed.
På trods af socialdemokratisk medvind er intet dog sikkert. Vi skal holde
fast og kæmpe for hver en stemme indtil
den sidste stemme er afleveret i stemmeboksen.
Lad os derfor sammen gøre en aktiv
indsats for at få valgt Tanja og for at få
en ny socialdemokratisk regering.


A

Lokalaftale
om lærernes
arbejdstid

indgået i Faxe Kommune
Af Knud Erik Hansen
gruppeformand
Kommissionen, der skal søge at finde en
løsning på lærernes arbejdstid, er i fuld
gang. Alle ved, at det ikke er en let opgave. Den er til gengæld vigtig. Sårene
efter lockouten og lovindgrebet i 2013 er
stadig åbent.
Der lægges ikke skjul på, at indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler rundt om
i kommunerne er en stor støtte for kommissionens arbejde. Hvis mange af de
centrale knaster løses lokalt, bliver vejen
mod en central aftale lettere.
For et år siden tog den socialdemokratiske gruppe initiativ til at foreslå økonomiudvalget i Faxe Kommune, at der blev
igangsat forhandlinger om en lokalaftale
med ”Lærerkredsen Vordingborg Faxe”.
Der er blevet forhandlet siden kort før
sommerferien, og økonomiudvalget
kunne den 3. april godkende en aftale.
Aftalen slår fast, at den enkelte medarbejder skal have mest mulig flexibilitet i sit arbejde, der er fastlagt en forberedelsesfaktor, der er sat et loft på 790
undervisningstimer om året for den enkelte lærer, der skal etableres et styrket
professionelt råderum for lærerne, der
skal skabes tydelige rammer for det fælles skolevæsen, herunder for teamsamarbejde, opgaveoversigter, undervisning
og forberedelse. Det slås samtidig fast,
at der skal være attraktive forhold for ny-

uddannede og nyansatte lærere bl.a. i
form af nedsat undervisningsforpligtelse på højst 25 undervisningstimer om
ugen.
Vi er i Socialdemokratiet meget glade for, at det er lykkedes at indgå en
aftale for første gang siden lovindgrebet i 2013. Vi håber, at denne aftale og
aftaler i mange andre kommuner sammen med den nedsatte kommission kan
være med til at bane vejen for en overenskomst mellem KL og Danmarks Lærerforening ved næste overenskomstfornyelse.
Et stort tillykke til lærerne og alle os
andre i Faxe Kommune.


Når folketingsvalget
kommer, så ...

Tanja Larsson
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Rent
AFFALD

Af Camilla Meyer
byrådsmedlem &
næstformand i bestyrelsen
for Faxe Forsyning

Ny affaldshåndtering – alle får nye beholdere og vi skal sortere mere.
I tidsrummet fra 1. april og frem til den
1. juni vil Faxe Forsyning efter en nøjere plan, omdele to nye todelte affaldsbeholdere og en madaffaldsspand til alle
husstande. Og de nye beholdere kan tages i brug med det samme.
Når vi har fået vores nye affaldsbeholdere derhjemme træder den nye ordning i kraft – således vil den nye ordning
over et par måneder løbende være rullet ud i hele kommunen. Sammen med
de nye beholdere modtager vi informationsmateriale, som nærmere beskriver,
hvordan vi skal sortere vores affald.
Alle husstande har ved juletid via eboks fået en informationsskrivelse om
ordningen. Dertil er der i løbet af de sidste par uger op til 1. april tillige sendt et
postet brev til alle. I brevet er der information og klistermærker til markering af
de gamle affaldsbeholdere, hvis du ønsker at beholde dine gamle beholdere.
Ydermere er der etableret en facebook-side »ny affaldsordning faxe forsyning« som i tillæg til Faxe Forsynings
hjemmeside kan give dig løbende information om den nye ordning.
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Målsætning om minimum 50 %
genbrug

Ja, men... Hvorfor? Er det overhoved
nødvendigt med en ny affaldsordning?
Den nye ordning er nødvendig, fordi
der både nationalt og internationalt er
opstillet målsætninger for vores affaldshåndtering og -sortering.
De danske kommuner skal ifølge den
statslige »Ressourcestrategi 1« og den
efterfølgende »Ressourceplan 2« inden 2022 genanvende mindst 50 % af
en nærmere defineret mængde af husholdningsaffaldet. Der ligger således en
central målsætning til grund for de kommende ændringer.
Vi skal sigte på at genbruge mindst
50 % af vores affald – men vi må meget gerne genanvende og dermed sortere mere.
I Danmark er vi ikke gode nok til at
sortere vores affald – vi genbruger aktuelt kun ca. 35 % af vores affald. Derfor
skal vi finde nye veje og smarte løsninger, så vi sammen kan gøre det bedre.
I disse år hvor naturkatastrofer og miljøforandringerne er åbenlyse, er de fleste danskere, som andre ude i verden,
blevet meget optaget af miljø og bære-

dygtighed. En konsekvens heraf er, at
vi gerne vil genanvende vores affald og
dermed sortere mest muligt. For nogle af os er det blevet en hel besættelse, at finde løsninger til, hvordan vi kan
begrænse restaffaldet derhjemme mest
muligt – ligesom vi gerne vil begrænse
vores vand-, el- og energiforbrug mest
muligt.
Hjemme hos os gik vi i forbindelse
med indretningen af vores nye køkken
for et par år siden så vidt, at vi udfordrede køkkenleverandøren (Kim Klostermann hos HTH i Næstved) på affaldssorteringsløsninger til private køkkener.
Han fik en udfordring og vi fik udstyret
to underskuffer med 6 forskellige bøtter. På den måde har vi let ændret vores
daglige affaldsadfærd. Vi kildesorterer uden at bruge mere tid - nu det meste af

