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Side 2

Vi har nu omdelt det første nr. i 2018 af vores medlemsblad Nordfyn. Vi har netop overstået 
et kommunal- og regionsrådsvalg og kan se tilbage på en valgkamp, hvor alle kandidater og 
frivillige har ydet en kæmpe indsats. Tusind tak for det. Det kan du læse meget mere om inde 
i bladet. 
Det lykkedes desværre ikke at vinde borgmesterposten, men det vil vi fortsat arbejde på 
frem mod næste valg om fire år. For os er den næste valgkamp allerede startet. Det skylder vi 
borgerne i Nordfyns kommune.
Vi planlægger 3 blade mere i år. De vil udkomme sidst i april, 1. september og 15. december.
Du kan besøge os på vores nye hjemmeside www.socialdemokratiet-nordfyn.dk.
 
Med venlig hilsen
Niels Henrik Nielsen

Forside
Mettes besøg hos krolfspillerne i Otterup.

Konkurrence
Vores konkurrence med det flotte maleri af Malene Hammershøj er nu af-
sluttet, og vi har fundet en vinder.

Den heldige var Vagn Andersen, Bredbjergvej 50, Morud. Han gættede på at 
Socialdemokratiet i Nordfyn fik 4787 stemmer ved kommunalvalget, og det 
var kun 2 stemmer fra det rigtige tal, som var 4785.

Kim Johansen har overrakt maleriet, og 
vi ønsker Vagn tillykke med det flotte 
gæt.

 Vagn Andersen får overrakt maleriet.

Foto Merete Faurskov.
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Ændring af kontingent. 
Opkrævning udsendes fra partikontoret i 
uge 3 den 15.-19. januar og forfaldsdato er 
3.februar.
Fremover følger vi vejledende årlig kontin-
gent fra partikontoret, i år er det 472 kr.

Beregningsmetode
Fuldt betalende = 472 kr. nedsat kontin-
gent er det halve = 236 kr.
Fuldt betalende helårligt = 472 kr. halvår-
ligt er det halve = 236 kr. + 10 kr.
Nedsat kontingent = 236 kr. nedsat halvår-
ligt kontingent = 118 kr. + 10 kr. 

Kredsen får 20 kr. mere end vejledende 
kontingent, de 20 kr. er til kredsens kon-
gresfond og valgfond. 
Kongresfonden betaler de delegeredes 
fortæring ved den årlige kongres. Valgfon-
den er til valgkampen til valg af vores fol-
ketingskandidat, men er utilstrækkelig. 
Kredsen er Middelfartkredsen, der består 
af partiforeningerne i Middelfart, Strib og 
Nordfyn.

Foreningen finder, at det vil være en fordel, 
hvis du skifter til helårs kontingent (20 kr.), 
kontingentet opkrævet i januar, du kan 
skifte ved at kontakte nedenstående på 
mail brunofyn@gmail.com, eller du kan 
selv kontakte partikontoret.
 
Nedsat kontingent kan du benytte dig af, 
når du bliver folkepensionist, hvis partiet 
kender din fødselsdag, kontakt kassereren.

Det vil også være en fordel for foreningen, 
hvis du tilmelder dit kontingent til beta-
lingsservice, så vil dit kontingent på 472 kr. 
blive delt ud på 12 små bidder af 39,33 kr. 
pr. md. til budgetkontoen.
Eller nedsat kontingent 236 kr. fordelt på 
12 md. 19, 66 kr./md.

Kontingent 2018
Af Bruno Staffensen, kasserer.

Kontingent 

Nordfyn Nordfyn Nordfyn Nordfyn

Helårligt 
2018

Helårligt  
stigning

Halvårligt 
2018

Halvårligt 
stigning 

foreningen Fuldt 
betalende

174,50 kr. 9,50 kr. 93,00 kr. 10,00 kr.

foreningen Nedsat 
kontingent

76,50 kr. 0,00 kr. 44,00 kr. 7,50 kr.

kredsen Fuldt 
betalende

103,00 kr. 1,00 kr. 51,00 kr. 0,50 kr.

kredsen Nedsat 
kontingent

71,50 kr. 0,50 kr. 35,50 kr. 0,50 kr.

parti-
kontoret

Fuldt 
betalende

194,50 kr. 1,50 kr. 102,00 kr. 0,50 kr.

parti-
kontoret

Nedsat 
kontingent

88,00 kr. 0,50 kr. 48,50 kr. 0,00 kr.

