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Side 2

Så er det lykkedes at få blad nr 2 på gaden. Vi har igen forsøgt at lave et blad med lidt forskel-
lige artikler, så der er lidt for enhver smag. Vi har denne gang sat fokus på det lokale engage-
ment, med lidt fra nogle aktive lokalråd. Der er jo i øjeblikket stor politisk fokus på udviklin-
gen I lokalområderne.  Vi er på vej mod næste kommunalvalg, og her er vores fokusgrupper 
involveret i politikudvikling. Der er indlæg fra vores folkevalgte I kommune, Region, Folke-
ting og EU, og vi håber du finder indholdet spændende og relevant. Du må meget gerne 
give din mening til kende, da det er den eneste måde vi kan gøre det bedre på. Du kan be-
søge os på vores hjemmeside www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
 
Med venlig hilsen
Niels Henrik Nielsen

Forside
Parti fra Klinte-
bjerg og fjorden.

Gamle faner
Vi har netop over-
stået 1. maj fe-
sterne, og mange 
af de gamle faner 
er igen blevet luf-
tet. Der er faktisk 
en større samling 
af faner både fra 
fagbevægelsen og partiforeningerne, og de bliver opbevaret hos 3F i Sønder-
sø. Vi har foto af de fleste, og det er tanken at vi skal have dem alle registreret, 
og også gerne lidt historie om dem, hvis det er muligt. De kommer på hjem-
mesiden efterhånden som vi får det lavet.

Selfies skal der jo til.

Indholdsfortegnelse:
Side 3:   Fornuftige aftaler er nødvendigt af  Poul Andersen, 

medlem af Regionsrådet.
Side 4+5:    Vigtigheden af uddannelse og job for vores unge 

mennesker af Kim Johansen, Gruppeformand for den 
socialdemokratiske gruppe.

Side 6+7:    Lokalt engagement af Preben Jensen, Morud Lokalråd.
Side 8:   Lokalrådene i Nordfyns Kommune af Arne Erlund, 

næstformand i Hjadstrup/Lunde  
Lokalråd.

Side 9:   Løkkemarkens Lokalråd af Niels Henrik Nielsen.
Side 10:   Mere arbejde i Europa-Parlamentet af Christel Schal-

demose, medlem af EU parlamentet. 
Annonce AOF

Side 11:  Stauning og naturen af Dan Jørgensen, MF.

Fane fra Socialdemokratisk Forening Vigerslev.



Side 3

Nr. 2 · maj 2018 · 13. årgang

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Der er nogle store udfordringer foran os i 
Regionerne her i foråret. Overenskomstfor-
handlingerne kan resulterer i strejke og 
lockout. Hvis det bliver en realitet, så vil det 
komme til at få indflydelse på ikke akutte 
patientbehandlinger på sygehusene. Lad 
os håbe, at det ikke bliver en realitet, men 
at parterne indgår en ny overenskomst.
Det er vigtigt at overenskomsterne falder 
på plads, så personalet som er hårdt pres-
set i dag, føler at der er lyttet til dem. Som 
politikere skal vi ikke blande os i forhand-
lingerne.

Forhandlingerne mellem Regeringen og 
Regionerne om næste års økonomi og ar-
bejdsopgaver  skal jo helst være på plads  
inden sommerferien. Det er vigtigt, for at vi 
kan få færdiggjort vores budget for 2019.
Der er brug for et større beløb, hvis vi skal 
løfte opgaverne de kommende år, hvis ikke 
vi igen skal igangsætte reduceringer. Vi ud-
skriver jo ikke selv skat til Regionen, men er 

afhængig af den økonomi vi får tildelt af 
Regeringen.

Vi er nu kommet i gang med bygningen af 
det nye OUH (Odense Universitet Hospi-
tal), og det skal holde sig indenfor et fast-
lagt beløb. Samtidig er der etableret og 
igangsat ombygninger af hospitalerne i 
Sønderborg, Åbenrå, Vejle, Esbjerg og 
Svendborg. De sidste ”løse ender” skal på 
plads i den større omlægning til færre men 
større sygehuse og etablering af sund-
hedshuse i kommunerne .

Der er fokus på ventetiderne til de forskel-
lige behandlinger, operationer og tilbud 
om hjælpemidler. Ventetiderne skal være 
på et acceptabelt niveau. Ingen har jo en 
forventning om, at alt skal behandles eller 
undersøges på en og samme dag. Direkte 
livstruende sygdom,  som konstateres, skal 
selvfølgelig prioriteres først, da det er vig-
tigt med en hurtig indsats .

