Nr. 4 december 2018 13. årgang
Medlemsblad for socialdemokratiet på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen.

Nordfyn

Medlemsblad for socialdemokratiet på Nordfyn

Kære læsere!
Så kom der et nyt blad på banen igen, med lidt nyt fra de politiske fronter. Det er det sidste
blad i år, og vi er i fuld gang med forberedelserne til vores generalforsamling, som løber af
stabelen lige efter nytår den 12. januar. Her kan du få sidste nyt fra partiforeningen, kommunalbestyrelsen, Regionen og Folketinget, og du kan også stille spørgsmål og komme med
din mening til dem. Jeg håber vi ser mange af jer den dag.
Du kan besøge os på vores hjemmeside www.socialdemokratiet-nordfyn.dk.
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Hjælp til valgkampen
Foråret bliver præget af
valgkamp. Vi ved, der skal
afholdes valg til EU parlamentet den 26. maj, og vi
ved også, at der skal afholdes valg til folketinget
senest den 17. juni, fire år
efter sidste valg, som blev
afholdt den 18. juni 2015.
Mettes valgbus fra et tidligere valg.
Lars Løkke bestemmer
datoen, og det bliver, når det passer ham. Det er Regionen, der kører valgkamp
for vores kandidat Christel Schaldemose, som vi i år har fået op på en 2. plads
efter spidskandidaten Jeppe Koefod, og det er Kredsen, der kører valgkamp for
Dan Jørgensen, som er vores kandidat til folketinget. Vi er i partiforeningen en
aktiv medspiller for begge, og der bliver nok at se til, så vi kan sikre begge et
godt valg. Vores opgaver bliver primært at ophænge plakater, omdele, lave gadeaktiviteter og sikkert også mange andre ting. Vi vil forsøge igen at få beskrevet de enkelte opgaver konkret. Vi får derfor brug for alles hjælp, og vi håber vi
kan få lige så meget hjælp som ved sidste kommunalvalg og gerne mere.
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Socialdemokraterne sætter igen fodaftryk
Af Kim Johansen, Gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe.

Hvis man samler alle indsatser på et sted
og koordinerer dette imellem de 3 fagområder, vil man sikre sig et samlet overblik
over det behov, de pågældende har, og
undgår på denne måde spild af ressourcer
og tabt tid imod målet.

Socialdemokraterne på Nordfyn fik i den
netop afsluttede budgetforhandling forhandlet en ekstra indsats, til hele den udsatte familie, hjem.

Vi stillede i starten af året forslag om oprettelse af et tværfagligt udvalg bestående af
Børne- og Ungeudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
og fik dette tværfaglige udvalg oprettet før
sommerferien. Målet er, at dette udvalg
både skal være styrende for den fælles ungeenhed og dette nye projekt.

Det videre arbejde med denne tværfaglige
indsats for familierne ligger i Arbejdsmarkedsudvalget og koordineres selvfølgelig
med de øvrige udvalg for at sikre fælles
”fodslaw” i den videre proces.
Der har over de seneste snart 2 år været
adskillige forsøgsprojekter fordelt over
hele landet, som har vist utrolige resultater
og fremskridt for de implicerede familier.
Resultatet fra en af deltagerkommunerne
viser følgende:

Indsatsen skal primært gå til støtte på alle
områder, hvor en given familie er i kontakt
med i Nordfyns Kommune. En samlet koordinering af indsatsen til dem, der har det
rigtigt svært i hverdagen.
Det er vores tanke, at hvis et barn har det
svært smitter dette af på familien. Hvis forældrene har det svært smitter dette af på
børnene, og i værste fald hvis alle har det
svært, er det en negativ spiral, som er meget svær at komme ud af. Og det er derfor
vi skal sætte alle sejl til i kampen for at
hjælpe disse familier, men hvad er vores
mål for indsatsen?