Kontingent 
i alt

Fuldt 
betalende

472,00 kr. 12,00 kr. 246,00 kr. 11,00 kr.

Kontingent 
i alt

Nedsat 
kontingent

236,00 kr. 1,00 kr. 128,00 kr. 8,00 kr.

Kalender
13. jan. 10.00 Generalforsamling. Kuplen, Otterup bibliotek.

5. febr. 18.00 Gruppemøde. Søndersø rådhus.

5. marts 18.00 Gruppemøde. Otterup rådhus.

9. april 18.00 Gruppemøde. Bogense rådhus.

1. maj 1. maj møder. Søndersø, Bogense og Otterup.

14. maj 18.00 Gruppemøde. Søndersø rådhus.

4. juni 18.00 Gruppemøde. Otterup rådhus.

13. aug. 18.00 Gruppemøde. Bogense rådhus.

10. sept. 18.00 Gruppemøde. Søndersø rådhus.

1. okt. 18.00 Gruppemøde. Otterup rådhus.

5. nov. 18.00 Gruppemøde. Bogense rådhus.

3. dec. 18.00 Gruppemøde. Søndersø rådhus.
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Kommunalvalget er netop afsluttet, der er 
talt op og vi kan nu gøre status på det sene-
ste kommunalvalg i Nordfyns Kommune.

Socialdemokratiet kom ud af valget med en 
fin stigning på 0,6%, hvilket må siges at 
være tilfredsstillende, ud fra de vilkår vi har 
arbejdet under de seneste 4 år. En presse, 
som kun har haft fokus på de borgerlige 
partier og med en kommune med en rigtig 
sund økonomi. Men vi havde da gerne set 
en reel fremgang i vores mandater fra 7 til 8.

Socialdemokratiet har haft en stor rolle i 
den økonomiske politik, som er blevet lan-
ceret i kommunen lige fra starten af sidste 
valgperiode, hvor vi lavede det mest visio-
nære budget udenom borgmesteren, der 
er set i kommunens historie. Det var med 
et langsigtet perspektiv, som resulterede i 

et overskud det pågældende år på 67.8 
mio. Året efter blev vi som straf sat ud på et 
sidespor. Man valgte at sætte skatten ned, 
man valgte at skære 4 mio. i vikarbudget-
terne, man satte flere børn i klasserne, og 
som om det ikke skulle være nok valgte 
man senere at udlicitere vej og park med 
de grønne områder.

Vi har igennem hele valgkampen forsøgt 
at kæmpe imod flere udliciteringer, da tal-
lene har talt deres helt klare og tydelige 
sprog. Der er ingen besparelser, lige på 
nær de medarbejdere, der blev ramt. De er 
nu sat på nye overenskomster, som bety-
der en LØNNEDGANG på kr. 3.300 pr. mdr. 
Det er på ingen måde rimeligt, og derud-
over har man efterfølgende tilkøbt ydelser 
for 1.75 mio. ekstra pr. år, så priserne nu er 
fuldt identiske, lige på nær de 800.000 man 
har betalt en rådgiver. Det giver stof til ef-
tertanke.

Vi har valgt stadig at fokusere på de bor-
gernære ting som ældrepleje, sikre børne-
ne en ordentlig undervisning, samt bedre 
arbejdsforhold for de kommunale medar-
bejdere med afsæt i den tidlige indsats for 
alle områder.

Det lykkedes os desværre ikke op til valget 
at indgå aftale om et teknisk valgforbund 

med Enhedslisten og SF. Det ønskede de 
simpelthen ikke med bekymring i, at de 
store partier ville ”sluge” stemmerne fra de 
mindre. Det har vist sig at være en rigtig 
dårlig beslutning. Vi har efterset tallene, og 
vi havde ved et sådant samarbejde opnået 
et ekstra mandat, uden det havde kostet 
for de øvrige. Det må også give stof til ef-
tertanke til det næste valg i 2021. 