vores husholdningsaffald helt inde i køkkenet. Dermed er det blevet super let og
hurtigt at færdigsortere ude ved vores
affaldsbeholdere.
Og det er overraskende, hvor meget
affald en familie producerer, men også
hvor meget der kan sorteres og genanvendes - og hvor lidt restaffald det kan
ende med at blive. Affaldsbeholderen
til restaffald behøver faktisk ikke være
særlig stor - og så bliver det er jo billigere.
Hjemme hos os glæder vi os til, at vi
snart kan lægge alt det sorterede affald
direkte ud i de nye affaldsbeholder for
afhentning – så skal vi ikke lige så tit en
tur på Genbrugspladsen med vores sorteringssække.
Vi har over årene fået sat vores husstandsaffald i system. Det ved vi godt,
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at ikke alle kan. Men fordi vi har plads,
og vi nu er blevet så vant til at sortere i
bund, så er det muligt for os. Og vi ville
helt sikkert savne det, hvis vi ikke længere kunne sortere i bund - det er blevet
en naturlig del af vores dagligdag.
Det er for nogen måske lidt skørt, men
når vi er ude og rejse, så sorterer vi fortsat vores affald - vi kan simpelthen ikke
lade være.
Eksempelvis sorterede vi vores affald
under vores nylige vinterferie i et lejet
hus i Østrig. Og fordi de i Østrig ikke har
samme gode affaldssorteringsordninger, og vi ikke bare ville være bekendt at
lade det hele gå til restaffald, så måtte
vi tage en del af vores ferieaffald med
hjem for en korrekt sortering og genanvendelse ...
Min mand har været bannerfører på
vores adfærdsændring. Men det er nok
blevet lidt af en familiebesættelse, som
også børnene er meget optaget af. Derfor vil vi også fortsat frivilligt supplere den nye kommunale affaldsordning.
Vi vil fortsat sortere så godt vi overhoved kan herhjemme og i flere fraktioner
- også i flere end den nye ordning lægger op til.
Derfor beholder vi også de gamle beholdere ... vi genbruger faktisk også affaldsbeholderne!
Efterhånden har vi fået samlet affaldsbeholdere, så vi har alle generationer af
affaldsstativer og -beholdere tilbage fra
70’erne.

Emballage er nødvendigt –
men skaber mere affald

Det er svært at undgå affald. Alt bliver
efterhånden pakket ind og meget i flere
lag af plastik. Mængden af husholdningsaffald er bare blevet større og større hen over tid. Det er svært at undgå
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plastic og emballage. Ja, det er faktisk
umuligt i vores samfund, da vi bl.a. har
høje standarder for fødevarehygiejniske
retningslinjer - regler som også er vigtige at håndhæve.
Men for mig og min familie skaber det
mening og tilfredsstillelse, at vi trods alt
emballagen kan sortere og håndtere vores husholdningsaffald bedre.
Vi er privilegerede, at vi har plads
både i køkkenet og til stativerne ude.
Det ved vi godt, at alle ikke har.
Det ville være sværere at gennemføre sortering i samme grad, hvis vi boede i et byhus eller i en lejlighed, hvor der
skulle være en bredere enighed om affaldshåndteringen og antallet af affaldsbeholdere.

Med en høj grad af sortering begrænser vi sammen mængden af affald der
brændes af på forbrændingen, og mere
bliver genanvendt.
Affald er blevet en industri og en vare
- der er penge i skidtet!
Det er et udviklingsområde også fordi bæredygtighed ligger de fleste af os
på sinde. Vi bryder os ikke om plastik i
verdenshavene. Der er efterspørgsel på
nye løsningsmuligheder, og det skaber
afsæt for nye innovative ideer. Sammen
med forsøg vil det forhåbentlig medvirke til, at vi hen over de kommende år vil
kunne genanvende det meste af vores
husholdningsaffald, frem for at skulle
brænde affaldet af.
Herhjemme vil vi fortsat sortere vores
affald med stor fornøjelse og være flittige brugerne af Genbrugspladsen - ligesom vi også gerne bidrager på anden vis til at være mere bæredygtige
gennem vores daglige adfærd. Uden at
være fanatiske overvejer vi eksempelvis
vores forbrug ud over affaldssortering det er både hvad gælder flyrejser, vores
indkøb af varer fra fjerne verdensdele
og vores næste nye bil, der sagtens kan
blive en elbil mv..

Indsnævring af løsningsrummet - kun husstandsindsamling er en mulighed

AffaldPlus-kommunerne har konstateret - under deres arbejde med affaldsplanlægningen, at den eneste mulighed
for at flytte en større andel fra restaffald
og stort og småt brændbart til genanvendelse, kan ske ved at indsamle sorteret affald tættere på borgerne (det vil
sige ved regulær husstandsindsamling).
Dette blev konstateret blandt andet på
baggrund af erfaringer fra en række andre kommuner i ind- og udland og ikke

mindst ved en scenarie-analyse udført
for Miljøstyrelsen.
På Sjælland er vi derfor enige om, at vi
skal sortere i fraktionerne:
- Madaffald (Bioaffald),
- Metal, Glas og hård plast,
- Papir og småt pap samt
- Restaffald.
- Batterier og småt elektronik kan afleveres i hver sin klare plastpose på låget
af affaldsbeholderne.
Den nye affaldsordning med 2-delte
beholdere skal hjælpe og støtte os alle
i dagligdagen, så vi let opnår at genbruge mere af vores affald, end det vi gør
i dag.