På hjælpemiddelområdet er der konstate-
ret ventetid på op til 2 år for udlevering af 
høre apparater, det er ikke acceptabelt. 
Derfor er der iværksat tiltag, så vi hurtigst 
muligt får nedbragt ventetiden. Nedbrin-
gelsen af hørelsen fratager jo den enkelte 
person muligheden for at være i dialog 
med andre, det er tab af livskvalitet.

Det er vores opgave som Regionspolitikke-
rer blandt andet at sørge for, at vi har et 
sundhedsvæsen, der kan tage sig af os bor-
gere, når der er brug for det. Derfor har vi 
brug for medarbejdere i sundhedsvæse-
net, der er motiverede og glade for at 
møde frem på arbejde hver dag, og at der 
er den fornødne økonomi til rådighed til 
varetagelse af opgaverne.

Derfor er det vigtigt, der bliver indgået for-
nuftige aftaler med fornyelse af overens-
komsterne og aftalen med Regeringen.

Fornuftige aftaler er nødvendigt
Af Poul Andersen, medlem af Regionsrådet.
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Jeg har sat følgende punkt på næste dags-
orden i kommunalbestyrelsen. Jeg mener, 
det er vigtigt, at vi begynder at tage fat på 
de opgaver og problemer vores unge men-
nesker går og bokser med, langt tidligere 
end vi har gjort før. Vi har været vant til at 
annalysere og vurdere på, hvorfor det dog 
står til som det gør, og hvorfor så mange af 
vores unge mennesker på den ene eller an-
den måde ikke kan, eller har mulighed for, 
at færdiggøre en uddannelse eller få et job.

Med dette forslag mener jeg, at vi kan få 
det rette fokus og hjælpe de mange unge, 
som lige mangler en hjælpende hånd eller 
de rette redskaber til at komme rigtigt ud 
på den anden side som hele og glade men-
nesker. 

12. april 2018

Forberedelse og implementering af
reformen af det forberedende  

uddannelsesområde i
Nordfyns Kommune

Socialdemokraterne på Nordfyn fremsæt-
ter hermed følgende forslag til optagelse 
på næstkommende dagsorden i Kommu-
nalbestyrelsen.

Forslag
Kommunalbestyrelsen nedsætter et § 17, 
stk. 4-udvalg, som er et midlertidigt udvalg, 
der skal rådgive Børne- og Ungeudvalget 
med bedst muligt at forberede især etable-
ringen af en sammenhængende kommu-
nal ungeindsats, og forberede kommunens 
engagement i den Nye Forberedende 
Grunduddannelse (FGU), der forventes at 
optage elever fra august 2019.

Baggrund
Mange unge, også i Nordfyns Kommune, er 
ikke i gang med en uddannelse eller er i 
job. 

Alle partier i Folketinget har i 2017 vedta-
get en reform af det forberedende uddan-
nelsesområde for unge. 

Reformen sigter mod at forenkle og mål-

rette indsatsen for de unge, der ikke går 
den lige vej i uddannelse eller i job.
 
Reformen indeholder flere elementer, her-
under bl.a. en fuld ansvarsplacering hos 
kommunerne, for at gøre alle unge under 
25 år parate til at gennemføre en ungdoms-
uddannelse eller komme i beskæftigelse. 
Desuden etableres ny FGU, som er statslige 
selvejende institutioner med bl.a. kommu-
nale medlemmer i bestyrelserne. Kommu-
nerne finansierer ca. 65 pct. af udgifterne til 
FGU.

Nordfyns Kommune har i 2015 vedtaget en 
Ungestrategi, der sammentænker unge-
indsatsen. Indsatsen bliver samlokaliseret 
på ”Ungeposten” fra september 2018. Re-
formen understøtter denne måde at tilret-
telægge organiseringen af indsatsen på. 
Kommunen beslutter selv, hvordan organi-
seringen skal være og koordinerer unge-
indsatsen på tværs af uddannelses-, be-
skæftigelses- og socialindsatsen. Og 
kommunen får ansvaret for den unges ud-
dannelsesplan og –pålæg og for uddannel-
sesvejledningen.

De nye FGU-institutioner og -skoler vil blive 
målrettet unge under 25 år, der ikke har 
gennemført eller er i gang med en ung-

Vigtigheden af uddannelse og job for vores 
unge mennesker
Af Kim Johansen, Gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe.
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domsuddannelse, og som heller ikke er i 
beskæftigelse. Kommunen kan påvirke det 
lokale særpræg i undervisningen m.m., og 
har stor interesse i, at der sikres bedst mulig 
samarbejde om fx overgangene fra grund-
skole til FGU og fra FGU til ungdomsuddan-
nelserne.

