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Kære læsere!

Side 2

Kære læsere!

Du sidder nu med det første blad i år. Vi har denne gang fået mange spændende indlæg, så 
bladet er også lidt større end normalt. Der er mange forskellige politiske dagsordener, og der er 
også artikler om projekter, der er færdige. Vi har travlt med forberedelserne til de to kommende 
valgkampe, og der er også opgaver til dig. Vi skal sikre både Dan og Christel så godt et valg som 
muligt.
Vi ønsker dig god læsning.
Du kan besøge os på vores hjemmeside www.socialdemokratiet-nordfyn.dk.

Med venlig hilsen
Niels Henrik Nielsen

1 maj fester

Planlægningen er i fuld 
gang, og der bliver igen i år 
afholdt morgenappel hos 
3F i Søndersø samt fane-
march og fest på Torvet i Bo-
gense til middag.

Hos 3F taler Karsten Hønge, 
Christel Schaldemose og 
Dan Jørgensen. I Bogense 
taler Christel Schaldemose, 
Rasmus Peter Henriksen og 
Bjarne Lund.

I Bogense bliver teltet i år 
dobbelt så stort, så vi ikke er 
så afhængige af vejret.

Indholdsfortegnelse: 
Side 2: 1. maj fester
Side 3: Socialdemokraterne sætter igen fodaftryk.
Side 3: Dan Jørgensen  – Kalender
Side 4: Christel Schaldemose
Side 5: Kære socialdemokrat – Afklaring ønskes
Side 6+7:  Ekstraordinære tiltag for borgerne i Nordfyns Kommune
Side 8: Der kommer en dobbelrettet cykelsti
Side 9+10+11:  OTTERUP IDRÆTSCENTER et stort aktiv for byen - Noget 

forsvinder nyt opstår
Side 12: Otterup Gymnasterne
Side 13:  Rengøring hver femte uge i ældreplejen i Nordfyns Kommune  

Generalforsamlingen
Side 14+15: At arbejde med anbragte børn
Side 16: Borgermøde i Otterup Geværfabrik
 Borgermøde i Skamby om kommunens brandingsstrateg
Side 17: Halstrategi
Side 18+19: Hvad der sker i børne- og ungeudvalget
 Nyt fra teknik og miljøudvalget 
Bagsiden: AOF

Forside: Dan lytter til alle de gode forslag fra 
medlemmerne til aktiviteter i valgkampen.
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I dag kan en mandlig akademiker se frem til 
syv års længere pension end en ufaglært. 
Dette på trods af, at mange faglærte og 
ufaglærte får deres debut på arbejdsmarke-
det mange år før dem, der har de længste 
uddannelser. Er det retfærdigt? Nej, mener 
vi i Socialdemokratiet. Desværre står de 
borgerlige i kø for at kritisere vores nye pen-
sionsforslag, der skal sikre en værdig tilba-
getrækning for flere. 
 
Finansminister Kristian Jensen har udtalt, at 
nedslidning blandt faglærte og ufaglærte 
er en myte. Tidligere Venstre-minister Søren 
Pind beskriver vores forslag om tidligere 
pension til nedslidte og folk, der er startet 
tidligt på arbejdsmarkedet som vanvittigt. 
J.B. Olsen fra Liberal Alliance mener, at det 
virkelige problem er, at folk ryger og drikker 
for meget. Hvordan man får ondt i ryggen 
eller knæene af det melder historien ikke 
noget om. Men sådan er niveauet altså for 
debatten.
 
Faktum er at en analyse af LO-lønmodtage-
re tydeligt viser, at et belastende arbejds-
miljø har større betydning for lønmodtage-
res helbred end livsstil. Det samme gør sig 
gældende, hvis man spørger NFA (Det Nati-
onale Forskningscenter for Arbejdsmiljø), 
som slår fast, at hårdt fysisk arbejde øger ri-
sikoen for dårligt helbred - også når man 
kontrollerer for kost, rygning, alkohol og 
motion. Det samme gør sig gældende ved 
et hårdt psykisk arbejdsmiljø.
 
At kalde nedslidning blandt faglærte og 
ufaglærte for en myte er også forkert. Hver 
5. 3F’er forlader i dag arbejdsmarkedet in-
den vedkommende er fyldt 60 på grund af 
nedslidning eller dødsfald. Oven i det er det 
op mod 20 % blandt LO’s medlemmer, der 
må starte dagen med en kodimagnyl på 
grund af smerter på jobbet. De tilbud man 
tidligere har haft til den her gruppe menne-
sker er blevet kraftigt beskåret de sidste år.

 Eftersom efterlønnen de facto blev afskaf-
fet af Lars Løkke Rasmussen, med opbak-
ning fra Dansk Folkeparti og Det Radikale 
Venstre, tilbage i 2011, får flere og flere med 
fysisk og psykisk krævende arbejde svært 
ved at kunne blive på arbejdsmarkedet i 
takt med at pensionsalderen stiger. Det bli-
ver kun gjort værre af, at regeringen har 
gennemført hårde besparelser på arbejds-
tilsynet, og at seniorførtidspensionsordnin-
gen bliver brugt markant mindre, end man 
havde forventet. 
 
Alle mennesker har ret til en værdig afslut-
ning på arbejdsmarkedet. Derfor foreslår 
Socialdemokratiet, at de mest nedslidte og 
dem, som er startet på arbejdsmarkedet i 
en meget ung alder, skal have ret til at gå på 
pension tidligere end andre. Dette skal 
både være rettet mod fysisk og psykisk ned-
slidning, og adgangen til en tidligere pen-
sion skal være lige mellem mænd og kvin-
der.
 
Vi har sat 3 mia. kr. af årligt til et mere retfær-
digt pensionssystem, hvor muligheden for 
at gå tidligere på pension er fastsat som en 
ret. Dermed skal man ikke igennem adskil-

lige vurderinger, arbejdsprøvninger og visi-
tationer. I stedet skal man have et klap på 
skulderen for sin indsats. Når man har gjort 
sin pligt, kan man kræve sin ret.

Tidligere pension handler om retfærdighed
 Af Dan Jørgensen, Næstformand for Socialdemokratiets folketingsgruppe.