De nye affaldsbiler har separate rum til forskelligt affald

Men nytter det at vi sortere – hvis affaldet alligevel bare blandes sammen i
affaldsbilen?
Du behøver ikke være bekymret for,
at dit sorterede affald blandes sammen
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i affaldsbilen ved afhentning - som vi aktuelt hører historier om fra Vordingborg.
Hvordan det eventuelt kan foregå i
Vordingborg, forstår jeg ikke. Hos os i
Faxe kan vores affaldsbeholdere kun
sættes på affaldsbilen, så bilen netop
løfter og tømmer beholderne op i hver
sit rigtige rum i bilen.
Medarbejderne som afhenter affaldet
har fået helt nye smarte og moderne affaldsbiler, og jeg oplever, at de er meget
opmærksomme og dedikerede, så overgangen til vores nye affaldssystem lykkes godt.
Med den smartere og mere moderne
affaldsordning vil vi alle sammen skulle
indarbejde ny vaner, så vi sammen opnår at komme i mål med en højere genanvendelsesprocent.

Nye todelte beholdere

Hvad betyder den nye ordning konkret?
Konkret vil vi alle sammen i løbet af
perioden fra den 1. april og to måneder
frem modtage to nye todelte beholdere
og en biospand.
Så snart vi har fået beholderne derhjemme, går den nye affaldsordning i
gang. Sammen med beholderne vil hver
husstand også modtage informationsmateriale, som beskriver, hvordan vi
skal sorterer vores affald i de nye beholdere.
De nye beholdere er chippet. Det skyldes primært, at det på den måde er let
at aflæse, hvornår din beholder konkret
er blevet tømt. Men der kan med chippen også holdes et nøjere øje med, hvor
din beholder opholder sig. Det bruges,
hvis du fx klager over, at din beholder
ved en fejl er blevet ombyttet på vejen
under tømning. Alle beholdere er også
udstyret med piktogrammer der let anviser os, hvor hvad skal lægges.
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Har du spørgsmål kan du kontakte
Faxe Forsyning på telefon 7026 0207.
Der er indsat ekstra personale på kontoret i Faxe Forsyning, og personalet er
godt forberedt til at besvare alle de henvendelser, som forventes at komme i
forbindelse med omlægningen.

Du får mere for det du betaler
for din affaldsordning

Den nye affaldsordning giver en større
sorteringsgrad af mad og affald. Ligesom du får flere valgmuligheder i forhold
til størrelser af affaldsbeholdere og mulighed for ugetømning om sommeren.
Alt i alt giver den nye ordning flere
valgmuligheder, så du kan tilpasse fx
størrelser af affaldsbeholdere til din husholdning.
Og særligt vil borgere i sommerhusområderne opleve en væsentlig forbedret service med den nye ordning for
affaldshåndtering, idet vi nu også får affaldssortering rullet ud til sommerhusene, hvor det tidligere ikke har været
muligt at få en affaldsordning med sortering.
Med den nye affaldsordning er der således kommet et øget frit valg på størrelse og hyppighed for tømning for næsten
de samme penge.
En gennemsnitsfamilie vil få en langt
mere moderne og tidssvarende mulighed for at sortere affaldet derhjemme.
Prisen, som vi som forbrugere skal
betale for den nye ordning, afhænger
af den enkelte husstands valg af beholderstørrelse, og om der ønskes ugetømning om sommeren.
Jeg håber, du vil synes om den nye
affaldsordning - og at du, ligesom jeg,
glædes ved fremover at kunne sortere
til endnu større grad af genanvendelse.


© Leif Jensen

Hvem vinder spillet om magten?

© Leif Jensen
Socifaxe•NYT
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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
kasserer Marianne Hansen på
luller@post11.tele.dk, så kommer du hurtigt med på »mail
listen«.
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/socifaxe/
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Generalforsamling i fællesledelsen
for Socialdemokratiske foreninger i Faxe
onsdag den 15. maj klokken 19.00 i 3F Faxe
Dagsorden:

A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Valg af referent
Vedtagelse af forretningsorden
Bestyrelsens beretning v/ Jens Hvidemose
Beretning fra byrådsgruppen v/Knud Erik
Opbakning til byrådsgruppen - diskussion
Godkendelse af regnskab v/Tommas Jørgensen
Indkomne forslag
Godkendelse af aktivitetsplan v/ Tommas Jørgensen
Vedtagelse af procesplan for valg af spidskandidat til kommunevalget og
vedtagelse af afstemningsregler
11. Valg:
a. Valg af formand: Jens Hvidemose 2 år
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jeanette 2 år. Marian 2 år
De 2 formænd for partiforeningerne er formelt fødte medlemmer af
bestyrelsen, men vælges for Lissie Andréa 2 år
b. Valg af suppleanter: Annette Gravil og ?
c. Valg af revisorer: Benny Sørensen og Henning Poulsen
d. Valg af revisorsuppleant: Flemming Olsen
12. Tanja Larsson beretter
13. Eventuel

Spisning før generalforsamlingen

I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive arrangeret spisning og lidt at
drikke. Denne foregår onsdag den 15. maj klokken 17.45 i 3F i Faxe.
Det er nødvendigt at tilmelde sig til spisningen senest d. 10. maj.

Tilmelding skal ske til Jens Hvidemose
på mail: hvidemose@mail.tele.dk
på telefon: 2019 3811

Husk
ing
tilmeld g!
nin
til spis
Socifaxe•NYT
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Valg til:

Europaparlamentet

Marianne Vind er vores
socialdemokratiske
EU-kandidat; hun beretter
her om sin valgkamp