Opgaver
Mulige opgaver og spørgsmål for udvalget:
•  Revurdering af Nordfyns Kommunes Un-

gestrategi fra 2015 set i lyset af reformen

•  Hvilke mål opstiller vi for indsatsen og for 
resultaterne for de unge?

•  Hvordan skal den sammenhængende 
kommunale ungeindsats fremover orga-
niseres og med hvilket indhold og tvær-
gående tilbud?

•  Hvordan sikrer vi resultater i fremgang for 
målgruppen både med hensyn til uddan-
nelse, job og sundhed?

•  Hvordan organiserer vi en fag- og er-
hvervsprofessionel uddannelsesvejled-
ning til de unge, der bl.a. også afspejler 
aktuelle og fremtidige jobmuligheder?

•  Hvilke krav/ønsker/forventninger har 
kommunen til de nye FGU-skoler, herun-
der til deres indsats, resultater og udslus-
ningseffekt til de ordinære ungdomsud-
dannelser og til job?

•  Hvilke kriterier for målgruppevurdering 
anvender vi for visitation til FGU?

•  Hvordan skaber vi størst muligt eget-en-
gagement i uddannelsesmålsætningen 
og gennemførelsesgraden hos de unge 
selv?

Arbejdsform
Udvalget afholder 4-5 møder i perioden 
frem til august 2019. Der udarbejdes en 
samlet plan for indholdet i møderne. Mø-
derne tilrettelægges med oplæg, dialog og 
opsamling af anbefalinger til arbejdet med 
at forberede og implementere reformen 
hos de politiske udvalg og i administratio-
nen.

Sammensætning
Politikere fra Børne- og Ungeudvalget, So-
cial- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmar-
kedsudvalget, direktører, fagchefer, ud-
valgte nøglemedarbejdere fra egen 
organisation, repræsentanter for unge i 
kommunen, personligt udpegede eksper-
ter fra uddannelsesområdet og repræsen-
tanter fra erhvervslivet.

Udvalget kan efter behov indkalde fagper-
soner som kan bidrage til opgaveløsnin-
gen.

Ledelse
Møder i udvalget ledes af formanden for 
Børne- og Ungeudvalget.

Sekretariat for udvalget
Børn og Unge er sekretariat og koordinerer 
medvirken fra Sundhed og Rehabilitering 
og Arbejdsmarked.

AOF teltet finder du igen til Fjordens dag i Klintebjerg søndag den 9. september.
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Kommunalreformen i 2007 betød som be-
kendt etablering af storkommunen Nord-
fyns Kommune ved sammenlægning af Ot-
terup, Søndersø og Bogense kommune. 

Dermed mistede mange af lokalsamfunde-
ne sit/sine talerør i den nye kommunalbe-
styrelse, hvor medlemsantallet var væsent-
ligt mindre end i de tidligere 3 kommuner.

Sammenlægningen af sogne til en større 
kommune var allerede startet i 1970, hvor 
f.eks. Søndersø Kommune blev etableret 
ved sammenlægning af 8 tidligere selv-
stændige enheder, herunder Vigerslev 
sogn. For at styrke netop dette lokalsam-
funds indflydelse på den kommunale dags-
orden i Søndersø, stiftede 16 af Vigerslev 
Sogns frivillige foreninger – herunder orga-
nisationer med frivillige i bestyrelsen – Mo-
rud Lokalråd i 2000. Stifterne var skole, me-
nighedsråd, børnehave, vandværker, 
antenneforening, idrætsforening, hal og 
brugsen mv.

Nordfyns Kommune har løbende animeret 
lokalsamfundene til at etablere tilsvarende 
lokalråd, hvilket i stort omfang er sket i de 
seneste år.

Morud Lokalråd er en forening med en 5 
mands bestyrelse. Lokalrådets medlemmer 
er alle foreninger, men tager sig af sognets 

borgeres interesser, og alle kan henvende 
sig. Formålet med lokalrådet er både at få 
sat nye initiativer i gang i Morud og om-
egn/Vigerslev sogn og at få koordineret de 
aktiviteter, der foregår. 

Morud Lokalråd driver sin egen hjemmesi-
de www.morud.dk, og har herfra annonce-
indtægter, som sikrer en rimelig sund øko-
nomisk drift uden kommunalt tilskud.

Og hvordan kører det så i maskinrummet 
hos Morud Lokalråd? Sker der noget? Er rå-
det til nogen nytte? Er samarbejdet med 
kommunen rent demokratur? 

Og sognerådspolitik er sikkert overskriften 
for dagligdagen? 

Tilbage i 2006, hvor jeg netop var nyvalgt 
hovedformand for Morud Idrætsforening, 
indledte jeg straks samarbejdet med Mor-
ud Lokalråd om at få etableret en SFO i Mo-
rud, gerne i nybyggeri ved Langesøhallen. 