2019   
01. april 18.00 Gruppemøde Otterup
06. maj 18.00 Gruppemøde Søndersø
26. maj  EU valg. 
03. juni 18.00 Gruppemøde Bogense
12. august 18.00 Gruppemøde Otterup
02. september 18.00 Medlemsmøde Søndersø
09. september 18.00 Gruppemøde og budget Søndersø
07. oktober 18.00 Gruppemøde Bogense
11. november 18.00 Gruppemøde Otterup
02. december 18.00 Gruppemøde Søndersø
2020   
11. januar 10.00 Generalforsamling Søndersø

Dan Jørgensen

Aktivitetetskalender 2019/20
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Hvor er det dejligt at være dansk socialde-
mokrat og se, hvordan der er vind i sejlene 
hjemme i Danmark. Lige nu er det vores 
politiske udspil, der bliver debatteret, og 
meningsmålingerne der peger i vores ret-
ning, ligesom det nyligt afholdte skolevalg 
også var en sejr for alle de engagerede 
unge mennesker i DSU. Det er særligt rart 
at opleve, når man arbejder i Europa-Parla-
mentet, og gang på gang har set sine so-
cialdemokratiske kollegaer i resten af Euro-
pa, få den ene øretæve efter den anden. 
Det viser, at vi i Danmark er på rette vej.

”Schaldemose-rapporten” er færdig

Men her i Europa-Parlamentet sker der 
også masser af ting. Her midt i februar blev 
jeg endelig færdig med forhandlingerne 
om ny lovgivning, der sikrer mere fair og 
gennemsigtige handelsbetingelser på on-
line-platforme som Amazon, Hotels.com 
og Momondo. Jeg har nævnt sagen før, så 
jeg vil ikke gå i detaljer med den, men det 
er altså meget tilfredsstillende at se, når 
hårdt arbejde udmønter sig i konkret poli-
tik.

Og hårdt arbejde var det virkelig. Vi har 
haft mange forhandlinger og den sidste og 
afgørende startede kl. 19.30 en onsdag af-
ten og var færdig kl. 4.49 torsdag morgen. 
Eller nat vil nogen jo nok sige. 

Og når jeg i starten skriver, at jeg ”endelig” 

er blevet færdig, skal det faktisk tages med 
et gran salt. Normalt tager det længere tid 
at lave lovgivning, end det har taget den 
her gang. Vi har vel lavet 1½ års arbejde på 
noget nær det halve. Vi har selvfølgelig væ-
ret presset af, at vi skulle være færdig inden 
valget i maj – ellers blev de nye regler bare 
ikke til noget i denne omgang.

Men det viser også, at vi godt kan speede 
processen op, når det er nødvendigt. Og 
det synes jeg, er værd at tage med til frem-
tiden. For så kan vi vel også speede op, 
selvom der er god tid?

Uanset hvad er det stort at se sit eget navn 
på vigtig lovgivning. Det sker trods alt ikke 
så tit, når vi er 751 politikere, som de nye 
love skal fordeles imellem. Det er da heller 
ikke afgørende, at det er mit navn, der står 
på, for jeg arbejder også med tonsvis af an-
dre sager, hvor en kollega har sit navn på. 
Men det betyder alligevel lidt ekstra, når 
det er ”Schaldemose-rapporten”, der skal 
stemmes endeligt igennem.

Valgkamp i sigte

Med den på plads bliver der nu endnu 
mere tid til at forberede den kommende 
valgkamp. Jeg er allerede i fuld gang: Kam-

pagneholdet er sat, plakatbillederne er ta-
get, og mange gode folk omkring mig er i 
fuld gang.

Når du læser dette er der under 100 dage 
til valget, og jeg glæder mig rigtig, rigtig 
meget. Dog er min største bekymring lige 
nu folketingsvalget. Ikke så meget hvordan 
det kommer til at gå. Jeg er overbevist om, 
som jeg også skrev i indledningen, at vi går 
et godt folketingsvalg i møde. Nej, bekym-
ringen går på, hvornår Lars Løkke vælger at 
afholde valget.

For EU-debattens skyld håber jeg stadig, at 
de to valg bliver adskilt. Valget til Europa-
Parlamentet vil blive nedprioriteret i medi-
erne, hvis begge valg bliver den 26. maj. 
Og, nå ja, hvad skal jeg bruge mine plakat-
billeder til, hvis lygtepælene alligevel er 
helt fyldt op?

Jeg krydser fingre for, at statsministeren 
snart udskriver det valg, så vi ikke bare kan 
få det overstået, men forhåbentlig også få 
en ny statsminister. Og så skal jeg nok være 
klar til endnu en valgkamp i maj. Og hvis 
nogen frivillige synes to valg er meget, så 
skal jeg nok hjælpe med at hive dem op.

Schaldemose-rapporten og valgkamp i sigte
Af Christel Schaldemose, medlem af EU parlamentet.

KPU (kommunalpolitisk udvalg) var på Søndersø gymnasium en tidlig morgen med kampagnen ”Stop uligheden”.  
Der blev uddelt rundstykker og materialer til lærere og elever.

Kampagne for ”Stop uligheden”
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Folketingsvalgkampen er på trapperne – 
og da vi nærmer os med hastige skridt, skal 
kampagneorganisationen ligeledes træde 
ind i det sidste opbyggende stadie, så vi 
kan føre et brag af en valgkamp, når der 
trykkes på knappen. Lørdag d. 23. februar 
mødte 15 engagerede socialdemokrater 
op til valgopstartsmødet, der blev afholdt i 
Søndersø. Dan indledte med et oplæg, der 
indeholdte nogle slagkraftige bud på, 
hvad valgets tema bliver og gav en motive-
rende tale, hvorefter vi gik over til det prak-
tiske oplæg, hvor jeg slog et slag for, hvilke 
opgaver vi skal have udfyldt af frivillige 
kræfter. Essensen var at holde de førnævn-
te indlæg korte, da konceptet ved mødet 
var at inddrage de frivillige som en central 
del af beslutningsprocessen, når det kom-
mer til måden, hvorpå vi fører valgkamp. 

Der kom en lang række solide bud på, hvad 
vi bør fokusere på i det kommende valg. 
”Er der mulighed for at få en valgcafe?”, 
”Skal vi have Dan ud i praktik?” Og ”kunne 
Dan og Kim lave en aktivitet i det lokale 
motionscenter?”. Engagementet var i høj-
sæde, stemningen var god – og deltagerne 
meldte sig på en lang række aktiviteter, der 
skal afvikles under valget – heriblandt pla-
katophængning og husstandsomdeling.

Det var dejligt at møde en masse frivillige, 
og da et godt valgresultat forudsætter, at 
vi har en masse af disse, søger vi stadig ak-
tivt med lys og lygte efter flere. Så har du 
lyst til at lægge en indsats i Dans valgkamp 
– om det er at hænge i lygtepælene og 
hænge plakater op, eller om det er at pak-
ke rundstykker, har vi brug for dig, så vi kan 

få en ny regering og vi kan male Fyn rødt. 
Kunne du derfor have lyst til at lægge en 
uforpligtende indsats og blive aktiv i val-
get, er du mere end velkommen til at kon-
takte mig for at skrive dig op til at dele fly-
ers ud i dit kvarter, skrive nogle læserbreve 
i Socialdemokratiets tegn eller noget helt 
tredje. Vi løfter i flok, og vi har brug for dig, 
kammerat.