Af Marianne Vind
Kandidat til Europaparlamentet

Valgkampen skrider virkelig godt frem
det er fx blevet bemærket af mange, at
der likes/deles i stor stil på Facebook og,
at mange skriver opslag.
Tusind tak.
Det betyder virkelig meget. Vi når meget langt ud på den måde. Det ser desværre ud til, at det bliver nødvendigt at
nå endnu længere ud, for EP-valget er
ved at drukne i Folketingsvalget. Så vi
får ikke meget synlighed fra medierne.
Hermed en kæmpe opfordring til at finde
Marianne Vind på Facebook og trykke
»Syntes godt om«.
Vi er konstant ude på messer, til gadeaktiviteter og deltager i debatter med
de andre kandidater. Og det er en stor
fornøjelse at møde så mange engagerede medlemmer af partiforeningerne
over hele regionen. Hvis du gerne vil
være endnu mere aktiv i kampagnen, er
du mere end velkommen.
Skriv til mv@mariannevind.dk eller
ring til min kampagneleder Lise Lotte på
3119 6868.
Heldigvis er 30 procent af vælgerne
stadig i tvivl, og dertil komme de mange,
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som planlægger at sætte deres kryds på
liste A. Dem skal vi have fat i! For antallet af socialdemokratiske stemmer tilsammen afgør hvor mange pladser Socialdemokratiet får ud af de 13 (måske
14) danske pladser der er i Parlamentet. Det er udelukkende kandidatens
eget personlige stemmeantal, som afgør hvem de forhåbentlig 3-4 socialdemokrater bliver, som får pladserne. I dag
sidder Jeppe (nr. 1), Christel (nr. 2) og
Ole (nr. 4) fra listen i 2014 i Europa Parlamentet. Fordi de tre fik flest personlige
stemmer på liste A.
Det har, som I ved, stor betydning hvor
krydsene sættes. Mange tror fejlagtigt,
at de danske parlamentarikere arbejder sammen for Danmark i Bruxelles,
det gør de ikke. Det håber jeg, at I vil
hjælpe med at fortælle til alle I møder.
For præcis som i Folketinget, er Europa-Parlamentet opdelt i grupper (partier), og også her har partifarven en betydning. For der er lige så stor forskel på
rød og blå politik i Folketinget, som der
er i Europa-Parlamentet. Jeg vil hellere
leve i et socialdemokratisk Danmark i et

socialdemokratisk Europa end i et liberalt, hvor kapitalen har frie hænder på
bekostning af almindelige mennesker og
klimaet.
Vi skal have samlet 30.000 stemmer.
Det er vildt mange, men det ER muligt. Vi skal bare kæmpe for hver eneste
stemme lige frem til klokken 20.00 den
26. maj.
Stemmesedlen er den samme i hele
landet, så både jyderne og københavnerne kan finde Marianne Vind på deres stemmeseddel. Alle må derfor gerne
fortælle om vores kampagne til familie,
venner og kolleger.
Der har ikke boet en Europa-parlamentariker i Region Sjælland i de sidste
2 perioder. Det mangler der, siger borg-

mestrene. Og det mener jeg også. Region Sjælland er helt speciel. Den er ikke
København, som jyderne altid siger for
sjov, men regionen er på mange områder mere Udkantsdanmark end Vestjylland er, hvilket kommer bag på de fleste
i hovedstaden.
Jeg vil med glæde arbejde for vores
region i Bruxelles og hjælpe til at der
kommer en større og bedre udvikling.
Ud over det, er mærkesagerne stadigvæk et bedre arbejdsliv til alle og en
grønnere jord. For når vi står sammen,
kan vi stoppe social dumping, sikre trygge arbejdspladser og tage kampen op
mod global opvarmning.


HUSK

INFO FRA KASSEREN

at stemme!

Kære medlemmer

Vi er i gang med at ajourføre vores
medlemsliste. Så hvis du er flyttet,
har fået nyt telefonnummer eller ny
mailadresse så giv mig venligst besked.
Endvidere har vi i forbindelse med
valgforberedelser og andre aktiviteter brug for frivillige medlemmer til
praktiske gøremål.
Er det noget for dig, så giv os besked.
Hvis du fremover ønsker medlemsbladet på mail, hører jeg gerne
fra dig.
Med venlig hilsen
Kasserer Mariane Hansen
2943 5485
luller@post11.tele.dk

Socifaxe•NYT
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Referat fra
Faxe Socialdemokratiske
Partiforenings
Generalforsamling
den 18. marts 2019
Vi som havde lyst startede inden generalforsamlingen med dejlig kylling som
Susanne havde stået for, i køkkenet.
Derefter fik vi aftenens første sang
som bar præg af vejret udenfor, ”Det er
i dag et vejr, et solskinsvejr” lige så passende som det var rigtigt. Og den hyggelige snak fortsatte til Lissie tog ordet
og bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Og gik over til dagsordenen.

Punkt 1

Valg af dirigent: Søren Lindehøj blev
foreslået og valgt med akklamation.

Punkt 2

Valg af referent: Flemming Olsen blev
foreslået og valgt med akklamation.

Punkt 3

Godkendelse af dagsorden: godkendt.

Punkt 4

Bestyrelsens beretning v/formanden.

Socialdemokratiet i Faxe
Beretning 2018-2019

Jeg vil starte, der hvor vi sluttede sidste
år. I forlængelse af beslutningen på sidste års generalforsamling, har vi købt en
ny kampagnevogn. Ingen kan nu undgå
at se os når vi kommer med vores flotte
vogn og den er allerede blevet en vigtig
del af vores agitationsarbejde. Der er
ingen tvivl om, at vi vil få stor glæde af
den.
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Medlemslister

Bestyrelsen har i det sidste år arbejdet
en del på at få vores medlemsliste ajourført. Medlemslisten er vores livline til
medlemmerne. Vi har manglet adresser
og ikke mindst e-mails. Det betyder, at
det er vanskeligt at sikre at alle medlemmer får alle informationer.
Vi har derfor startet rundringning til
samtlige medlemmer, så nogle af jer vil
havde hørt fra os og har haft mulighed
for at fortælle os om I ønsker vores blad
»Socifaxe« på mail eller tilsendt som fysisk blad.