Denne indsats, sammen med at vi har sikret at investeringsstrategien på hele arbejdsmarkeds området fortsætter gør, at vi
kan være med til at hjælpe en bredere del
af borgerne i Nordfyns Kommune til at blive selvforsørgende. Være med til at sikre at
den arbejdskraft, som vores virksomheder
efterspørger, er tilstede, at vores borgere
får et bedre og mere indholdsrigt liv, afsmittende effekt på sundhed og trivsel og
ikke mindst sikre, at der også de kommende år er kommunal økonomi til at investere
i borgernes fremtid og udvikling.
Kalender 2018
03. dec. 18.00 Gruppemøde.
Søndersø.
Kalender 2019
12. jan. 10.00 Generalforsamling. Bogense.
26. maj
EU valg.

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Brexit, Padbog-sagen og Merkel i EuropaParlamentet - sikke en måned

Af Christel Schaldemose, medlem af EU parlamentet

Siden sidst har Europa-Parlamentet været i
Strasbourg to gange, så der er masser af
nyt at fortælle om.
Padborg-sagen
Jeg vil dog begynde et andet sted end Bruxelles og Strasbourg, nemlig i Padborg,
hvor sagen om de filippinske chauffører,
har fyldt. Chauffører, der arbejder for transportvirksomheden Kurt Beier, og som ikke
bare har boet i en slumlejr i Padborg, men
også arbejdet i op til 18 timer om dagen til
en sulteløn på helt ned til 15 kroner i timen.
Jeg blev ærlig talt målløs, da jeg hørte om
sagen. Uanset om det er inden for reglerne
eller ej, så er det ikke en måde at behandle
andre mennesker på. Og det er gjort med
fuldt overlæg, for egen vindings skyld. Men
tydeligt er det i hvert fald, at reglerne om
import af arbejdskraft fra ikke-EU-lande,
har spillet fallit. Vi skal have kigget dem og
den frie bevægelighed efter i sømmene.
Noget skal ændres, så en ny Padborg-sag
ikke kan ske.
Jeg undrer mig over, at mange arbejdsgivere i transportbranchen igen og igen skriger på arbejdskraft. De burde sige sandheden, for det er tydeligt, at det er billig
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arbejdskraft, de i virkeligheden mener. Jeg
tror ganske enkelt ikke på, at det er svært
at finde chauffører, der vil køre til en ordentlig dansk løn. Men hvis det, som firmaet Kurt Beier står for, er forholdene, så
forstår jeg godt, det er svært at finde danske chauffører eller sågar europæiske
chauffører.

EU. Så det batter virkelig at tage fat her. Nu
skal vi så kæmpe med Ministerrådet. Ligesom med bilerne, så er Ministerrådet også
mindre ambitiøse end Europa-Parlamentet
med lastbilerne. Det undrer mig virkelig.
For teknikken til at få lastbilerne gjort mere
klima- og miljøvenlige findes allerede. Det
er bare at komme i gang.

Politiet undersøger nu, om Kurt Beier juridisk set er gået over grænsen, eller om virksomheden kun går lige til grænsen. Moralsk set er der i hvert fald ingen tvivl om, at
virksomheden er gået langt, langt over! Og
sagen har afsløret, at vi er vidner til et helt
uhørt ræs mod bunden for arbejdskraft
pga. den frie bevægelighed. Vi skal have
sikret, at den frie bevægelighed også er fair
bevægelighed. Social dumping skal stoppes, både med en indsats i Danmark og på
EU-plan.

Løkke-regeringen bryster sig af at være
den grønneste regering i mands minde.
Det er den ikke, men den kan da gå foran
og kæmpe for lastbilernes reduktionsmål
ved at støtte Europa-Parlamentets position.

Et forholdsvist nemt sted at begynde, er at
stoppe den næsten slavelignende trafik af
filippinere ind til Europa. Uden dem vil
transportsektoren forhåbentlig blive presset til at give bedre lønninger. Men jeg lover jer, at vi kun lige er begyndt at tale om
dette. Et stop for social dumping er en forudsætning for, at vi kan få et ordentligt indre marked.
Mindre CO2 igen
Og så tilbage til Europa-Parlamentet, men
jeg bliver ved lastbilerne. I mit seneste nyhedsbrev fortalte jeg om, at vi er i gang
med at reducere CO2-udledningen for bilerne. Nu er turen kommet til lastbilerne.
De skal også bidrage.
I denne uge har vi i Strasbourg stemt for
nye reduktionsmål for lastbilerne. De udleder cirka ¼ af al CO2 fra vejtransporten i