Jeg ser frem til et godt valg med en masse 
frivillige – og jeg håber, at du vil være med.
Email: emilharndahl@gmail.com

Der er en afventende stemning i Regions-
rådet, bliver det en borgerlig regering efter 
et valg, så er det klart signaleret at de folke-
valgte regionsmedlemmer fjernes. Får vi  
skiftet til en socialdemokratisk ledet rege-
ring, så fastholdes folkevalgte til styring i 
regionerne. Men der kommer selvfølgelig 
ændringer i forhold til opgavefordelingen 
mellem regionerne og kommunerne. Det 
er for øvrigt en proces, vi er i gang med, og 
som er en naturlig udvikling i forhold til de 

ændringer, der foretages med de nye su-
persygehuse. Derfor er det naturligt med 
oprettelse af sundhedshuse i kommuner-
ne – et tættere samarbejde med Regionen 
og Kommunerne.

Vi har etableret et forsøg i Esbjerg , hvor 
der er etableret et tæt samarbejde mellem 
sygehusets – og de kommunalt ansatte sy-
geplejersker. Det giver et bedre behand-
lingsforløb for den enkelte borger. Det er 
tanken, at det skal udbredes til resten af 
regionen. Sundhedshusene skal overtage 
opgaver, som ikke kræver special behand-
ling på et sygehus. Processen er  i gang, 
men det er vigtigt, at vi får en hurtig afkla-
ring efter et folketingsvalg, også af hensyn 
til personalet.

Forhandlingerne om sundhedsreformen er 
gået i gang i folketinget. Når der foreligger 

et forslag, som et flertal i den borgerlige 
lejr kan gå ind for, vil statsministeren ud-
skrive valg til folketinget. Der vil givetvis i 
de forhandlinger, der er i gang blive foreta-
get nogle enkelte ændringer. Det er spæn-
dende, hvad de kan blive enige om at gå til 
valg på i den borgerlige lejr.

Folketingsvalget er vigtigt, også for at vi 
fortsat har vores lokale Folketingsmedlem 
på Tinge , som fortsat kan varetage vores 
lokale og fynske interesser . Der er også 
valg til EU her i foråret – jeg må bare sige at 
Christel har efter min opfattelse gjort det 
godt . Så det handler om at overbevise folk 
om at vi har to gode kandidater og skal vi 
fortsat have det skal der stemmes person-
ligt .

Kære socialdemokrat

Afklaring ønskes

Af Emil Harndahl Andersen, kampagneleder.

Af Poul Andersen, medlem af regionsrådet.

Emil Harndahl.
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Jeg vil i denne artikel forsøge at give jer et 
indblik i de mange ordninger og forsøg der 
foretages i Nordfyns Kommune sideløben-
de med den ordinære indsats, som er med 
til at hjælpe alle til et job eller uddannelse.

I Jobcenter Nordfyn arbejder vi, som i de 
fleste andre jobcentre, løbende med tidsaf-
grænsede projekter, der supplerer den 
daglige beskæftigelsesindsats. Projekterne 
er oftest finansieret af Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering. Disse projek-
ter udbydes som regel som forsøgsprojek-
ter, hvor særlige metoder i arbejdet med en 
bestemt målgruppe, særlige indsatser eller 
samarbejdsformer afprøves. 

I nogle tilfælde bygger et projekt videre på 
et tidligere gennemført projekt, hvor erfa-
ringerne fra det første projekt indarbejdes i 
konceptet for det næste, så man gradvist 
udvikler en optimal model. Et eksempel 
herpå er projekt 

Flere skal med – Frontrunner, som er et 
overgangsprojekt mellem Flere skal med, 
der afsluttes til sommer, og Flere skal med 
2, der påbegyndes umiddelbart herefter. I 
Flere skal med forsøger man at bringe ledi-
ge, der har været mindst 5 år i kontant-
hjælpssystemet, ind på arbejdsmarkedet 
via håndholdt og virksomhedsrettet ind-

sats. I Flere skal med 2 skal målgruppen ud-
vides til at gælde alle aktivitetsparate kon-
tanthjælpsmodtagere, dvs. ledige med 
problemer udover ledighed. Udover den 
bredere målgruppe suppleres anden del af 
projektet med muligheden for at drøfte sa-
gerne på tværfaglige møder med enten 
sundheds- eller familieafdelingen. Dette 
nye koncept afprøver vi netop nu i Fron-
trunner projektet.

I de statsfinansierede projekter er der ofte 
meget specifikke krav til, hvordan projektet 
tilrettelægges, bemandes og udføres. Lige-
som der er tæt opfølgning på projekternes 
løbende resultater og altid udarbejdes en 
slutevaluering. Projekterne gennemføres 
som regel i flere kommuner, så der sikres en 
valid datamængde.  I de borgernære pro-
jekter yder konsulentvirksomheder sup-
port og faciliterer projekterne, så der sikres 
ensartethed på tværs af kommunerne. 
Mange projekter er implementeringspro-
jekter, hvor hensigten er, at man efterføl-
gende fortsætter hele eller dele af projekt-
modellen i den daglige drift. 

I projekt Seniorvikar, som snart afsluttes, 
har vi f.eks. fået opbygget gode netværk til 
flere vikarbureauer, som vi også efter pro-
jektafslutning vil samarbejde med blandt 
andet omkring indsatsen for forsikrede le-
dige seniorer.

I andre tilfælde er det kommunen selv, der 
iværksætter og finansierer et projekt. Det er 
f.eks. tilfældet med Projekt Helhedsorien-

teret indsats for familier, som Kommunal-
bestyrelsen i Nordfyns Kommune har afsat 
midler til at gennemføre i en 4-årig periode 
fra 2019. Projektet er forankret i Arbejds-
markedsudvalget, men er et tværfagligt 
samarbejdsprojekt mellem Jobcentret, 
Børn og familie, Skole og Dagtilbud samt 
Sundhed og Rehabilitering. Hensigten med 

projektet er at give udvalgte familier, der 
både har en beskæftigelses- og en børne-
sag i kommunen, en gennemgående, vel-
koordineret helhedsindsats, der skal få fa-
miliens voksne i gang med job eller 
uddannelse og understøtte børnenes triv-
sel og skolegang. Projektet bemandes med 
en projektleder, der har det overordnede 
ansvar for indhold i og koordinering af ind-
satserne, og suppleres af fagpersoner fra de 
enkelte involverede afdelinger. Projektet 
kan dog trække på alle relevante fagperso-
ner i kommunen. 