Socifaxe

Vi bestræber os på at bladet udkommer
4 gange om året og at der både er politisk indhold og nyheder om aktiviteter.
Som noget nyt prøver vi at sende et
nyhedsbrev som kan udsendes med
kortere mellemrum, når der er nyt som
ikke kan vente med at blive udsendt til
der udkommer et blad.

Sociale medier

I det forløbende år har vi valgt at udvide vores aktiviteter på Facebook med
en side, hvor det primært handler om
at beskrive vores politiske arbejde og
holdninger. Siden skal blandt andet understøtte vores byrådsgruppe og folketingskandidats arbejde.
Hvilket gøres ved at dele og booste
indlæg om konkrete sager. Vi har i det
forløbende år lavet ”reklameopslag”
som når ud til forskellige målgrupper i
hele kommunen og er nået længere ud
end vi ellers kan med de informationskanaler vi har til rådighed
Udover siden har vi en gruppe, hvor
arrangementer og aktiviteter bliver slået
op. Her kan alle skrive indlæg og starte
debatter. Hold øje med den.

Som noget nyt har vi desuden en profil
på Instagram, som har et lidt anden formål. Der handler det om at dele billeder
af vores kandidater og aktiviteter.
Vi prøver os stadig frem, men bliver
forhåbentligt bedre med tiden. Og er I
på de medier, så meld jer gerne til.

Andre aktiviteter

Vi har blandt andet gennemført et kampagnekursus som blev afsluttet med
konkrete mål m.h.t. deltagelse i byrådsmøder som tilhørere og Christiansborgturen. Det vil givetvis være en arbejdsform vi vil bruge i fremtiden.
Vi holder åbne bestyrelsesmøde som
bliver annonceret efter det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Vi prøver at veksle mellem at lægge møderne i Faxe og Haslev, så alle bliver tilgodeset i forhold til kørsel.

Aktiviteter

Vi har deltaget i alle de aktiviteter fællesledelsen har stået for:
• Haslev Messen
• 1. maj
• Bregentved
• Crazy Night
• Karise Byfest
• Kulturnatten i Haslev
• Christiansborgtur
• Foreningernes dag
• Dan Jørgensen bog-møde
• Deltagelse i centrale kampagner,
senest partiets oplæg til differentieret pension.

Kaffemøder

Fremover holder vi en gang om måneden kaffemøder. Møderne er tænkt som
sted, hvor vi kan tale om løst og fast og
hvor der ikke er fastsat en dagsorden før
mødet. Næste kaffe-møde er allerede

på lørdag. Vi vil lade formen udvikle sig
og lade det være op til dem der deltager
at bestemme, hvad vi gør i fremtiden
Vi går en travl tid i møde – Forberedelse og gennemførsel af valgkamp.
I den seneste tid har det stået på planlægning af partiforeningens aktiviteter,
som I har kunnet se i det sidste nyhedsbrev. Nu er vi der, hvor vi går fra planlægning og møder til konkrete aktiviteter.
I næste weekend klistrer vi plakater
og I er alle velkomne til at give en hånd
med.

Kommende tiltag

Bestyrelsen vil i den kommende periode prioritere flere politiske møder, samt
have mere fokus på medlemshvervning,
når vi er på kampagne.
Til sidst:
Udover de politiske sager går vi i Faxe
til valg på at få vores egen lokale kandidat valgt til Folketinget. Vi opfordrer
derfor til, at I fortæller jeres netværk om
Tanja Larsson og at I de steder, hvor I
kan komme til det anbefaler andre at
gøre det samme og at I stemmer personligt på Tanja, når valgdagen kommer.
Vi har vores politik på plads. Vi er klar
til valgkamp og til at byde en ny regering
velkommen.
Udover dette kom Lissie ind på det
kommende valg og der er nedsat 2
grupper - en i øst og en i vest, som skal
tage sig af arbejdet med valgoplæg. Lissie står for den i øst og Jens Hvidemose
står for den i vest.
Dirigenten oplistede de mange aktiviteter og spurgte om der var nogle der ville have yderligere forklaringer men alle
var tilfredse med beretningen som blev
vedtaget med akklamation.
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Punkt 5

Byrådsgruppens beretning ved Knud
Erik:
Her var pressen kommet og Knud Erik
lagde vægt på at vi var den første som
havde åben generalforsamling, for de
andre partiforeninger havde været lukket land, dette betyder at vi socialdemokrater er åbne med alt, hvad vi foretager
os og intet har at skjule.
En seriøst arbejdende opposition
Det var specielt at komme i opposition
efter 8 år med ansvaret for kommunen,
indflydelse er så bare ikke noget man
får, men noget man skal arbejde ekstra for og for at være godt forberedt har
vi 2 gruppemøder om måneden et før
økonomiudvalgsmøder og et før byrådsmøder hvor den overordnede strategi
lægges sammen med konservative, enhedslisten, og SF.
Rensning af spildevand
Fra starten var et af to særligt iøjnefaldende konfliktpunkter mellem flertal og
opposition spildevandsrensning i det
åbne land. I valgkampen lovede både
DF LA og visse venstrefolk, at påbud
om spildevandsrensning og politianmeldelser skulle trækkes tilbage, Flertalsgruppen må accepterer den vedtagne
plan og der blev ikke trukket hverken
påbud eller anmeldelser tilbage og desuden tabte DF Lars Folmann sin sag
mod Faxekommune. Dommen fastslog
at kommunen havde handlet helt efter
bogen. DF samt LA måtte nødtvunget
se på at St. Linde samt Frenderup efter
borgernes ønske nu også bliver kloakeret selv om begge disse partier følte det
som en sejr at der skal bruges sporstof
til undersøgelser og kortlægning, af spildevand på den enkelte ejendom. Resul-
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tat er blevet at ganske få har fået trukket
påbud tilbage, men ikke flere end det tidligere var tilfældet. Der er ingen tvivl om
at DF og LA vælgere er skuffede.
Integration af flygtninge
Det andet store konfliktpunkt var integration af flygtninge med asyl. Vi markerede allerede på det første byrådsmøde
efter konstitueringen, at vi fandt valget
af Steen Petersen som formand for beskæftigelse og integrationsudvalget var
en provokation mod flygtninge i kommunen, da han er erklæret modsander af
en hver form integration. Vi foreslog derfor uden held en anden fra flertalsgruppen, Nellie Bradsted (V) som formand.
Vi fik sammen med venstres 2 medlemmer et flertal for en udtalelse der udtrykker bekymring over formandens modstand mod at flygtninge integreres på
arbejdsmarkedet. Et godt signal til borgerne og en vigtig kile ind i flertalsgruppen. Problematikken omkring Steen
Petersen kom hurtigt igen, og han blev
landskendt for udtalelser om at skyde på
folk. Vi reagerede hurtigt ved at varsle
et mistillidsvotum til Steen Petersen som
udvalgsformand. Det fik flertalsgruppen
til at tvinge ham til at trække sig, i stedet
indsatte man Bente Abrahamsen (DF)
politikken er ikke blevet ændret kun retorikken og venstre dukker fortsat hovedet
og lægger ukritisk ryg til DF politik.
Dialogmøder, læreraftaler, støtte til
brandmænd.
Vi oplevede fra starten, manglende
dialog med borgere og medarbejdere i
kommunen som en udfordring, der skulle gøres noget ved. Vi tog derfor initiativ
til flere og bredere dialogmøder i første
omgang på skole og daginstitutionsområderne og fik heldigvis flertallet med