Kommunen viste sig meget modtagelig for 
ønsket om skolepasningsordningen, som 
kort tid efter blev udbudt i Havrehedsko-
len, mens halplanerne blev bortvalgt.

På et senere tidspunkt blev jeg indvalgt i 
Morud Lokalråd som kasserer, en funktion, 
som jeg fortsat har. 

Med en tæt tilknytning til Langesøhallerne 
samt som idrætsformand og kassemester i 
lokalrådet føler jeg mig kompetent til at 
omtale det lokale engagement, som har 
udløst nogle opsigtsvækkende resultater.

Overskriften for Morud Lokalråds virke er 
en saglig og imødekommende tilgang til 
det valgte tema. 

Aldrig vred. Altid hjælpsom med at sikre 

forståelse for sagens kerne i en positiv dia-
log. The Morud Way – kaldte den netop af-
døde næstformand i lokalrådet, Jørgen 
Meier Sørensen, lokalrådets taktik. 

Dertil kommer, at Morud Lokalråd bestræ-
ber sig på at have et godt forhold til såvel 
kommunalbestyrelses medlemmer som til 
kommunens administration. 

Kaldt det lobbyisme. Opgaven hermed va-
retages generelt af alle lokalrådets med-
lemmer, hvis politiske ståsted kan være for-
skelligt. Sidstnævnte forhold giver på ingen 
måde støj på linjen. 

Møderne afvikles med fokus på at optimere 
resultaterne og lægger sig dermed tæt op 
ad det meste arbejde i et kommunalt ud-
valg.

Lokalrådet har haft succes med
Det er naturligt at sætte fokus på større ud-
fordringer, som lokalrådet har taget hånd 
om med succes. Lad mig begynde med det 
forhold, at Morud for omkring 7 år siden fik 
en ny buskøreplan, hvor en række afgange 
var sparet væk. 

Borgerne i Bredbjerg/Morud manglede 
dermed transportmulighed til Odense om 
eftermiddagen og om aftenen, ligesom 
busdriften på det nærmeste ikke eksistere-
de i weekender. 

Et virkeligt stort problem for Morud, som 
dermed også blev truet i sin position som 
et attraktivt bosætningsområde. 

Med sigte på at få styrket bustrafikken 
etablerede lokalrådet nu en arbejdsgrup-
pe, Busbanden, bestående af repræsentan-
ter fra lokalrådet og en række engagerede 
Morud borgere. 

Lokalt engagement
Af Preben Jensen, Morud Lokalråd.
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Busbanden lagde ud med at invitere bor-
gere og politikere til et møde i august 2011 
på Dagli´Brugsens parkeringsplads. 

Med relevant information og humor lykke-
des det dermed udvalget at åbne op for en 
efterfølgende positiv dialog med kommu-
nen og FynBus. 

Løsningen blev, at Odenses bybusrute til 
Korup skulle forlænges til Morud, hvor 
Nordfyns Kommune påtog at betale et år-
ligt driftstilskud herfor. - Den første bybus 
nåede Morud i januar 2013. Passagertallet 
har siden vist sig at være tilfredsstillende, 
herunder støt stigende. – Jeg skal minde 
om, at Busbanden for sin indsats fik tildelt 
Fyens Stiftstidendes Bland dig Prisen i 
2013.

En anden succes var etablering af fjernvar-
men fra Fjernvarme Fyn til Bredbjerg/Mor-
ud – et projekt til mere end 50 mio. kroner i 
anlægsudgifter. 

Tanker herom fik lokalrådet til at opsøge 
Fjernvarme Fyn i begyndelsen af 2011. 
Fjernvarmen havde netop da tænkt en del 
over at udvide kundekredsen, så lokalrå-
dets henvendelse blev modtaget særdeles 

positivt. Sammen med fjernvarmen fik lo-
kalrådet udviklet et lånekoncept, som kom-
mende fjernvarmekunder kunne benytte 
ved betaling af tilslutningsbidrag. 

Kommunen bakkede op om projektet, og 
fjernvarmen sled i det med at hverve kun-
der. Halvdelen af husstandene skulle tilslut-
te sig for at realisere projektet. 

Det kneb med salget op til fjernvarmens 
deadline. Gode råd var dyre. 

Eller rettede de var helt gratis, idet det lyk-
kedes for lokalrådet er hverve en del frivil-
lige til at gå fra dør til dør for at overbringe 
en fjernvarmebrochure med opfordring til 
at blive rådgivet af en fjernvarmekonsulent. 
Disse gode folk kaldet Fjernvarmeambas-
sadørerne gjorde en forskel, idet aktionen 
udløste de manglende ca. 30 aftaler. 
Dermed nåede tilslutningen op på knap 
300 boliger. – Odense-fjernvarmen be-
gyndte at løbe til Bredbjerg og Morud i ok-
tober 2014 og alle nye kunder var tilsluttet i 
juni 2015.