Et andet eksempel på et internt projekt er 
samarbejdsprojektet Tidlig Indsats mellem 
sundhedsafdelingen og jobcentret. Her le-
verer sundhedsafdelingen et forløb for sy-
gemeldte med lidelser i bevægeapparatet 
– typisk ryg eller knæ. Jobcentret kan så 
henvise sygemeldte borgere indenfor den-
ne kategori til forløbet. Formålet er at af-
korte borgernes sygeperiode og understøt-
te deres hurtige tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet. 

Lige for øjeblikket har vi alt i alt ca. 10 store 
og små projekter i gang i Jobcentrer Nord-
fyn. De er i forskellige faser af deres levetid 
– nogle er i slutfasen og skal snart evalue-
res, mens andre er i deres spæde opstart. At 
arbejde med projekter enten parallelt med 
eller som en særlig ramme for den daglige 
drift for en bestemt målgruppe, kan både 
give gevinster og udfordringer i dagligda-
gen.

Projekter giver energi og fokus. Medarbej-
derne synes ofte, det er spændende at af-
prøve nye arbejdsformer og udvikle nye 
metoder. Nogle får måske nye roller og 
funktioner i en periode og dermed mulig-
hed for faglig udvikling. Borgerne kan også 
opleve det positivt at blive del af et projekt 
– de bliver mødt på en anden måde end 

Ekstraordinære tiltag for borgerne  
i Nordfyns Kommune
Af Kim Johansen, gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe.
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normalt, får måske andre tilbud og en an-
den type indsats. 

I foråret 2019 går vi i gang med projekt et 

mere rummeligt arbejdsmarked, som 
kommer til at samle ledige med handicap 
på tværs af mange forskellige målgrupper 
og give dem den mere fokuseret og specia-
liseret indsats med det formål at øge til-
knytningen til arbejdsmarkedet for perso-
ner med handicap, og udbrede viden om 
mulighederne for handicappede på ar-
bejdsmarkedet både blandt de ansatte i 
jobcentret og blandt de lokale virksomhe-
der.

Men projekter kan også potentielt virke for-
styrrende og ressourcekrævende i en travl 
og presset hverdag. Derfor er vi meget be-
vidst om, hvilke projekter, vi søger og hvor 
mange, vi kan rumme ad gangen. Først og 
fremmest vurderer vi selvfølgelig, om pro-
jektet giver mening for vores arbejde og for 
borgerne. Vores kerneopgave i jobcentret 

er at få ledige og sygemeldte borgere ind 
på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. 
Hvis projektet understøtter den målsæt-
ning via indsatser og metoder, der synes 
fornuftige og virkningsfulde, byder vi ind. 

Projekterne skal helst forstyrre hverdagen 
mindst muligt: Ideelt set skal de glide ind 
og understøtte den daglige drift ved at 
supplere og optimere den med frugtbare 
ekstraindsatser, som projektet enten er 
født med, eller som vi selv udvikler til pro-
jektet. Eksempler herpå er et særligt forløb, 
der gradvist skal introducere flygtninge-

kvinder til arbejdsmarkedet og motivere 
dem til at komme i job. Forløbet er en del af 
projekt Målrettet kommunal beskæftigel-
sesindsats, som Styrelsen for International 
Rekruttering og Integration finansierer. Et 
andet eksempel er forløbet Din vej i job, 
som oprindeligt blev udviklet i det netop 
afsluttede projekt Særligt Tilrettelagt Virk-
somhedsindsats, og som vi nu viderefører i 
det føromtalte Flere skal med – Frontrun-

ner. Her mødes ledige ugentligt og får in-
put, motivation og tips til deres jobsøg-
ning.

Det er dog ikke alle projekter, der er direkte 
målrettet borgerne. Vi har netop i samar-
bejde med jobcentrene i Assens og Ærø 
kommune fået midler til at gennemføre et 
kompetenceudviklingsforløb, der skal un-
derstøtte og styrke rammen om implemen-
teringen af den ny Lov om aktiv beskæfti-
gelsesindsats. Forløbet består af en række 
læringsworkshops og er for både ledere og 
medarbejdere i jobcentret. 

I Jobcenter Nordfyn vil vi også fremover ar-
bejde med projekter, der understøtter vo-
res kerneopgave, supplerer vores daglige 
drift og kvalificerer vores arbejdsindsats. Vi 
nyder godt af den viden og inspiration, der 
følger med projekterne, så vi hele tiden kan 
tilbyde vores borgere den bedst mulige 
indsats og dermed understøtte deres frem-
tid på arbejdsmarkedet.

Så blev der ensretning i Otterup. Mon det nu er den rigtige retning?
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Der kommer en dobbeltrettet cykelsti
Af Mogens Jørgensen, bestyrelsesmedlem.

Morud og Bredbjerg bliver i løbet af de næ-
ste 11/2 år forbundet med en cykelsti.

Mellem Bredbjerg og Morud bliver trafik-
sikkerheden for alle væsentlig bedre. For-
bedringen sker med den beslutning, som 
politikerne i Nordfyns kommune har truf-
fet. 

At der kommer en cykelsti mellem Morud 
og Bredbjerg er et ønske, som der lokalt 
har været de seneste ca. 26 år. Til anlæg-
gelsen af cykelstien er det meddelt, at der 
fra statens cykelstipulje også ydes et bi-
drag. 

Et politiske flertal har valgt at fremme tra-
fiksikkerhed, og det er i en god sags tjene-
ste, at dette argument er tungtvejende, når 
det blandt andet handler om trafiksikker-
hed for bløde trafikanter. Vi ser frem til at 
skolebørn, medarbejdere, idrætsudøvere, 
borgere, der bare gerne vil cykle en tur bli-
ver imødekommet, når der er brugerun-
dersøgelser – der viser der er et behov. 

Vi er dog ikke helt i mål med ønsket om at 
kunne færdes sikkert og trygt langs en tra-
fikfarlig landevej. Vi når først helt i mål med 
vort ønske, når cykelstien bliver 100 % for-
bundet med storbyen Odense i Korup. Jeg 
er medlem af en arbejdsgruppe, der også 
er forankret i Morud Lokalråd, som ligele-
des bakker op om anlæggelsen af denne 
dobbeltrettede cykelsti mellem de 2 
kommuner(Odense & Nordfyn). 

Arbejdsgruppen har her i begyndelsen af 
januar holdt et fællesmøde med repræsen-
tanter for Korup Lokalråd, og de vil hjælpe 
os, (fra Morud Lokalråd), med at italesætte 
og fremme grundlaget for, at de to kom-
munale enheder kommer til at stå sammen 
om, at udbygge et cykelsti net omkring 
Odense.