til dette. Der er også rejst et forslag i
økonomiudvalget om at forhandle med
lærerne og det er ikke en aftale der stiller lærere ringere, men skaber større
fleksibilitet det skal være færdigt i første
kvartal så den får virkning fraskoleårets
begyndelse. Når der nu snakkes om
arbejdstid, så fik vi sikret at vore brandmænd har ordnede løn og arbejdsvilkår
og lønnen blev hævet så den er på det
niveau som andre i det fælles bredskab
har.
Nej til besparelser på budget i løbet
af 2018
I 2017 oplevede vi, at det daværende uddannelsesudvalg følte sig tvunget til, at
indføre besparelser på skolerne i løbet
af året. Det viste sig efterfølgende at der
ikke var grund til besparelserne området
kom ud med et pænt overskud Dette ville vi ikke risikerer gentog sig, og det lykkedes heldigvis at få overbevist flertallet
i Børne- og Læring udvalget om, at der
ikke midt på året var behov for sådanne
besparelser. Det viste sig at vi havde
ret. Desværre kunne vi ikke få flertallet
i socialudvalget med på det samme, så
der gennemførers besparelser i forhold
til udsatte børn og voksenhandicap området. Besparelser, der viste sig at være
årsag til, at mange af afdelingens sager
ikke har været lovmedholdelige.
Nej til et budget 2019 med skattelettelse
Efter et langt forhandlingsforløb forlod
vi sammen med SF og Enhedslisten
forhandlingerne, da flertallet ultimativt
krævede en skattenedsættelse. Faxe
kommune har en solid økonomi, men
er stadig en fattig kommune med et lavt
indtægtsgrundlag, og kommunen ser
ud til at få store udfordringer allerede i

2020, derfor fandt vi en skattenedsættelse – selv om den er lille – for et dårligt
signal til borgerne, når der sandsynligvis
bliver nødvendigt med besparelser på
servicen de kommende år. Der mangler
mindst 40 mio. I 2020 så det vil gå ud
over servicen, at det borgerlige flertal
ville have denne symbolske nedsættelse og at de vægtede den mere end
et bredt samarbejde, dokumenterede tydeligt flertalsgruppen manglende vilje til
bredt samarbejde. Det blev understreget
på byrådsmødet i oktober af, at borgmesteren – på kritik af at han i forhandlingerne - at spille med lukkede kort om en
mulig reserve til service – blot henviste
til, at han var glad for, at de partier der
stod bag ham i konstitueringen, - roste
ham – Hermed indirekte signalerede:
Oppositionens holdning rager mig en
høstblomst. Det var et klart valg.
Socialdemokratiet tog ansvar trods
bruddet
Inden vi forlod forhandlingerne, lykkedes det os at påvirke forløbet på en
lang række vigtige punkter. Der kom
bedre normeringer på dagsinstitutioner
de voldsomme besparelser på bibliotek
og borgerservice blev stærkt minimeret,
vi undgik nogle puljer på kulturområdet, der blev ikke sparet på de ældres
tøjvask, der indføres ikke brugerbetaling for kørsel til dagcentre. Vi fastholdt
kommunens alkoholforebyggende og
behandlende indsats, der blev ikke skåret i SSP indsatsen. Kommunen lukkede
ikke gæstedagplejen, og trods beskæringer opretholdes et SFO tilbud, som
ikke mange andre kommuner kan vise.
Endelig var vi særligt glade for, at der
ikke blev pillet ved lærernes arbejdstid
midt i forhandlingerne om arbejdstidsaftale.
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Det ville derfor have været utroværdigt, hvis vi ikke ved afstemningen havde fastholdt vores opbakning til udgiftsbudgettet.
Ingen egenbetaling for anbragte
børn, og akutpladser til ældre uden
betaling m.m.
Selv om vi har ved at få aftaler i hus med
det borgerlige flertal, arbejder vi selvfølgelig konstant til gavn for borgerne. Her
er et par eksempler:
Ved en stærk indsats af vores medlemmer i socialudvalget Christina Birkemose og Laura Andrea, er det lykkedes
os få afskaffet egenbetaling for anbragte
børns fritidsjob og få sat fokus på lange
sagsbehandlingstider i sager om børn
med handicap.
I Senior og Sundhedsudvalget har Camilla Meyer og Steen Andersen kæmpet
hårdt for at få afskaffet ældres egenbetaling ved ophold på akutplads.
Ingen udsigt til bredt samarbejde
Efter det første år med borgerligt flertal
har vi måttet konstatere, at man i Faxe
kommune ikke ønsker brede politiske
løsninger, og ikke ønsker en egentlig
politisk dialog med oppositionen i almindelighed og byrådets største parti Socialdemokratiet i særdeleshed, selv om
både borgmester Ole Vive og Venstres
gruppeformand Michael Rosendahl,
kort efter kommunalvalget lovede bredt
samarbejde.
Det er kun når man internt i flertalsgruppen er uenige, som for eksempel i
sager som rensning af spildevand i det
åbne land, og principper for etablering
af solcelleanlæg, eller når man skal af
med en rabiat udvalgsformand som
Steen Petersen, at man har brug for vores stemmer.
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Her efterlyste dirigenten atter spørgsmål til denne fyldige beretning fra byrådsgruppen, men den var blevet godkendt med akklamation inden og dette
kunne dirigenten så tage ad notam.
Herefter fik folketingskandidat Tanja
Larsson ordet
Tanja fortalte meget og følelsesfuldt om
sit arbejde med at blive en kendt person
ikke kun her i kommunen, men i hele
kredsen, og endnu mere i de omliggende kredse, hun fortalte at hun har et dejligt og godt samarbejde med DSU samt
hun stiller op til alle de møder som hun
kan overskue og nå. Hun fortalte om sit
besøg hvor hun var inviteret som en af
ganske få til at komme helt ind i det allerhelligste hun prøvede at stå på talerstolen i folketinget, tænkte lige her, det
er lige her du arbejder på at komme ind
til, og med den energi der lægges for dagen, mener vi alle at det nok skal lykkes.
Opbakningen til Tanja er helt i top og det
er denne gang vi skal have en kandidat
der ikke bare bliver valgt, men som bor
her, og er opvokset her.
Tanja var glad for at få lov til at tale
næsten uden tidsbegrænsning, det er
noget der altid er når hun er ude og repræsentere Socialdemokratiet og med
den energi hun lægger for dagen skal
hun nok komme ind i folketinget.