I nyere tid har lokalrådet haft en finger med 
i spillet ved etablering af Morud Idrætsfor-
enings kunstgræsbane samt stået for et 

borgermøde forud for den nu afsluttede 
udbygning af Langesøhallerne. 

Lokalrådet har tillige været tovholder ved 
planlægningen af et byfornyelsesprojekt – 
den grønne kile, som blev taget i brug i 
2017. 

Lokalrådet tog også initiativer ved etable-
ring af fibernet i Bredbjerg og Rue, samt 
tilsvarende ved etablering af fibernettet i 
de åbne land uden for Morud, herunder i 
verdens navle, Tågerod/Himmelstrup.

Morud Lokalråd har løbende deltaget i de-
batten om trafiksikkerheden i lokalområ-
det. Senest etablerede lokalrådet i 2017 en 
projektgruppe, DASH19, som består af 
medlemmer af lokalrådet samt andre loka-
le ildsjæle, som arbejder for etablering af 
en cykelsti mellem Morud, Bredbjerg og 
Korup. Igen en stor sag, som sikkert kan ta-
les på plads in the Morud Way.

Er det her alene tyk selvpromovering? Nej 
det er også et indspark til dig om, at du må-
ske skulle kommitte dig med tilsvarende 
lokalt engagement – i din idrætsforening, 
borgerforening, erhvervsråd eller lokalråd. 
Til gavn for helheden i kommunen.

Det var en stor dag, da Busbanden kunne fejre, 
at det var lykkedes at få Fynbus til at køre helt 
til Morud. En stor betydning for udviklingen af 
Morud.
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Den nye rasteplads i Kappendrup.

Lokalrådene i Nordfyns Kommune
Af Arne Erlund, næstformand i Hjadstrup/Lunde Lokalråd.

Nu skriver vi 2018, et år hvor kommunen 
næsten er helt dækket ind med lokalråd i 
samtlige sogne.

Lokalråd er blevet en naturlig del af livet i 
de små lokalsamfund. De er blevet binde-
leddet mellem kommune/forvaltning og 
de små lokalsamfund. 

Lokalrådene er opstået i kølvandet på kom-
munalreformen i 2007. Man har fra kom-
munerne set nødvendigheden af en tætte-
re kontakt/dialog med borgerne i de små 

samfund. Samtidig har borgerne i små byer 
på landet set nødvendigheden af, at være i 
en god dialog med kommunen, for at få del 
i udviklingen og undgå affolkning.

De midler kommunen afsætter til de små 
samfund bliver kanaliseret ud gennem 
landdistriktsrådet.  Landdistriktsrådet er en 
paraplyorganisation for lokalsamfundene i 
Nordfyns Kommune. Organisationens sam-
mensætning og funktion skal være uaf-
hængig af politiske hensyn. Rådet består af 
7 medlemmer og 1 suppleant som vælges 
på rådets generalforsamling i maj blandt 
alle lokalråd der er mødt frem.

Nu vil jeg fortælle lidt om arbejdet i mit lo-
kalråd Hjadstrup-Lunde lokalråd.  Jeg har 
været med siden dannelsen i 2013. Det har 
været urolig spændende at være med til at 
løbe det i gang. Vi har været hørt i mange 
sager bl.a. vedrørende  trafiksanering og 
kampagner. Den gamle p plads i Kappen-
drup har fået status af rasteplads. Derefter 
har vi via diverse kommunale puljer og di-

verse fonde fået midler til bord/bænkesæt, 
flagstang, sandkasse, legehus og ikke 
mindst en masse udendørs fitnessredska-
ber. Pt  mangler vi blot at få bevilget midler 
til et handicaptoilet, men det håber vi snart 
lykkes med de ildsjæle, vi har på banen.

Tiltag i forbindelse med trafiksanering har 
vi i den nordlige del af Kappendrup, har 
kommunen anlagt en to i en vej for at for-
søge at dæmpe hastigheden. Vejene Em-
melevvej , Emmelevgyden og Brandsbyvej 
er der indført gennemkørsel forbudt for 
lastbiler. Et ønske vi længe har haft på 
grund den kraftige trafik til Emmelev mølle.