Når dette cykelsti net er anlagt, vil det give 
mange flere en mulighed for at cykle til og 
fra arbejde, til og fra kulturelle oplevelser, 
pendle mellem de to kommuner og måske 
lige så vigtigt, give cykelturismen yderli-
gere forbedrede vilkår i det fynske/nord-
fynske land. Ja, det er ret mange økonomi-
ske ressourcer, der over tid bliver anvendte 
på forbedringer for de lette trafikanter – 
men det er prioriteringer vi skal gøre. Fol-
kesundhed og andre goder ved at bevæge 
os, må også anses at være af betydning for 
oplevelser, komme tæt på naturen – og 
være en del af denne, på en god måde. 

Jeg synes der er oparbejdet et godt samar-
bejdsgrundlag med politikerne i Nordfyns 
kommune, herunder embedsmedarbejde-

re, der konstruktiv bidrager med viden og 
erfaring. Jeg og andre i Bredbjerg / Morud, 
ser frem til, at vore initiativer til et samar-
bejde mellem de to kommuner, må resul-
tere i, at vi får udbygget cykelstinettet. 

Vi ønsker os inderligt på cyklisternes veg-
ne, at cykelstiforbindelsen etableres helt 
frem og ind til Korup i Odense kommune. 
Vi er bekendte med at de forberedende ar-
bejder går i gang her i foråret 2019, med 
blandt andet kontakter til lodsejere.

Såfremt du har lyst til at følge med i ar-
bejdsgruppens arbejde, for etablering af 
en dobbeltrettet cykelsti, kan du med for-
del følge os på facebooksiden: DASH 19
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OTTERUP IDRÆTSCENTER  
et stort aktiv for byen
Af Jan Tietze Bech Poulsen.

Lørdag morgen den 29. september vågne-
de jeg med beskeden, at Otterup Hallen 
var i brand. Jeg kunne kigge ud af vindu-
erne derhjemme, og se røgen stige op. Nej, 
nej tænkte jeg. Sammen med mange an-
dre borgere i Otterup havde jeg glædet 
mig i lang tid til indvielsen af det nye 
idrætscenter. Heldigvis fik branden ikke fat 
i den nye hal. Brandadskillelsen imellem 
hallerne og Otterup Brandvæsens store 
indsats fik begrænset branden til den gam-
le hal med Bowlingbanerne og Bielers nye 
køkken. Så indvielsen kunne foregå som 
planlagt lørdag den 6. oktober.
Udvidelsen af Otterup Hallen med 37 mio. 
kr. er den største enkelte anlægsinveste-
ring i Nordfyns Kommunes historie. Otte-
rup Idrætscenter har dermed ca. 10.000 m2 
under tag, og det er især Motion & Velvære 
samt Otterup Gymnasterne, der har fået 
glæde af de lyse og moderne faciliteter. 
Det nye café område med plads til ca. 150 
personer ligger centralt i centret, og er ble-
vet et naturligt samlingspunkt for centrets 
brugere, hvor der konstant summer af akti-
vitet.
Med udvidelsen er der også blevet plads til 
kommunens genoptræningscenter, der 
tidligere lå på Bryggergården. Det er et vig-
tigt signal at sende, at den kommunale 
genoptræning foregår blandt almindelige 
hal aktiviteter, hvilket er med til at gøre 
overgangen fra genoptræning over til de 
gængse tilbud lettere for de borgere.

Motion & Velvære

Efter interview med Betina Rasmussen 

daglig leder Motion & Velvære

Det gamle motionscenter

Det gamle Motion & Velvære var gemt lidt 
af vejen i det bagerste hjørne af hallerne. 
Det var gamle slidte maskiner og lokalerne 
var temmelig små. På trods af det havde 

centret en god opbakning blandt byens 
borgere, man havde så mange medlem-
mer, som stedet kunne bære, ca. 700. 
Pladsbegrænsningen gjorde, at der ikke 
var mulighed for at udvikle stedet, som 
man gerne ville, og have de hold man kun-
ne ønske sig. Derfor lejede man bl.a. Ge-
værfabrikken til cross-fit holdene og loka-
ler hos produktionsskolen til e-sport.

Processen med et nyt motionscenter

For 4 år siden fik daglig leder Betina Ras-
mussen og bestyrelsesmedlem i Motion & 
Velvære Jan Larsen lavet nogle tegninger 
på en udvidelse af det daværende center. I 
starten lidt for sjovt, men forelagde dem 
hallens bestyrelse, for på den måde at gøre 
opmærksom på behovet for mere plads. 
Hallens bestyrelse var meget positive, men 
inden projektet kom i gang blev Nordfyns 
Kommune en sundhedskommune, og det 
blev politisk besluttet, at de forskellige 
idrætshaller i kommunen skulle renoveres.
Et eksternt konsulentfirma fik opgaven, at 
komme med et forslag til, hvordan Otterup 
hallerne skulle se ud i fremtiden. Motion & 
Velvære blev i den forbindelse selvfølgelig 
spurgt om behov og ønsker til et nyt træ-
ningscenter. Det første projekt var et stor-
stilet projekt, hvor der bl.a. også indgik 
svømmehal og squashbaner, men det rak-
te økonomien ikke til, og der blev udarbej-
det en mere moderat udgave af Otterup 
Idrætscenter.

Det var hallens bestyrelse, der havde kon-
takten og samarbejdet med Nordfyns 
Kommune, men Motion & Velvære blev 
selvfølgelig spurgt til ønsker og behov.  
Man ville gerne have haft flere m2, men 
man skal jo også være realistisk, da Otte-
rup jo er en lille by med to træningscentre 
og Odense tæt på. Man har dog i grove 
træk fået det, man ønskede sig.

Betina Rasmussen fik frie hænder fra  Mo-
tion & Velværes bestyrelse til at indrette 
centret og indkøbe de nye maskiner. Hun 
dannede en arbejdsgruppe med centrets 
dygtige instruktører og trænere.  De var 
ude og se forskellige centre, fik besøg af 
konsulenter der kunne rådgive dem, om 
de muligheder der findes. Den proces gav 
et godt sammenhold blandt centrets in-
struktører og trænere, og som bruger 
mærker man helt klart deres engagement i 
det nye center.

Det nye Motion & Velvære

De nye rammer med mere plads, nye ma-
skiner og samling af alle centrets aktivite-
ter, bl.a. er crossfit flyttet fra geværfabrik-
ken til centret, har givet en hel ny dynamik. 
Den dynamik har resulteret i et decideret 
medlemsboom. Fra ca. 700 medlemmer i 
det gamle center, er der nu 1110 medlem-
mer i det nye center, hvilket har oversteget 
alle forventninger.