Hvis vi kigger på Venstre har et sådan teknisk 
valgforbund i bund og grund sikret dem 2 
ekstra mandater foræret fra Radikale og Libe-
ral Alliance med en fremgang på kun 0,1%.

Konstitueringen viste sig ikke at byde på 
ret mange muligheder. Venstre sad på fler-
tallet alene og kunne fordele som de hav-
de lyst til. Vi blev tilbudt formandsposten i 
Arbejdsmarkedsudvalget og poster i de 
enkelte udvalg, som vi iflg. loven alligevel 
var berettiget til at modtage. Gruppen 
drøftede mulighederne, og da det lykke-
des at forhandle 4 næstformandsposter 
med tilhørende ansvar og kompetencer 
med oveni, valgte vi at gå med i konstitue-
ringen.

Jeg bliver nødt til at pointere, at en konsti-
tuering ikke er ensbetydende med, at vi 
skal stå bagved alt eller noget i det hele 
taget. Der er ikke skrevet en konstitue-

Kommunalvalg 2017 og konstituering
Af Kim Johansen, Gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe.

Vi brugte rabatten, når der ikke var plads til flere i lygtepælene.
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Valgkamp ved SuperBrugsen i Søndersø.

ringsaftale med andet indhold end en for-
deling af de forskellige poster, ingen mål 
eller visioner.

Vi står stadig frit for at arbejde for vores 
mærkesager for børn, unge og ældre samt 
miljø området. Vi vil bruge vores 7 manda-
ter fuldt ud de kommende 4 år, og takker 
alle dem som har valgt at støtte os og vores 
sag her ved valget. Hver og en stemme har 
givet os endnu mere mod og tro på, at det 
er den rigtige måde vi ønsker at drive 
Nordfyns Kommune på.

Tusind tak til alle vores kandidater, som har 
gjort et fantastisk stykke arbejde de for-
gangne måneder, og jeg håber meget at 
dem, som denne gang ikke blev valgt ind, 
vil fortsætte det store arbejde de kommen-
de år hen imod næste valg i 2021.

Valgets resultat.
Vi fik i alt 4785 stemmer, en fremgang på 166 i forhold til valget i 2013.

Personlige stemmetal:
Kim Johansen  1526 Valgt som nr. 1
Gert Rasmussen  293 Valgt som nr. 4
Helle Waagner  277 Valgt som nr. 5
Brian Lebæk  220 Valgt som nr. 6
Anette Lykke Jensen 150 Valgt som nr. 7
Idrees Haider   87 1. suppleant
Kim Fischer Nielsen 59 3. suppleant
Pia Longet  338 Valgt som nr. 3
Birna Harfeld  54 4. suppleant
Kent Lindharth  64 2. suppleant
Svenn Kopp  13 8. suppleant
Ann Berit Christensen 51 5. suppleant
Klaus Hummelhoff 35 6. suppleant
Arne Erlund  32 7. suppleant
Dorte Schmidt  405 Valgt som nr. 2

Du kan læse mere om 
mandatfordelingen på 
www.socialdemokratiet
-nordfyn.dk

Du kan se alle resultaterne 
på www.kmdvalg.dk
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En stor tak for en fantastisk opbakning fra 
partiforeninger, fagbevægelsen, medlem-
mer, byrådskandidater, og enkelt personer 
rundt omkring i Region Syddanmark.

Opbakningen betød at jeg blev valgt som 
nr. 5 af de opstillede socialdemokrater med 
3715 personlige stemmer. Ved valget i 2013 
fik jeg 3.682 personlige stemmer, det rakte 
til en 6. plads. Her var jeg opstillet på en 12. 
plads.