Jeg kan derfor på det varmeste anbefale 
andre at tage del i lokalrådenes arbejde, da 
det nytter at fremføre ønsker til udvikling.
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Løkkemarkens Lokalråd er det sidste nye 
lokalråd her i kommunen. Det blev stiftet 
for godt et år siden den 24. januar, og det 
lykkedes at få en bred repræsentation med 
repræsentanter fra vores foreninger og lo-
kale borgere. Det omfatter Uggerslev og 
Nr. Højrup sogne, som altid har hørt natur-
ligt sammen med en fælles skole, Løkke-
markskolen, som er placeret ved landeve-
jen midt mellem de to lokalsamfund.
Vi har de senere år kunnet se, der blev etab-
leret lokalråd flere og flere steder i kommu-
nen, og vi kunne også se, at der kom en vis 
udvikling de steder. Der er også kommet 
mere politisk fokus på lokalområderne de 
senere år, og der har været vilje til at inve-
stere i dem. 

”Jo større initiativ man selv tager, jo større 
interesse er der fra kommunens side til at 

støtte en udvikling”.
”De områder der vil overlevelse – de 

overlever – resten dør”

Lokalrådet er organiseret under Landdi-
striktsrådet, som har kontakten til det ad-
ministrative og politiske system i kommu-
nen. Det er også dem, der administrerer 
den pulje, som kommunen har afsat til pro-
jekter i landdistrikterne. 

Et lokalråd kan arbejde med mange forskel-
lige opgaver. Varetage overordnede fælles 
interesser overfor kommune og andre of-
fentlige myndigheder, udarbejde visioner 
for området, forum for udveksling af ideer, 
koordinere opgaver mellem foreninger/
grupper i området, informationsformidling, 
repræsentere området i relevante udvalg 
og organisationer samt arbejde aktivt for 
styrkelse af lokalområdet. 

Vi var nogle stykker, der havde talt om, at 
det var tiden også at få etableret et lokalråd 
her, så vi kunne få indflydelse på de ting, 

der berører os, samt udviklingen i vores 
område. Vi har tidligere kunnet samles om 
større projekter, blandt andet etablering af 
vores forsamlingshus, en legeplads og bør-
nehaven Uglereden, så det mente vi nok vi 
kunne samle folk til igen. 

Det viste sig også, der var stor opbakning til 
det, og der er også kommet mange gode 
input til, hvad vi kan arbejde med. 

Mange flyttede væk fra området, og huse 
stod tomme og var svære at sælge. Vi be-
gyndte at kigge på, hvad der skulle til for at 
vende den udvikling og gøre bosætning 
mere attraktiv. Løkkemarkskolen er en min-
dre skole, som gennem de sidste mange år 
flere gange har været lukningstruet, så be-
varelse af skolen er en vigtig opgave. Trafik-
sikkerheden kan blive meget bedre, både 
ved skolen og i de to lokalsamfund, og det 
er vi gået i gang med at kæmpe for. Vi har 
også en god dialog med skolen om, hvor-
dan vi som lokalråd kan medvirke til at gøre 
den mere attraktiv og tiltrækkende. 

Legepladser for de små og fritidsmulighe-
der for de unge er en mangelvare, og det 
arbejde er vi også i gang med. 

Vi er også en del af den nye hjertestarter-
forening i Otterup, og vi er i gang med at få 
fundet og uddannet førstehjælpere, som 
kan blive kaldt ud til hjertestop og lignen-
de, hvor en hurtig indsats er vigtig. Nr. Høj-
rup har en hjertestarter, men i Uggerslev er 
vi først ved at samle midler til at indkøbe 
en, som bliver placeret ved forsamlingshu-
set.

I landdistriktsrådet har de besluttet, at det 
vil være fornuftigt at udarbejde lokale ud-
viklingsplaner, så det kan blive synligt over-
for kommunen og andre, hvilken udvikling 
man ønsker de forskellige steder. Vi er også 

i gang med dette arbejde, og vi har afholdt 
et stormøde med mange fremmødte, og 
der kom mange ideer på bordet. Blandt an-
det trafiksikkerhed på vejene, etablering af 
nye tiltag og vedligehold af området, of-
fentlig transport, mobildækning, fælles ar-
rangementer for hele området, udarbej-
delse af velkomstfolder til tilflyttere og  
fjernelse af gamle huse/ruiner. 

Vi må konstatere, at der har været et stort 
behov for et lokalråd, som et forum til ud-
vikling af vores område, og det bliver 
spændende at se, hvad der er blevet gen-
nemført om fem år. 

AT STYRTE OG AT SLAPPE
Den som altid styrter af
Får aldrig læsset byrder af.
Men den som gider slappe af,
Får overskud at tappe af.

 Husråd af Piet Hein

Løkkemarkens Lokalråd
Af Niels Henrik Nielsen.