Det nye center har fået en lidt anden sam-
mensætning. De nye maskiner har tiltruk-
ket en del unge 15 - 30 årige, som måske 
tidligere tog ind til Odense for at træne. 
Der er også flere spillere fra håndbold- og 
fodboldklubberne, der kommer og træner 
i centret. Der er endvidere oprettet et nyt 
hold ”Young fitness” 11-15 årige, som er en 
kæmpe succes. Der har været en del hen-
vendelser fra skoler og forældre med unge 
mennesker, der ikke havde lyst til at delta-
ge på hold, og som var i dårlig form. Dem 
har centret taget sig af, og det fungere 
bare rigtig godt.

Selv om indretningen og maskinerne må-
ske henvender sig mest til de unge, har det 
bestemt ikke skræmt de voksne væk.  Der 
er mange, der er kommet tilbage igen. De 
stoppede, fordi de ikke gad bruge de gam-
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le slidte maskiner mere, og synes at de nye 
er rigtig gode. Det nye center har også til-
trukket en del medlemmer fra Odense N.
Motion & Velvære har rigtig mange 60+ 
medlemmer, som primært kommer om 
formiddagen, og dem var man faktisk lidt 
bange for at skulle miste med det nye cen-
ter. I det gamle center kom de selvfølgelig 
for at træne, men lige så meget for det so-
ciale samvær bagefter, hvor der blev druk-
ket kaffe og sludret. For nogle af de ældre 
er det den primære sociale kontakt de har, 
og det har give Motion & Velvære en godt 
ry for at være et socialt motionscenter, og 
det ønskede man ikke at miste. I det nye 
center er der ikke plads til at sidde og snak-
ke, men sportscafeen nedenunder giver 
gode muligheder for, at de ælder kan sid-
der der og snakke. Faktisk har Betina ind-
trykket, at det sociale samvær er blevet 
bedre, de fylder ofte 2-3 borde og bekymre 
sig meget om hinanden. Der er opstået 
venskaber for livet.

Motion & Velvære er blevet et meget ho-
mogent center med unge/gamle, tykke/
tynder og mænd/kvinder der træner sam-
men, alene eller på nogle af de mange hold 
der tilbydes. Der er en god ånd og folk er 
gode mod hinanden, det er et rigtig godt 
sted at være.

Hvordan er fremtiden for 

Motion & Velvære?

Den største udfordring er at kunne tiltræk-
ke nye instruktører, vi kan ikke få nogen fra 
Odense,  da Otterup ligger lidt ude på lan-
det. ”Det der binder os samme i centret er 
frivillighed, og med det er vi blevet et ret 
stort center”: siger Betina Rasmussen ” 
Men jeg har brug for nogen, der brænder 
for det, da godtgørelsen for indsatsen som 
instruktør i centre kan sammenlignes med 
samme vilkår som en håndbold- eller fod-
boldtræner får”.

Der er et ønske om yngre trænere, og Beti-
na holder øje med dem der træner og taler 
med dem, for at se om de har lyst til at bli-
ver instruktør/trænere. Men det er svært, 
da mange unge har mest lyst til bare at stå 
bag disken i centret. Man skal vist have det 
i sig for at blive træner.

Der er helt klart brug for flere hold i spe-
cielt vinterperioden, og man går da og 
overvejer, om der skal tilbydes nye aktivite-
ter. To nye holdaktiviteter er på vej, det er 
”Børne yoga” og ”Heat step” som er konditi-
onstræning på step bænk.  Den 1. april flyt-
tes e-sport ind i centret fra produktions-
skolen, og bliver en integreret del af 
Motion & Velvære, og det giver forhåbning 
om endnu større tilslutning til e-sporten.

Betina Rasmussen synes at der er kommet meget mere dynamik på stedet, da man tydeligere ser de andre sportsgrene. 
Den summen af liv og begejstring, var savnet med den tidligere placering af Motion & Velvære.



Side 11

Nr. 1 marts 2019 14. årgang

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Bowlingscentret

Bowlingcentret forsvandt på tragisk vis ved 
branden sidste år, men genopstår heldigvis 
nyt og fint til glæde for alle borgere i Otte-
rup og omegn, og vil helt sikkert bidrage 
med endnu mere aktivitet til det nye miljø i 
Otterup Idrætscenter.
Det er helt sikkert en fordel at kunne samle 
så mange aktiviteter i byen så tæt som mu-
ligt på hinanden. På den måde skal foræl-
dre kun køre til et sted med børn, der dyr-
ker forskellige fritidsaktiviteter og har selv 
mulighed for at træne i de timer, hvor bør-
nene er af sted. Det giver også mulighed for 
at se andre aktiviteter, prøve dem og måske 
starte på noget andet eller flere aktiviteter. 
Desværre er Kempo og spejderne flyttet 
væk fra centret, men det giver så mulighed 
for andre aktiviteter.

Bowls et nyt kuglespil

Det nye Otterup Idrætscenter har også gi-
vet plads til andre aktiviteter. Det populære 
kuglespil Bowls er startet op i de tidligere 
lokaler for Motion & Velvære. Bowls er et 
hybrid spil imellem petanque og bowling, 
og kan spilles af alle, selv personer der sid-

der i kørestol eller som bruger rollator. Der 
spilles hver torsdag kl. 10-12. 

Otterup løberne

Otterup løberne der tidligere mødtes på 
torvet og løb derfra, er rykket til Otterup 
Idrætscenter. På torvet er der ikke nogen 
omklædningsfaciliteter, kun en offentligt 
toilet som ikke er særlig indbydende. Og 
om vinteren er det koldt, og folk har ikke 
lyst til at blive og tale sammen efter løbe-
træning. Men efter at man er flyttet til Ot-
terup Idrætscenter kommer løberne lidt før 
og snakker, og får en god snak bagefter, da 
man kan komme ind i varmen. De gode 
omklædningsfaciliteter, og det større so-
ciale samvær har medført flere nye med-
lemmer. Otterup løberne har således også 
startet nye hold op for begyndere, hvor 
man starter med at gå, så senere gå/løbe 
og til sidst at kunne løbe hele tiden. 
Otterup løberne er i dag over 60 medlem-
mer og mærker, at man er blevet en del af 
noget større, efter at man er blevet en del 
af Otterup Idrætscenter. Der er også tanker 
om, at man vil lave styrketræning for løber-
ne i Motion & Velvære, det viser jo mulighe-

derne for, at de forskellige klubber arbejder 
sammen for medlemmerne.

Byens nye centrum

Otterup Idrætscenter har på en eller anden 
måde fået skabt et sted, hvor mange af by-
ens borgere mødes jævnligt, når de delta-
ger i forskellige aktiviteter eller bare skal op 
og aflevere børn til træning, og der bliver 
lige tid til en lille snak. 