Merkel og Løkke
Gennem det sidste års tid, har vi haft besøg
i Europa-Parlamentet af forskellige statsledere til en debat om Europas fremtid. Tidligere har vi blandt andet haft den rumænske præsident, den franske præsident og
den græske premierminister.
I den seneste uge har vi haft debatten med
den tyske kansler Angela Merkel. Jeg er bestemt ikke enig med Merkel i alt, men det
var skønt at se hendes engagement. Hun
virkede utrolig fri. Måske fordi hun har
meldt ud, at hun stopper som kansler med
udgangen af denne valgperiode. Hendes
optræden i Europa-Parlamentet rejser dog
spørgsmålet, om hun vil være interesseret i
at blive formand for EU-kommissionen efter Jean-Claude Juncker. Hendes EU-engagement fejler i hvert fald ikke noget.
Hun havde mange interessante og relevante ting at sige, men hun var meget klar
i mælet, da hun sagde, at ”ikke alle problemer i Europa, er problemer for EU”.
Det er lige præcis der, jeg står som socialwww.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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demokrat. Vi har brug for EU til at løse de
store udfordringer, mens mange ting EU
beskæftiger sig med, løses bedre hjemme i
de enkelte lande.
Til gengæld kunne jeg ikke være mere
uenig med Merkel om forsvarspolitikken.
Hun mener, at EU skal have egen hær. Det
er simpelthen den forkerte vej at gå. Fint
med mig, at vi koordinerer indkøb af tanks
og andet, men vores forsvar skal bygge på
NATO. Punktum. Og nej, USA’s præsident er
ikke den mest stabile statsleder verden har
set, men vores interesser varetages bedst
af NATO.

Den næste statsleder der besøger Parlamentet bliver i øvrigt Lars Løkke Rasmussen, der kommer på besøg senere i november. Han får næppe lige så mange tilhørere
som Merkel, men jeg skal nok sidde klar.
Jeg vil nemlig gerne høre, hvad Lars Løkke
mener om EU’s fremtid.
Brexit-aftale?
Og lige som jeg skriver dette nyhedsbrev,
så er alle medier gået i breaking om den
netop indgåede Brexit-aftale. Jeg har ikke
læst de 585 sider, som aftalen fylder, men
jeg håber virkelig, at aftalen holder, og at
premierminister May kan få opbakning til
den. Med en aftale kan vi få sikret rammer-

ne for samarbejdet fremover. Det vil være
godt for EU, for Danmark og for Storbritannien. Men mon det går helt så let?
Det skal jeg nok vende tilbage med mere
om i årets sidste nyhedsbrev i december,
hvor jeg forhåbentlig også kan komme
med gode nyheder om sagen om prisportalerne, som jeg også har skrevet om tidligere.

Seniorhøjskole på Nordfyn

Højskoledage 2019 for seniorer på gymnasiet i Søndersø
i uge 7 den 11. - 12. - 13 februar
Vi har igen sammensat et godt program, der er noget for enhver smag
Med lærerige, underholdende og
morsomme foredrag
Se her museumsdirektør Cæcilie Ning
Hage – Tidens samling fra start til nu du
skal også høre entertaineren Bertel Abildgaard – spil og spred glæde, fra dansktop
til giro 413,
Et musikalsk og hylende morsomt foredrag, og så er der ikke mindst Nis Boesdal,
- Den gode historie. Ham kender vi fra radioen med Danmarksmester, nu er det på
P5 på DAB-radioen og
Axel Knudsen – landsbyer.

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

Ulla på tlf. 51 48 96 54
og Kirsten på tlf. 22 17 97 18

Vi bliver økonomisk støttet af Nordfyns
Kommune og vi modtager også støtte fra
AOF Odense & Nordfyn. Se mere på www.
seniorhøjskolenordfyn.dk

Prisen for alle de herligheder
745 kr. for alle 3 dage

Vi fik et afbud sidste år, er med i år i stedet,
foredraget hedder ”Mine damer og herrer
– Jens Christian Lings”.
Og så et foredrag med Kåre Sundmark slut fred med din medicin, og så en rigtig
festlig og traditionel afslutning inden kaffen og kagerne med Otterup Harmonika
Band.
Mon ikke vi får svigermor sendt til Kina
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Keld og Hilda optrådte sidste år på seniorhøjskolen.
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Status på udbud af Vej- og Park opgaver
Af Brian Lebæk, næstformand Teknik- og Miljø.