Løkkemarkskolens gamle logo.
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På det seneste har DR fortalt meget om pe-
sticidforurenet drikkevand i Danmark. 
Samtidig har vi i EU det seneste år diskute-
ret glyphosat - altså det aktive stof i 
ukrudtsbekæmpelsesmidlet Round-Up.
De pesticider vi bruger i Danmark og i re-
sten af Europa, godkendes på EU-niveau. 
Men der er al mulig grund til at kigge nær-
mere på, hvordan vi godkender dem. WHO 
mener, at glyphosat kan være kræftfrem-
kaldende. Og vi ved, at de forureninger vi i 
dag finder i vores danske drikkevand, skyl-
des pesticider. Den nuværende drikke-
vandsskandale er i høj grad på grund af 
fortidens synder, og derfor betyder det 
selvfølgelig noget, hvordan vi ter os i dag. 
For de kommende generationers skyld. Og 
jeg er derfor glad for, at kunne præsentere 
godt nyt. 

Jeg er kommet med i et nyt udvalg i Euro-
pa-Parlamentet. Et specialudvalg der skal 
undersøge, hvordan vi i EU i dag godken-
der pesticider, og i sidste ende komme med 
anbefalinger til, hvordan proceduren skal 
være i fremtiden. En procedure der virkelig 
trænger til at blive forbedret.
Udvalget er blevet nedsat på baggrund af 
den langstrakte og uskønne sag om førom-
talte glyphosat. 
Glyphosat blev vurderet sandsynligvis 
kræftfremkaldende af WHO, men af EU´s 
egne agenturer, kemiagenturet ECHA og 

fødevaresikkerhedsagenturet EFSA, blev 
det vurderet ufarligt.
Der var bare den hage ved EU-agenturenes 
vurdering, at dele af vurderingen var skre-
vet direkte af fra producenten Monsantos 
egen vurdering af stoffet.
Jeg skal ikke kunne sige, om Monsantos 
ord er hverken rigtige eller forkerte. Men 
jeg ved godt, hvordan jeg ville passe på mit 
eget produkt, hvis jeg havde en milliardfor-
retning.

Vi skal kunne stole på, at de rapporter EU’s 
agenturer laver, er uafhængige. Vi skulle jo 
gerne kunne bruge deres vurderinger til at 
afgøre, hvilke stoffer vi vil bruge, og hvilke 
der må ud. Hvis ikke vi kan det, er der jo slet 
ikke brug for agenturerne.
Udvalget skal bruge de næste ni måneder 
på at undersøge, hvordan de nuværende 
procedurer fungerer, og herefter komme 
med anbefalinger til, hvordan vi kan styrke 
kvaliteten, uafhængigheden og gennem-
sigtigheden i agenturernes procedurer.
Glyphosat fik efter mange tovtrækkerier en 
forlænget godkendelse i fem år. Et markant 
bedre resultat, end den 15-årige forlænge-
de godkendelse som Europa-Kommissio-
nen havde lagt op til. Men hele forløbet var 
særdeles uskønt, og sådan et forløb håber 
jeg også, at vi med udvalgets arbejde kan 
undgå at se igen i fremtiden. 

Vi skal simpelthen kunne reagere hurtige-
re, bedre og mere åbent, når vi skal god-
kende kemi til brug i og omkring ting vi 
spiser, drikker og bruger til dagligt. Det 
gælder folkesundheden, fødevaresikkerhe-
den og miljøets velbefindende. Det vil jeg 
gøre mit til, i det udvalgsarbejde vi nu sæt-
ter i gang. 

Mere arbejde i Europa-Parlamentet
Af Christel Schaldemose, medlem af EU parlamentet.
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Foto: Steen Brogaard.

I denne tid forsøger regeringen at tage 
nogle af Danmarks naturfredningsfor-
enings rettigheder fra dem. Det er vi i So-
cialdemokratiet meget i mod. Hvorfor? Det 
ligger simpelthen i vores historiske DNA, at 
naturfredning er vigtigt. Det hele startede 
med Stauning.
 
Thorvald Stauning elskede naturen. I en 1. 
maj tale fra 1926 siger han: ”friluftsliv befor-
drer på en gang: Børneopdragelse, kultur, na-
turglæde og sundhed. Den der lærer at elske 
naturen, at pleje og udvikle de spæde planter, 
at skabe skønhedsværdier og nytteværdier 
[...] han udvikler sit følelsesliv, sine kundska-
ber, sin livsglæde. Hans interesser vil præge 
hans liv i forholdet både til mennesker og dyr 
og i forholdet til hans daglige gerning. At han 
derigennem bliver værdifuldere for samfun-
det er en selvfølge”
 