Links:

Otterup Idrætscenter: 
www.otterup-ic.dk

Motion & Velvære: 
www.motion-velvaere.dk

Otterup gymnasterne: 
www.otterupgymnasterne.dk

Otterup løberne: 
www.otteruploeberne.dk

Otterup Bowls: 
Aage Mehlbye 64 82 12 10

Noget forsvinder nyt opstår
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Otterup gymnasterne
Efter interview med Pia Parsberg Holm formand for Otterup gymnasterne.

Tiden på Nordvest Skolen

Problemet med træningen på Nordvest 
Skolen var at pladsen var trang, og man ikke 
havde timer nok til rådighed. Der var ikke 
mulighed for at gøre mange af de ting, som 
man ønskede. Fx. var det ikke muligt at til-
byde SMS-holdet 17+ ordentlige forhold til 
at træne spring, og det har der været efter-
spørgsel efter. Der var ikke tid nok til rådig-
hed for, at der kunne oprettes det antal 
hold, som var efterspurgt. Mange af holde-
ne ønskede længere træningstider, men det 
var der ikke mulighed for. Der var heller ikke 
plads til store hold, så også der var der en 
begrænsning.

Planlægningen af det nye gymnastik og 

spring center

Der blev holdt en del møder omkring de 
nye gymnastikfaciliteter i Otterup Idræts-
center. Man havde Mette Jepsen med på si-
delinjen, som hjalp med at finde frem til en 
PE løsning. Men Otterup gymnasterne hav-
de ikke den store indflydelse på projektet, 
og Halbestyrelsen valgte i stedet for en Vir-
klund løsning, så det blev ikke helt som lo-
vet. Halbestyrelsen spurgte ind til de for-
skellige behov til ribber, spejle, tov, bomme 
osv., og foreningen fik dog det meste af det 
de ønskede, så man var godt tilfreds.

Et rigtig god første sæson i Otterup 

Idrætscenter

Otterup gymnasterne har oplevet en flot til-
vækst på ca. 150 nye medlemmer, så de er i 
dag ca. 550 medlemmer i Otterup gymna-
sterne. Tilgangen er jævnt fordelt på alle al-
dersgrupper. Årsagen er flere hold, mere 
plads, mere tid samt de forbedrede mulig-
heder for at træne spring. Der er endvidere 
plads til, at to hold kan træne samtidigt, det 
er jo ikke alle hold, der har springøvelser. 
Yoga er stadig på Nordvest Skolen, men det 
er planen, at det også skal flyttes over til Ot-
terup Idrætscenter fra næste sæson.
Der er mere plads til redskaber, og klubben 

har været ude og investere i nye redskaber, 
for at give trænerne bedre og flere mulighe-
der i deres træning. Der er en rigtig god til-
slutning af trænere, hvor der i nogle år på 
Nordvest skolen var et problem med at få 
trænere nok. Der er opstået et godt sam-
menhold blandt trænerne, og der er allere-
de mange, der har spurgt, om de må kom-
me med igen til næste sæson, og der 
kommer hele tiden nye, der gerne vil bidra-
ge, også nye udefra. En af de rigtig gode 
ting ved at komme over i Otterup Idræts-
center er, at Otterup gymnasterne har fået 
deres eget klublokale. Der kan de holde for-
eningsmøder, bestyrelsesmøder. Når hol-
dene har ekstra træning, kan de spise der 
med mad fra hallens café. Der er senior hold, 
der bruger lokalet til socialt samvær efter 
træning, hvor der sludres og drikkes kaffe.

Open Gym

Nogle søndage afholdes Open Gym i samar-
bejde med hallen, hvor alle og enhver kan få 
lov til at bruge gymnastikhallens faciliteter 
og fx springe i trampolin. Det tiltrækker 
selvfølgelig egne gymnaster, men også 

mange der ikke er medlem af foreningen, 
der kommer og springer, og har det sjovt. 
Det kan give potentielle nye medlemmer, 
når de oplever, hvor sjovt det er, og der er 
allerede mange, der har spurgt til næste sæ-
sons hold og tider. Samlingen af sportsfor-
eningerne i Otterup giver flere medlemmer, 
da folk bliver opmærksomme på de forskel-
lige tilbud. Det kan f.eks. være en mor, der 
kører sønnen til håndbold og ser gymna-
sterne træne og får lyst til at deltage. Der er 
kommet en del nye medlemmer, der har set 
gymnastiktræningen fra parkeringspladsen 
og fået lyst til selv at deltage.

Fremtiden for Otterup gymnasterne

Der kommer nok et nyt hold for 50+ , der 
mangler noget i dag, og flere har spurgt ef-
ter et zumba hold eller et gymnastik for 
kvinder. Otterup gymnasterne har foreslået 
hallens bestyrelse at lave en dag, hvor bor-
gerne i Otterup og omegn kan komme og 
prøve forskellige sportsgrene, for at se om 
der er noget, der kunne interessere dem, og 
samtidig profilere de forskellige foreninger 
der er en del af Otterup Idrætscenter. 

Pia Parsberg Holm synes godt om det gode samarbejde der er mellem foreningerne og hallens bestyrelse.
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Rengøring hver femte uge i ældreplejen 
i Nordfyns Kommune?
Af Gert Rasmussen, næstformand Social- og Sundhedsudvalget.

Generalforsamling 12. januar i Bogense
Af Niels Henrik Nielsen.

Kan dette ske i Nordfyns Kommune? Det er 
vel for mange et uundgåeligt spørgsmål i en 
tid, hvor en anden fynsk kommune ændrede 
rengøringen til hver femte uge. Dette med-
førte selvfølgelig et medieopbud af de helt 
store. Ministre og Christianborg politikere, 
der slår ud armene og proklamerer, at kom-
munerne må tage sig sammen og levere va-
ren uden de nødvendigvis selv har fingeren 
på pulsen og på, hvad der sker i de generelt 
pressede kommuner! For slet ikke at tale om 
en ældreminister, der er stort set er usynlig 
lige netop i denne sag, hvor hun leverede en 
noget tynd kop te.
Nu skal jeg ikke afgøre eller tage del i,
 hvad årsagen til forslaget om rengøring 
hver femte uge i en nabokommune var en 
udløber af. Der er dog for mig ingen tvivl om, 
at mange kommuner er presset på økono-
mien, grundet forskellige udligninger mel-
lem staten og kommunerne, samt i Region 
Syddanmark med det Aktivitetsbestemte 
Sundhedsvæsen (Sygehuse).
Om det så kunne ske i Nordfyns Kommune? 
Mit svar må blive et klart nej, det må ikke 