Da Nordfyns Kommune valgte at sende
dele af Vej- og Park opgaverne i udbud, var
det med en forventning om, at der kunne
spares mange penge.
Det velfungerende Vej- og Park kunne ikke
udføre opgaverne så billigt som NCC, der
vandt udbuddet.
I første omgang var der da også en større
besparelse, og det er jo i sig selv godt, da
pengene så kan bruges på andre ting. Så
langt så godt.
Der var dog også omkostninger ved overdragelsen, som ikke er med i regnestykket.
Af de medarbejdere, som overgik til NCC, er
flere stoppet og gået på pension, efterløn
eller andre offentlige ydelser.
Nogle var formentlig stoppet alligevel, men
en del er blevet tvunget af omstændighederne eller afskediget af NCC på grund af
de ændrede arbejdsbetingelser, som de
ikke kunne klare.
Der har også været ansat en del medarbejdere i særlige stillinger, som har givet dem
mulighed for at have tilknytning til arbejdsmarkedet, selvom de måske ikke kunne levere den fulde arbejdskraft.
Med udbuddet er det blevet sværere at
finde plads og meningsfyldte job til disse
medarbejdere.
Med en stor operatør som NCC, kan man
nok også forvente at en stor del af indtjening og skattebetaling føres ”ud af kommuSide 6

nen” og ikke kommer os selv til gode.
Desuden er der behov for at kommunen
udfører, og betaler for kvalitetskontrol af
opgaveløsningen.
NCC har stort set udført arbejdet tilfredsstillende, og der har som nævnt været en
rimelig besparelse.
Deres tilbud har dog været lige billigt nok,
så nu hvor selve kontrakten udløber, og der
er i udbuddet er mulighed for en forlængelse, ønsker NCC ikke at fortsætte på de
aftalte vilkår.
De taber faktisk penge på at udføre opgaverne, og dette underskud ønsker de dækket i en ny aftale.
Et nyt udbud vil formentlig ende på et beløb der stort set svarer til besparelsen i det
gamle udbud.
Dermed er kommunens besparelse, - og
derved grundlaget for et udbud væk.
Som man kunne frygte har de private operatører ved det oprindelige udbud, afgivet
bud, der var lavere end omkostningerne og
derved udkonkurreret Vej- og Park.

Nu hvor kommunens maskinpark og medarbejdere er afviklet, og det dermed er omkostningstungt og besværligt at tage opgaverne tilbage, hæver man så prisen!
Man kan jo vælge at holde fast i at udbyde
opgaverne, men vi mener, at man meget
alvorligt burde overveje at tage arbejdet
tilbage til kommunens Vej- og Parkafdeling.
Derved opnås en større fleksibilitet uden
ekstra omkostninger. Der bliver bedre muligheder for at beskæftige medarbejdere
med særlige udfordringer og behov, og det
kan jo åbenbart gøres til samme pris!
Enkelte opgaver, hvor det er formålstjenligt
kunne fortsat udbydes i mindre bidder,
som kunne være attraktive for lokale operatører.
Det vil koste noget at genetablere maskinparken, men en del af de gamle maskiner
skulle nok have været udskiftet alligevel.
Vi ser det som en god investering og en
bedre løsning.

Grønt område med gadekær i Østrup.
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Fagbevægelsens Hovedorganisation!
Af Lizette Risgaard.

demokratisk samfund til gavn for lønmodtagerne. Et samfund, hvor alle har mulighed for at uddanne sig og opnå gode og
sunde job, så man kan forsørge sig selv og
sin familie.
Grundpille i velfærdssamfundet
Den nye hovedorganisation skal fortsat arbejde for at udvikle det danske velfærdssamfund, hvor fagbevægelsen udgør en af
grundpillerne.
Den danske model, hvor lønmodtagere og
arbejdsgivere forhandler sig til rette om
løn- og arbejdsvilkår, er helt afgørende for
den danske succes, hvor en stærk økonomi
går hånd i hånd med en høj grad af tryghed.
Mere end 80 fagforbund og i alt 1,4 millioner lønmodtagere har fået nyt navn og
logo pr. 1. januar 2019. LO og FTF besluttede i foråret at fusionere fra årsskiftet, og nu
har hovedbestyrelsen i den nye hovedorganisation besluttet navn og logo. Fagbevægelsens Hovedorganisation bliver navnet.