Jeg var selvfølgelig meget spændt på hvil-
ket resultat jeg kunne opnå for socialdemo-
kratiet i Middelfartkredsen set i lyset af, at 
Morten Weis Pedersen var opstillet som 
spidskandidat for de konservative og hav-
de proklameret om den store oprydning i 
regionen – ville det komme til at betyde 
noget for mit valg i Middelfart Kredsen?

Villy Søvndal blev samtidig ført frem som 
den store oprydningsfrelser i regionen.

Lad mig sige det en gang for alle, at opryd-
ningen har længe været i gang. 

Vi gik tilbage med 2 mandater fra 12 til 10. 
Derfor synes jeg, at jeg opnåede et flot per-
sonligt valg.

Er du yderligere interesseret i valgresultatet 
i regionen, kan du gå ind på KMD valg 2017 
Region Syddanmark.

Vi opnåede desværre ikke et flertal sam-
men med enhedslisten og SF, derfor tilslut-
tede vi os konstitueringsaftalen med de 
borgerlige partier.

Fredag den 1. december var der konstitue-
ring af det nye forretningsudvalgs 17 med-
lemmer samt formænd og næstformænd 
for de 9 nedsatte udvalg, man ifølge konsti-
tueringsaftalen er blevet enige om.

Vi har 4 pladser i forretningsudvalget og 

indstiller de 4 først valgte på dette møde.
Vi har valgt gruppeledelse for den nye pe-
riode: Poul Erik formand, Karsten Uno næst-
formand, Bente sekretær og Pia kasserer.

Udvalgsposterne fordeles efter ønske og 
forventes fordelt senere i december – ja-
nuar måned.

Endnu en gang tak for den store opbakning 
i valgkampen.

Du og din familie ønskes en glædelig jul 
samt et godt nyt år.

Regionsrådsvalget 2017
Af Poul Andersen, medlem af Regionsrådet.

Poul og Idrees på gaden.
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Den 21. november 2017 sad jeg som valg-
tilforordnet på et valgsted. Jeg hedder 
Amalie Damgaard Nielsen, og jeg er 21 år 
gammel. Første gang som valgtilforordnet 
og første gang til kommunalvalg, samt re-
gionalvalg. Jeg mødte ind på Løkkemark-
skolen klokken syv om morgenen. Modsat 
forrige år havde man besluttet at åbne 
stemmeboksene allerede klokken otte 
fremfor ni. Selvom jeg nok ikke kunne skju-
le, at jeg var en smule træt, så var jeg også 
spændt på at se, hvor mange der ville møde 
op og se processen. Relativt hurtigt fik vi 
sat bokse og skilte op, og allerede under-
vejs i morgenmaden måtte ivrige fædre, 
der havde sat børnene af indse, at klokken 
ikke var otte endnu og vende om igen. 

I løbet af den første time var der kommet 
omkring 30 mennesker, hvilket var okay i 
forhold til valgstedets størrelse. I lokalet 
hang der en seddel, der viste stemmeantal-
let fra sidste kommunalvalg, så vi hele tiden 
kunne holde øje med, hvor mange der 
stemte denne gang sammenlignet med 
sidste gang. Da valgstedet var et af de min-
dre, var der ingen skærme og scannere. I 

stedet var der to kontorstole, stemmesed-
ler, som vi havde samlet i bundter af 25 og 
en bog. I bogen stod alle stemmeberettige-
des navne og fødselsdato, således at når 
den stemmeberettigede viste sin stemme-
seddel med et bestemt nummer, kunne 
den som sad med bogen slå op, finde num-
meret og krydse personen af.  Noget af det, 
jeg lagde mærke til, var forskellen på aldre 
imellem de stemmeberettigede, hvilket jeg 
personligt synes var lidt sjovt. Men ellers 
forløb det meste af dagen sig således. 