Stauning mente altså, at friluftsliv og natur-
dyrkelse ikke bare gav den enkelte højere 
livskvalitet. Det gjorde dem også til bedre 
samfundsborgere.
Stauning blev den første miljø-politiker af 
betydning i Danmark. Dengang brugte 
man ganske vist ikke udtrykket miljø, man 
talte mere om naturfredning, men betyd-
ningen var den samme.
I 1937 flyttede Stauning naturfrednings-

området fra justitsministeriets resort til 
hans eget i statsministeriet. Samme år for-
handlede han personligt naturfredningslo-
ven igennem, så den blev vedtaget med et 
stort flertal i rigsdagen. En lov, som stadig 
står som en af de enkeltstående mest be-
tydningsfulde miljøpolitiske beslutning i 
Danmarkshistorien.
Naturfredningsloven af 1937 styrkede den 
offentlige adgang til private skove og 
strande, forbød reklamer i det åbne land, 
gav mulighed for at frede fortidsminder og 
måske allervigtigst indførte et forbud mod 
at bygge nærmere end 100 meter fra stran-
den og 300 meter fra skoven - den såkaldte 
strandbeskyttelseslinje.
Det havde siden 1917 været muligt ved lov 
for amterne at frede naturområder i Dan-
mark. Nu sikrede Stauning Danmarks Na-
turfredningsforening muligheden for at 
rejse fredningssager. Loven er stadig – om 
end i revideret form - gældende i dag.  

Lovens betydning for den danske natur har 
været enorm. Vores kyster er ikke som i 
mange andre lande plastret til med bebyg-

gelse og store fantastiske naturområder er 
fredede. I de første årtier efter lovens ikraft-
trædelse lykkedes det Danmark naturfred-
ningsforening, med den ny lov i hånden, at 
få fredet naturområder som Skagens Gren, 
Daubjerg Kalkminer og Svanninge Bakker - 
Senere fulgte Mols Bjerge, Lille og Store 
Vildmose og Møns Klint.

Stauning og naturen
Af Dan Jørgensen, MF

Vigelsø set fra Klintebjerg havn. Øen midt I Odense fjord er en naturperle.
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Aktivitetetskalender 2018
1. maj  1. maj møder. Søndersø, Bogense og Otterup.
7. maj.                19.30 Medlemsmøde med Dan J 3F Søndersø
14. maj 18.00 Gruppemøde. Søndersø rådhus.
1. juni 18.00 Deltagelse i By night. Otterup
4. juni 18.00 Gruppemøde m/fokusgrupper. Otterup rådhus.
22. juni 17.00 Delt. I Sommer i Søndersø. Søndersø.
13. aug. 18.00 Gruppemøde. Bogense rådhus.
10. sept. 18.00 Gruppemøde budget. Søndersø rådhus.
1. okt. 18.00 Gruppemøde. Otterup rådhus.
5. nov. 18.00 Gruppemøde m/fokusgrupper. Bogense rådhus.
3. dec. 18.00 Gruppemøde. Søndersø rådhus.
2019   
12. jan 10.00 Generalforsamling. Bogense.

Vi har overstået en godt besøgt generalforsamling i Kuplen i Otterup. Bestyrelsens beretning, som blandt andet omhandlede den netop 
overståede valgkamp og valgresultatet, blev godkendt, og der blev givet en god og bred orientering om det politiske arbejde i kommu-
nalbestyrelsen ved Kim Johansen, i regionsrådet ved Poul Erik Svendsen og i folketinget ved Dan Jørgensen, og der var mulighed for 
spørgsmål efter deres indlæg. Vores kasserer Bruno fik også et flot regnskab godkendt.

Valgets resultat blev drøftet, og der var enighed om, at vi de næste fire skulle være mere synlige. Fokusgrupperne skal inddrages i arbej-
det med udvikling af vores politik, og vi skal udarbejde og fremlægge vores forslag i kommunalbestyrelsen, så folk kan se forskellen på 
borgerlig politik, og det vi står for. 

Under valg blev Niels Henrik genvalgt som formand. Klaus Hummelhoff og Bente Egeskov ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen, hvor 
Ann Berit  Christensen, Inge Lise Nielsen, Jesper Knudsen og Brian Lebæk blev genvalgt og Idres Haider, Arne Erlund og Morten Fabians-
son blev nyvalgt. Jette Rohde og Anette Lykke blev suppleanter.

Generalforsamling den 13. januar i år

Som noget nyt mødes fokusgrupperne hver anden måned, hvor der er gruppemøde. Fokusgrupperne mødes fra 18-20 og gruppemø-
det er fra 20-21. Det har vist sig at fungere fint, og det har været nogle positive møder, og der er allerede kommet flere forslag, som 
gruppen arbejder videre med. 
Vi kan kun anbefale alle medlemmer at prøve at møde frem disse dage.