– Derfor står vi også i den nye hovedorganisation vagt om vores stærke forhandlingssystem, hvor overenskomsterne sikrer lønmodtagerne et ordentligt arbejdsliv og
gode lønninger. Den danske arbejdsmarkedsmodel er simpelthen en forudsætning
for det velfærdssamfund, vi kender og holder af, siger LO’s formand Lizette Risgaard.

Varetager lønmodtagerens interesser
på alle niveauer
Fagbevægelsens Hovedorganisation arbejder for at påvirke de politiske beslutninger
og den konkrete lovgivning til gavn for lønmodtagerne og samfundet. Det sker blandt
andet gennem aktiv interessevaretagelse,
gennem trepartsforhandlinger med regering og arbejdsgivere og via deltagelse i en
lang række råd, nævn og udvalg, både internationalt og europæisk samt nationalt,
regionalt og lokalt.
– Vi bliver med 1,4 millioner medlemmer
lønmodtagernes talerør. Vi kender deres
hverdag og deres udfordringer, og vi ved,
at der mere end nogensinde er brug for en
stærk fagbevægelse, der varetager deres
interesser over for politikere og arbejdsgivere, siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey.
Den politiske ledelse af Fagbevægelsens
Hovedorganisation udgør formand Lizette
Risgaard, samt seks næstformænd Bente
Sorgenfrey, Arne Grevsen, Ejner K. Holst,
Nanna Højlund, Majbrit Berlau og Morten
Skov Christiansen.

Målet for Fagbevægelsens Hovedorganisation er at bidrage til et mere solidarisk og

Det nye logo for Fagbevægelsens Hovedorganisation.
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Nyt fra Erhverv- Kultur- og Fritidsudvalget

Af Anette Lykke Jensen, medlem af Erhverv- Kultur- og Fritidsudvalget

stolte af vores bymidter og rekreative områder. Cafélivet i vores tre hovedbyer er, efter min mening, ikke ligefrem det vi har
mest af om sommeren og mulighed for
overnatning er kun at få i Bogense, med
mindre man har sit eget telt/campingvogn
med eller lejer en hytte på en af vores campingpladser.

I Erhverv-, kultur-, og fritidsudvalget har
der gennem 2018 endnu ikke været de
store sværdslag at skulle udøve.
Rent politisk har der primært været arbejdet på byudvikling af de tre hovedbyer og
en, ikke udtømt, debat omkring kommunens museer, samt selvfølgelig løbende
vurdering og anerkendelse af de indkomne ansøgninger til de forskellige puljer fra
foreninger og andre private initiativtagere.
Der har været afholdt tværfaglige møder
med Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse
med planerne for byudvikling, og udvalget
har været i Vejle og Ringe for at se, hvad
andre byer har gjort, for at få mere gang i
blandt andet detailhandelen og for at få et
indblik i, hvordan man kan byudvikle samtidig med, at man moderniserer og renoverer gader, rekreative områder, fortove og
huse. Der har været fokus på, hvad der f.
eks. kan gøre byerne i vores kommune
mere attraktive for såvel unge som ældre
borgere. Hvordan kan vi, med egentlig
ganske små ændringer, tilføre mere natur,
højere trafiksikkerhed, flere parkeringspladser, gøre city mere interessant for at få
borgerne til at handle lokalt og ikke mindst
for at få flere til at blive boende i kommunen.
Vi har i forvejen en fantastisk natur, som vi
kan være stolte af, men det i sig selv er ikke
nok. Vi skulle gerne kunne være lige så
Side 8