Der var selvfølgelig mere knald på nogle 
tidspunkter af dagen end andre, men der 
var en masse forfriskninger i form af kaffe 
og sodavand. Det var selvfølgelig også 
mest interessant i takt med, at der kom 
mennesker, mange som kendte hinanden 
og fik en lille sludder. Om morgenen kom 
der også to skoleklasser, hvor valgstedets 
formand fortalte dem kort om demokrati 
og processen samt vigtigheden af at stem-
me. Kommunalvalg, og for den sags skyld 
regionalvalg med, kan for mange menne-
sker virke ligegyldigt, især i de mindre kom-
muner. Men realiteten er, at kommunalvalg 

og de som bliver valgt ind faktisk har en del 
at sige, om lige præcis der hvor du bor. Dog 
synes jeg faktisk, at en pænt stor procent-
del af de stemmeberettigede mødte op på 
det valgsted, jeg sad ved, og jeg håber kun, 
at der vil møde endnu flere op næste gang. 

Stemmeboksene lukkede klokken 20, men 
dagen var ikke omme endnu. Det var tid til 
at stemme tæller op, her kunne jeg dog 
godt have ønsket en mere teknologisk me-
tode. Bordene blev sat sammen, sedler 
med partibogstaverne blev lagt ud, og så 
sorterede vi ellers alle stemmesedlerne. 
Stemmesedlerne blev talt og også flere 
gange, og da vi endelig troede, at vi var 
færdige, så var der selvfølgelig også de lan-
ge gule sedler fra regionalvalget. Jeg siger 
ikke det tog en krig, men følelsen af, at op-
tællingen passede i andet forsøg var be-
stemt tilfredsstillende. Alt i alt var det dog 
en spændende oplevelse, og det er måske 
ikke uden grund, at medierne omtaler de 
valgtilforordnede som demokratiets helte. 

En valgtilforordnet
Af Amalie Damgaard Nielsen.

Valgsted på Kystskolen afd. Løkkemark.
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Der er ingen tvivl om, at de blev sat rekord i 
antal vælgermøder ved dette valg. De sid-
ste tre uger var der ikke en dag, uden der 
blev afholdt mindst et, og også to møder, 
om dagen. Vi forsøgte at dele opgaverne 

mellem kandidaterne, så det ikke kun var 
Kim, der skulle på hele tiden.

LO og KPU (kommunalpolitisk udvalg) ar-
rangerede et i Uggerslev Forsamlingshus. 

Temaerne var fortrinsvis beskæftigelse og 
arbejdsmarked. Godt 100 vælgere var mødt 
frem til gratis valgflæsk og persillesovs 
samt underholdning ved Uggerslevrevyen 
før det egentlige vælgermøde gik i gang. 

Vælgermøde i Uggerslev

Vælgemøde i Uggerslev Forsamlingshus.
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Julen er for de fleste en tid fyldt med tradi-
tioner. Også for mig. Flæskesteg. And. Ris a 
la mande. Men julen 2017 bliver for mig 
også lig med kebab. Ikke fordi der kommer 
kebab på julebordet, men fordi jeg denne 
december har talt mere om kebab end no-
gensinde før.

Det skete i de dage, at en ganske harmløs 
beslutning, skulle man synes, i Europa-Par-
lamentets udvalg for fødevaresikkerhed, 
skulle vise sig at blive lidt af en verdensny-
hed. 

Kommissionen havde foreslået, at putte 
’frosne vertikale kødspid’ på en liste over 
kødtyper, der har dispensation til at få tilsat 
fosfater. Den knap så mundrette kødform 
dækker især over kebab, shawarma og gy-
ros.

De tilsatte fosfater er under mistanke for at 
kunne give hjertekarsygdomme, og en 
sundhedsvurdering fra EU´s eget fødevare-
sikkerhedsagentur kommer om et år. Fosfa-
terne er altså ikke tilladt i kebabkødet i dag. 
Derfor mente vi, at vi skulle afvente vurde-
ringen, inden vi måske giver tilladelse. Og 
det var der flertal for i udvalget for fødeva-
resikkerhed.

Som ordfører på sagen udråbte jeg mig 
selv, med et glimt i øjet, som ”kebabbens 
vogter”. Historien i medierne blev dog en 
ganske anden:
”EU vil forbyde kebab”

Historien startede i Tyskland inden den nå-
ede til Storbritannien. I Danmark nåede 
den heldigvis ikke den store spredning. To 
medier nåede at skrive om EU-forbuddet, 
inden Ekstra Bladet og BT kunne fortælle 
den sande historie.