Punkt 6

Godkendelse af regnskab:
Kasser Mariane Hansen havde omdelt
det reviderede regnskab der viske et underskud på 55,000 kr. men det var en
beslutning fra generalforsamlingen sidste år om køb af en ny kampagnevogn,
der var hovedårsagen til dette forbrug.
Næsten alle har set vognen og vi er
glade for den.

Der var ikke yderligere bemærkninger
til regnskabet som blev godkendt med
akklamation.

Punkt 7

Valg af formand:
Lissie Andrea modtog genvalg og blev
valgt med akklamation og uden modkandidat.

Punkt 8

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var Ole Harmund, Flemming
Olsen og Rene Tutak.
Rene Tutak ønskede ikke at fortsætte
på grund af nyt arbejde.
Flemming Olsen og Ole Hartmund
blev begge genvalgt med akklamation.
Og nyvalgt blev Jørgen Nielsen ligeledes med akklamation.

Punkt 9

Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter
Tonny Holm havde givet tilsagn om at
ville fortsætte og ligeledes havde Ketty
Lærke Pedersen givet tilsagn.
Tonny blev således valgt som 1 suppleant og Ketty blev valgt som anden
suppleant.

Punkt 10

Valg af 2 revisorer. Dette bør i fremtiden
hedde Bilagskontrollanter.
Svend Erik Kristensen og Susanne
Henriksen blev genvalgt med akklamation.
Under samme punkt 2 bilagskontrollantsuppleanter, hvor Søren Lindehøj og
Erik Nielsen Blev valgt.

Punkt 11

Valg af 7 delegerede til region og kongres m.m.
Dette blev overladt til bestyrelsen.

Punkt 12

Fastsættelse af kontingent:
Mariane Hansen fremlagde det fra
partikontoret fremsendte forslag og det
blev vedtaget.

Punkt 13

Vedtagelse af aktivitetsplan:
Udover de forslag som lå fremme blev
der snakket om grundlovsdag, hvilket
blev positivt modtaget.

Punkt 14

Nedsættelse af udvalg:
Bestyrelsen blev bemyndiget til at
nedsætte udvalg ad hoc.

Punkt 15

Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag

Punkt 16

Eventuelt:
Knud Erik spurgte efter nogle som ville være valgtilforordnede.
Der kom derudover en tanke frem om
at fotografere den gamle fane til lykønskningskort m.m.
Vi sluttede med sangen DANMARK
FOR FOLKET som en tanke til Stauning.
(Referat: Flemming)
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Året der gik i
fællesledelsen
Af Jens Hvidemose

fællesledelsesformand

2018 var året efter kommunalvalget som
bragte os i opposition. Bestyrelsen har
arbejde med at evaluere valget og trække fokuspunkter frem til brug til næste
kommunalvalg.
Jeg har som formand for fællesledelsen deltaget i byrådsgruppens gruppemøder og fulgt deres arbejde i opposition i byrådet og forskellige udvalg. Det
har vist sig, at der ikke bliver indbudt til
et samarbejde med os fra flertalsgruppen. Det har givet store udfordringer
for vores byrådsmedlemmer. De prøver
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hele tiden at få indflydelse på den førte
politik. Det kræver at vores gruppe må
være forberedte til fingerspidserne, når
de deltager i udvalgs og byrådsmøder.
Derfor er der blevet planlagt gruppemøder både før udvalgsmøder som før byrådsmøde. Her diskuterer gruppen de
forskellige punkter, og hvordan de skal
forholde sig til dem.
Jeg har kun ros til overs overfor den
indsats gruppen har vist indtil nu. Der er
et super sammenhold og god opbakning
til hinanden. Knud Erik vil kommer ind
på politikindholdet.
Bestyrelsen har afholdt et møde med
byrådsgruppe, hvor vi vendte hvordan
det gik med arbejdet i byrådet, udvalgene og i byrådsgruppen. Mødet skabte en god dialog imellem byrådsgruppen
og bestyrelsen.
Vi har tidligere besluttet at vi ville skabe opbakning til byrådsgruppen ved at
etablere lukkede facbookgrupper, hvor
medlemmer kunne byde ind. Dette er
ikke lykkedes. Vi vil prøve at finde andre tiltag, der kan hjælpe byrådsmedlemmerne.
Der er blevet afholdt et medlemsmøde
med byrådsgruppe i marts måned ang
budget 2020. Det var noget nyt, at med-