Vores museer har også i det forløbne år
været udsat for en del debat. Jeg har en
holdning til, at de tilskud kommunen giver
til de tre byer er skævt fordelt. Det skal der
gøres noget ved, og under budgetforhandlingerne i starten af efteråret, var der
stor debat om netop dette emne. Udvalget
har haft en del diskussion om, hvordan det
kan løses, og jeg hælder til en strukturændring, der tilgodeser alle museerne på lige
vilkår. De lokalhistoriske arkiver mener jeg
ligeledes skal være placeret i de byer, hvor
de nu en gang hører hjemme. I øvrigt synes jeg de frivillige i disse foreninger gør et
kolossalt stort stykke arbejde. Museet ved
lufthavnen er et kapitel for sig, og her kunne der være et stort potentiale af besøgene, hvis der blev lagt nogle kroner til at
opgradere både lokalerne og måden museet viser sig frem på.
Vi vil rigtig gerne være en sund kommune
og gå frem som et godt eksempel. Det synes jeg udvalget viser, ved at have været

med til at muliggøre renovering af både
sportshaller og sportsanlæg. Det ligger
hele udvalget meget på sinde, at det skal
være nemt at komme til at udøve én eller
anden form for motion. Senest er idrætscenteret i Otterup blevet renoveret for ikke
mindre end 37 mill. kr., og jeg tror vi alle
holdt vejret den pågældende lørdag, hvor
dele af hallen gik op i røg. Heldigvis var det
”kun” bowlinghallen og det renoverede
køkken, det gik mest ud over, men det var
også mere end rigeligt. Renoveringen har
gjort det lettere for de ældre i og omkring
Otterup at komme til genoptræning, og
det har givet mere plads på andre centre til
flere medlemmer, der gerne vil motionere.
Udvalget har haft møde med Landdistriktsrådet. De frivillige her vil rigtig gerne være
med til at få alle lokale områder til at lave
deres eget lokalråd, som kan være med til
at holde liv i de små samfund. Rådet gør en
stor indsats og vil gerne være med til at byforskønne der, hvor der trænger til en hjælpende hånd.
For mig er det vigtigt, at vi også lytter til,
hvad det egentligt er, borgerne gerne vil
have. Så går du/I rundt med en god idé,
skal du/I være mere end velkommen til at
tage kontakt til mig på tlf. 42 30 88 19. Jeg
svarer, næsten, altid med det samme. Ellers
vil jeg ringe tilbage så hurtigt som muligt.

Otterup Museum.
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Besættelsesmuseum Fyn ved Beldringe.

Bogense Museum og arkiv.
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Den amerikanske drøm – om danske tilstande
Af Dan Jørgensen.

Den 6. november var der midtvejsvalg i
USA. Blandt de vigtige temaer i valgkampen var almindelige amerikaneres adgang
til sundhedsforsikring. I den forbindelse har
Danmark også igen været omdrejningspunkt for en del diskussioner. Og det med
god grund. Den amerikanske drøm lever –
ikke i USA; men i Danmark.
Præsident Trump ved godt, han har en dårlig sag, når det kommer til spørgsmålet om
sundhedsforsikring i USA. Han læser nemlig også meningsmålinger, og faktum er, at
et stort flertal af amerikanerne faktisk ønsker en anden vej for USA på dette område.
Stadigt flere amerikanere spørger: Hvorfor
kan man i stort set alle andre frie lande i
verden finde ud af at have en offentlig sygesikring, der leverer bedre og billigere
sundhedsydelser end USA?
Hvad gør Trump? Skifter han politik? Lytter
han til folket? Nej, han forsøger i stedet, at
få valget til at handle om noget helt andet.
Immigration, transseksuelles rettigheder

og – selvfølgelig fristes man til at sige –
ham selv. Trump har åbent sagt, at han mener, at vælgerne skal betragte valget som
et spørgsmål om, hvorvidt folk er for eller
imod ham som præsident.
At han dog også tager spørgsmålet om sygeforsikring alvorligt, så vi, da Det Hvide
Hus i sidste uge offentliggjorde en rapport
om ”nordic socialism”. Et document, der angreb de skandinaviske lande og vores samfundsmodeller. Levestandarden er 15% lavere i de nordiske lande end i USA, lyder det
i rapporten. Men det er selvsagt noget
vrøvl. BNP er ganske rigtigt større per indbygger i gennemsnit, men det dækker over
en enorm ulighed.
Faktum er, at en almindelig amerikaner
med en almindelig løn tjener betydeligt
mindre end en dansker i tilsvarende situation. Dertil kommer, at de udgifter, som en
amerikaner skal betale til sundhedsforsikring og uddannelse osv., langt overstiger
den øgende udgift, som en dansker har til
den højere skat, der betales her i landet.
De facts gjorde jeg klart i en lille video henvendt til det amerikanske publikum. Kort
tid efter at jeg selv havde lagt den online,
delte den amerikanske senator Bernie Sanders den på sin egen facebookside. Ledsaget af pæne ord om Danmark. Videoen er