Men at de danske medier i det store hele 
fandt frem til den rette sammenhæng, be-
tød ikke, at historien var død. Medier fra 
Norge, Letland, Rumænien, Algeriet, Stor-
britannien og Arabien skulle pludselig 
snakke med mig. Eller ”kebabaktivisten” 
som Information døbte mig.

Kampagnen fra dele af blå blok om, at vi 
ville forbyde kebab, endte desværre med at 
vinde. Da vi i Europa-Parlamentet kort før 
jul skulle stemme om at give tilladelse til 
fosfater i kebab eller ej, så manglede vi tre 
stemmer. Dermed er det fremover tilladt at 
tilsætte muligvis sundhedsskadelige fosfa-
ter i kebab.

Nu ser jeg frem til at læse sundhedsvurde-
ringen om et års tid, og kan så blot håbe, at 
konklusionen er, at der ingen risiko er ved 
fosfaterne.

En stor og god julegave er det dog også 
blevet til her i december. Mit to år lange ar-
bejde oven på skandalen om Volkswagen 
der snød med, hvor meget CO2 og NOx de-
res biler reelt udleder, er blevet afsluttet. 

Vi har fået sat solide socialdemokratiske af-
tryk på aftalen, og når den bliver stemt en-
deligt igennem i Europa-Parlamentet til 
foråret, glæder jeg mig til at fortælle meget 
mere. Det er nemlig lovgivning, der virkelig 
rykker, og det er jeg vildt stolt over at have 
bidraget så meget til.

Indtil da vil jeg overveje mit indtag af ke-
bab og ønske Jer alle en glædelig jul og et 
rigtig godt socialdemokratisk nytår.

Min første jul med kebab - og en god stor julegave
Af Christel Schaldemose, medlem af EU parlamentet.
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Mette Frederiksen gjorde en fantastisk ind-
sats i denne valgkamp, og hun var på be-
søg i samtlige 98 kommuner her i landet. 
Hun kom også forbi Otterup, hvor hun be-
søgte krolfspillerne på deres bane i Bypar-
ken bag biblioteket. 

De fleste af  vores kandidater var mødt 
frem, og Kuppelsalen var fyldt til den efter-
følgende kaffe og valgkage. Det var uden 
tvivl et af de bedste arrangementer i valg-
kampen.

Mettes besøg i Otterup
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Mettes besøg i Otterup.

Morgensamling i valgcafeen i Søndersø.
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Seniorhøjskole Nordfyn
Højskoledage for seniorer på gymnasiet i uge 7 

den 12. - 13. - 14. februar 
Vi har igen sammensat et godt program der er noget for enhver smag

Se her
Jens Christian Lings foredrag hedder - Mine damer og herrer

du skal også høre 
Historien om Kim Larsen, Karsten Holm, musikalsk foredrag

og så er der ikke mindst
Pigerne fra Sprogø fortalt af Carsten Egø Nielsen

vi kommer også i selskab med
H.C. Andersen Per Hammerich er fortælleren

og
Hans Wendelboe Bøcher siger Det (meste) er sandt

og så lige noget vi kan snakke med om
Flemming Rishøj - foredrag om Plus-alderen

og så en rigtig god afslutning inden eftermiddagens kaffe og kage
Lotte Riisholt synger skønne dansktop sange

du kender hende sikkert fra TV

Så er der som sædvanlig også Sjov motion med Eva og Inge mandag og onsdag

Og så må vi ikke glemme den fantastiske forplejning
lige fra morgen brunch via en formidabel frokost til en god eftermiddagskaffe 

fremstillet af 
 

Prisen for alle de herligheder 745 kr. for alle 3 dage
 Ulla på tlf. 22624828 og Kirsten på tlf. 22179718

Billetter fra 2. januar 2018 kl. 10.00

 
 Vi bliver økonomisk støttet af Nordfyns Kommune
vi modtager også støtte fra AOF Nordfyn & Odense 

se mere på www.seniorhøjskolenordfyn.dk