lemmerne blev involveret på et så tidligt
tidspunkt. Her blev der diskutteret taktik
i forhold til hvordan vi skal forholde os i
processen. Det skete efter et oplæg fra
Knud Erik.
Vi har også afholdt evalueringsmøde
ang valgkampen og valget 2017. Vi har
arbejde med at uddrage essensen af
denne evaluering, så vi står godt rustet
til valgkampen til næste kommunalvalg.
Det arbejde tager vi hul på efter folketingsvalget.
Al fokus og energi hos alle socialdemokrater i Faxe kommune gælder det
forestående folketingsvalg. Vi skal samle alle kræfter på, at få Tanja Larsson
valgt til folketinget. Det må være den rette prioritering for nuværende.
Efter folketingsvalget skal al energi og
alle kræfter sættes ind på at fokusere på
næste byrådsvalg.
Vi vil på generalforsamlingen fremlægge en procesplan for valg af spidskandidat til byrådsvalget. Ligesom generalforsamlingen skal tage stilling til, om
det skal ske ved urafstemning eller på
en ekstraordinær generalforsamling til
november.

Årets aktiviteter (2018)

Igen i år har vi haft aktiviteter i Fællesledelses regi. Mange medlemmer har ydet
en stor indsats.
• I marts deltog vi med en stand på
Haslev messen
• 1. maj blev fejret flot med arrangementer i Faxe og Haslev. Den lokale
indsats var flot. Der var stor opbakning i
Faxe. Vi startede på Faxe vandrehjem til
morgenbuffet, med taler og sang
På torvet talte Mette Gjerskov og vores folketingskandidat Tanja Larsson.
• Tommas og Marianne organiserede vores aktiviteter på dyrskuet på Bregentved. En hyggelig god weekend,
hvor flere medlemmer deltog aktivt
• Medlemsmøde ang. budgettet i
august
• I august var vi til Crazy Night i Faxe.
• Vi var også på gaden til Kulturnatten
i Haslev, hvor vi snakkede med folk og
delte materiale ud
Jeg vil gerne takke alle og specielt bestyrelsen for et godt samarbejde i 2018.
Tak for jeres indsats.
Sammen er vi stærke.
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Bestyrelsen

Socialdemokrater i Faxe Kommune
Formand:
Lissie Andréa
Skuderupvej 5, 4640 Faxe
3084 3008, lissie.andre@gmail.com

Spids pennen
... og skriv et indlæg!

Næstformand:
Kristen Olesen
Alfavej 6, 4654 Faxe Ladeplads
2176 1898, krol@faxekommune.dk
Kasserer:
Mariane Hansen
Dådyrvej 4, 4690 Haslev
2943 5485, luller@post11.tele.dk
Sekretær:
Flemming Olsen
Kvædevej 8, 4690 Haslev
2086 2531, jefo@haslevnet.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Jens Hvidemose
Violvej 8, 4690 Haslev
2019 3811, hvidemose@mail.tele.dk
Henning Poulsen
Jagtvej 9, 4653 Karise
2334 3446, henning1512@yahoo.dk

Et «suk« fra
bladets layouter:

Ole Hartmund
Frederiksmindevej 9, 4640 Faxe
4013 6482, olh@live.dk
Jørgen Nielsen
Ringstedvej 29, 4690 Haslev
2291 2213, nielsen243@msn.com
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Er du træt af at se
mine billeder som
»fyld« i bladet, så
send mig nogle af
dine gode billeder.

Aktivitets- og mødeplan:
Første halvår, 2019

25. april klokken 18.30 Åbent bestyrelsesmøde
27. april klokken 9.00 – 11.30 Kaffemøde Haslev Bibliotek (Novellen)
1. maj klokken 8.00 på Vandrerhjemmet.
Efter møde på Vinkældertorvet tager vi til Haslev.
3. maj Rød fredag i Haslev
10. maj Rød fredag i Faxe
11. maj klokken 9.00 – 11.30 Kaffemøde Haslev Bibliotek (Novellen)
15. maj klokken 17.45 Fællesledelsens generalforsamling 3F i Faxe
23. maj klokken 18.30 Åbent bestyrelsesmøde
24. maj Rød fredag i Haslev
26. maj Valg til EU-parlamentet
1. juni klokken 9.00 – 11.30 Kaffemøde Haslev Bibliotek (Novellen)
5. juni Grundlovsmøde i Gryden, Faxe Kalkbrud (Nærmere følger)
18. juni klokken 18.30 Åbent bestyrelsesmøde
29.-30. juni
Bregentved Dyreskue. Vi deltager begge dage med en stand.

Foreløbige deadline til de næste numre af Socifaxe-Nyt:
15. august 2019  15. oktober 2019

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 - 4046 4973
Finn Hansen
fihn@faxekommune.dk - 2923 0736
Per Thomsen
petha@faxekommune.dk - 5120 9574
Steen Andersen
stana@faxekommune.dk - 2392 4619
Laura Andréa
landr@faxekommune.dk - 4226 1210