set af over en million mennesker nu – rigtig
mange af dem er amerikanere. En del mindre end de 35 mio., der har set den video,
jeg lavede for et par måneder siden som
svar på et Fox News-angreb på Danmark.
Men det er dog stadig en del.
Det tager jeg som et tegn på, at der er en
stigende lydhørhed i USA over for de politikere, der ønsker at bevæge USA i en mere
social retning. Og dem er der heldigivis flere og flere af.
Den amerikanske drøm er desværre en utopi i USA. Tanken om, at alle kan får et godt
og frit liv uanset hvem man er, findes ikke
længere hos særligt mange amerikanere.
Men den findes jo faktisk her i landet. Og
det er det, som mange – herunder Bernie
Sanders, Hillary Clinton m.fl. - har set.
Nogen skandinavisk velfærdsstat bliver landet næppe nogensinde. Men mindre kan
også gøre det. F.eks. vil adgang for alle til en
sundhedsforsikring samt bedre mulighed
for at få en uddannelse for folk, der ikke har
rige forældre, som er det mange demokrater kæmper for, være et stort skridt i den
rigtige retning.
Midtvejsvalget blev en lille sejr for Demokraterne. De fik flertallet i Repræsentanternes hus. Desværre er det stadig Trumps Republikanere der bestemmer i Senatet.

AOF konkurrence
Af Mogens Jørgensen.

I sidste nummer af vort partiblad blev læserne opfordret til at scanne en QR kode og
deltage i en quizz. Her har lykkens gudinde
Vibeke Carmen Sørensen, blandt de rigtige
besvarelser trukket en vinder.
Vinder af Quizzen i forbindelse med AOF
deltagelse i Fjordens dag ved Klintebjerg.
Vinder blev Karsten Lajer.
Tak til alle deltagere, vi håber I vil være med
en anden gang.
Side 10

Vibeke Carmen Sørensen er lykkens gudinde.
Foto Marianne Fick.

Vinterbillede af Dallund slot og sø.

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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K o n t i n g e n t 2019
Af Bruno Staffensen, kasserer.

Ændring af kontingent, som fremover følger den vejledende årlige i alt kontingent, i år er det 479,50 kr.

Nordfyn

Nordfyn

Helårligt
2019

Helårligt
stigning

Nordfyn

Nordfyn

Halvårligt 2019 Halvårligt stigning

foreningen
kredsen
partikontoret
Kontingent i alt

Fuldt betalende
Fuldt betalende
Fuldt betalende
Fuldt betalende

177,50 kr.
84,50+20 kr.
197,50 kr.
479,50 kr.

3,00 kr.
1,50 kr.
3,00 kr.
7,50 kr.

89,25 kr.
41,50+10 kr.
104,00 kr.
244,75 kr.

-3,75 kr.
0,50 kr.
2,00 kr.
-1,25 kr.

foreningen
kredsen
partikontoret
Kontingent i alt

Nedsat kontingent
Nedsat kontingent
Nedsat kontingent
Nedsat kontingent

77,75 kr.
52,50+20 kr.
89,50 kr.
239,75 kr.

1,25 kr.
1,00 kr.
1,50 kr.
3,75 kr.

40,00 kr.
25,50+10 kr.
49,50 kr.
125 kr.

-4,00 kr.
0,00 kr.
1,00 kr.
-3,00 kr.

Beregningsmetode
Fuldt betalende =
479,50 kr. nedsat kontingent er det halve =
Fuldt betalende helårligt = 479,50 kr. halvårligt er det halve =
Nedsat kontingent =
239,75 kr. nedsat halvårligt kontingent =

239,75 kr.
239,75 kr + 5 kr.
120 kr + 5 kr.

Kredsen får 20 kr. mere end vejledende kontingent, og de 20 kr. er til kredsens kongresfond og valgfond.
Kongresfonden betaler de delegeredes fortæring ved den årlige kongres. Valgfonden er til valgkampen til valg af vores folketingskandidat, 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 (10 kr.), kontingentet opkrævet i januar/februar, 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 betalingsservice, så vil dit kontingent på 479,50 kr. blive delt
ud på 12 små bidder af 39,96 kr pr. md. til budgetkontoen.
Eller nedsat kontingent 239,75 kr. fordelt på 12 md. 19,98 kr./md.

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Generalforsamling i Socialdemokratiet på Nordfyn

Tid: Lørdag den 12. januar 2019 kl. 10.00.
Sted: Medborgerhuset, Gyldensteensvej 24, Bogense.
Generalforsamling i Socialdemokratiet på Nordfyn
Tid:
Lørdag den 12. januar 2019 kl. 10.00.
Sted:
Medborgerhuset, Gyldensteensvej 24, Bogense.
Vi starter med kaffe og rundstykker kl. 9.30.
Dagsorden:
1
2

Velkomst.
a. Valg af dirigent.
b. Valg af sekretær.
c. Valg af 3 stemmetællere.
3
Godkendelse af dagsorden.
4
Bestyrelsens beretning.
Herunder beretning fra de nedsatte udvalg.
5
Økonomi.
a. Aflæggelse af revideret regnskab for 2018.
b. Aktivitetsplan for 2019.
c. Fastlæggelse af partiskat.
d. Budget for 2019.
6
Orientering fra A-gruppen ved Kim Johansen.
7
Orientering fra folketinget ved Dan Jørgensen.
8
Orientering fra Regionen ved Poul-Erik Svendsen.
9
Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 6. januar.
10
Valg:
a. Kasserer. (2 år).
		
På valg er Bruno Staffensen. Modtager ikke
genvalg.
		
		
		
		
		
		
		

b. 6 bestyrelsesmedlemmer. (2 år).
På valg er følgende:
Lene Kirud.
Rikke Jul Andresen.
Jette Rohde Jensen.
John Knudsen.
Mogens Jørgensen.
Jan Justesen.

		

c. Et antal bestyrelsessuppleanter. (1 år).

Der afholdes en samlet afstemning om bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.
De første 6 bliver bestyrelsesmedlemmer, og de efterfølgende bliver suppleanter.

		
d. 2 revisorer. (1 år).
		På valg er Svend Erik Poulsen og Tage Holm Larsen
		
e. 2 revisorsuppleanter. (1 år).
		
På valg er Helle Waagner og Arne Kruse.
		
f. 1 medlem til AOF Odense Nordfyns bestyrelse. (2 år).
På valg er Bruno Staffensen.
		g. 1 suppleant til AOF Odense Nordfyns bestyrelse. (1 år).
		
På valg er Kirsten Staffensen.
		
h. 3 fanebærere. (1 år).
		
På valg er John Harfeld, Jørgen Simonsen og 		
		Morten Fabiansson.
11
Udpegning af min. 3 medlemmer til hvert udvalg.
		
a. Informationsudvalg.
		Niels Henrik Nielsen, Bruno Staffensen, Birgit
Poulsen, Mogens Jørgensen, Tage Holm Larsen.
		b. Aktivitetsudvalg
Anette Lykke Jensen, Inge Lise Nielsen, Brian
Lebæk, John Knudsen, Mogens Jørgensen.
		c. Mødeudvalg.
Ann Berit Christensen, Birgit Poulsen, Kirsten
Staffensen.
		
d. Medlemsudvalg.
		
Formand, næstformand, kasserer.
12
Valg af tre suppleanter for kongresdelegerede.
	Anette Lykke Jensen, Rikke Jul Andresen og Mogens Jørgensen.
13
Indstilling af folketingskandidat.
Dan Jørgensen
14
Eventuelt.
Generalforsamlingen forventes at slutte ca. kl. 14, og foreningen
er vært ved en let frokost ca. kl.12.
Materialer udsendes på mail den 10. januar.
Der er ingen tilmelding, du kommer bare.
På bestyrelsens vegne
Niels H Nielsen

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