kunne ske.
Jeg og A gruppen må og skal kæmpe for, at 
det ikke sker, og at det fortsætter som hidtil 
med rengøring hver tredje uge, som kvali-
tetsstandarderne foreskriver det i dag. Vi i A 
gruppen skal være garanter for en værdig 
ældrepleje.
Hvad fremtiden bringer kan være svært at 
afgøre, vi kan kun afvente og se hvad der 
sker. Intet er jo statisk, og der skal også være 
plads til forandring. Ældreplejen, som den er 
i dag i Nordfyns Kommune, er på et fornuf-
tigt niveau, set ud fra de rammer og den 
økonomi der er til rådighed. Der kan sagtens 
være ønsker, der kunne være interessant at 
have mulighed for at gennemføre.
Når jeg tænker tilbage på budgetfasen, hvor 
der var lagt op til rengøring hver fjerde uge, 
ændret skolestruktur og hvad der ellers var 
lagt op til, lykkedes det trods alt at ende et 
budgetforlig, hvor de fleste og de værste 
tidsler blev sorteret fra.
Et eksempel på hvad der midt i et budgetår 
kan påvirke de borgernære opgaver.
Aktivitetsbestemt Sundhedsvæsen er kom-

munens betaling for de borgere, der kom-
mer til enten ambulant behandling eller er 
indlagt på et sygehus i regionen. Man æn-
drede på taksterne i 2017 så 0 til 2 årige og 
65+ (er selv +65!) afregnes med en højere 
takst end mellemgruppen, hvilket der nok 
også er sund fornuft i, men at det skulle ud-
løse en bon på ca. 11 mio. i efterbetalig i 
2018 havde vi næppe regnet med. 
Det krævede selvfølgelig en tilsvarende for-
højelse af budgettet for 2019, det kan godt 
give en politiker sved på panden i budgetfa-
sen. I 2019 er Aktivitetsbestemt Sundheds-
væsen budgetteret med ca. kr. 136 mio. Til 
sammenligning blev der i 2018 budgetteret 
med ca. kr. 120 mio. hertil kommer de ca. kr. 
11 mio. som der måtte efterbetales!! Det kan 
måske forklare hvorfor nogle kommuner en-
der i nogle helt absurde nedskæringer på 
områder, som ingen politikere synes de kan 
lægge ryg til, men kan blive tvunget til.
Det er vigtig for mig at understrege, at uan-
set pris skal alle borgere have den behand-
ling, de har behov for på et sygehus. 

Generalforsamlingen blev denne gang af-
holdt i Medborgerhuset på Gyldensteensvej 
I Bogense med 35-40 fremmødte medlem-
mer. Bestyrelsens beretning var lidt kortere 
end normalt, da året efter et kommunalvalg 
som regel er et lidt stille år med knap så 
mange aktiviteter. Året var desværre også 
ramt af flere aflysninger af planlagte aktivite-
ter på grund af få tilmeldinger. Den fremad-
rettede del beskæftigede sig især om aktivi-
teterne I forbindelse med de kommende 
valgkampe. Der var som sædvanlig god 
spørgelyst efter de politiske indlæg. Kim Jo-
hansen kom især ind på de områder, hvor 
det var lykkedes at sætte en dagsorden til 

trods for venstres flertal.  Poul Erik Svend-
sens indlæg fra regionen handlede blandt 
andet om debatten og regeringens forslag 
om nedlæggelse af regionerne.
Dan Jørgensen orienterede om de seneste 
udspil fra Socialdemokraterne, som tilsyne-
ladende har givet os nogle gode menings-
målinger, som gerne skulle give os et godt 
valg, når Løkke engang udskriver det. Plan-
lægning af valgkampen har stået på i lang 
tid, og Dan og hans hold er helt klar.
Det lykkedes af få valgt en fuldtallig besty-
relse, men dog ikke mere end lige til. Vi er på 
vej til et generationsskifte, så det er vigtigt at 
få nye og yngre kræfter med i arbejdet. Det 

bliver et emne for bestyrelsen i det kom-
mende år.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen:

Niels Henrik Nielsen, formand, Jesper Knud-
sen, næstformand, Mogens Jørgensen, kas-
serer, Anette Lykke Jensen, sekretær, Ann 
Berit Christensen, Lene Kirud, Inge Lise Niel-
sen, Morten Fabiansson, Birna Friislund, Rik-
ke Jul Andresen, Svenn Kopp, John Knudsen, 
Jan Poulsen, Idrees Haider, Arne Erlund.
Suppleanter er Jette Rohde Jensen og John-
ny Kristensen.
Revisorer er Svend Erik Poulsen og Bruno 
Staffensen.
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At arbejde med anbragte børn; 
altid på børnenes side!
Af Ann Berit Christensen, bestyrelsesmedlem.

Siden 2013 har jeg haft den fornøjelse og 
udfordring at arbejde med anbragte teen-
agere. Jeg arbejder i et evidensbaseret pro-
gram, der hedder TFCO (Treatment Foster 
Care, Oregon). Det er et helhedsorienteret 
behandlingstilbud for teenagere mellem 
12  og 18 , der ikke trives i deres familier og 
derfor har komplekse og massive proble-
mer socialt og personligt. Mens behandlin-
gen – som sker både i forhold til den unge 
og i forhold til familien - finder sted er den 
unge anbragt i en plejefamilie. Da behand-
lingen i høj grad går ud på at lære den 
unge og familien nye handlemønstre, er 
der en høj grad af træning af nye strategier 
m.m i programmet, og vi bliver derfor kaldt 
”træningsfamilie” i stedet for en plejefami-
lie.

Anbringelsen sker for max 12 måneder, og 
formålet er at arbejde for at den unge kom-
mer tilbage i biologisk familie efter forlø-
bet. Alternativt så finde en anbringelse, der 
er mindre indgribende end plejefamilie; - 
fx efterskoleophold, ungdomsbolig med 
pædagogisk opsyn eller lign.

Det er Cesa (Center for Socialt arbejde), der 
er certificeret til at varetage dette program, 
og som jeg er ansat af. Cesa er en selvejen-
de forening, der har til formål at forbedre 
truede og socialt dårligt stillede børn og 
unges vilkår generelt. Vi arbejder med en 
høj grad af faglighed og holder ofte tema-
dage i vores administration i Ringe.

I de seks år jeg har været ansat, har jeg haft 
3 piger og 3 drenge. Lige p.t har jeg en 
dreng på 14 – snart 15 år, og den ældste 
jeg har haft flyttede dagen, før han blev 18 
år.

Da programmet er evidensbaseret, er der 
en masse procedurer og manualer, man 
skal overholde som træningsfamilie, lige-
som det behandlingsteam, der er om hver 
ung og hver familie har deres helt specifik-
ke roller.

Fx har den unge en ungeterapeut, der er 
”på den unges side”, og kan hjælpe den 
unge med at få en konstruktiv kommuni-
kation med familien, eller hvordan man 
kan få gode venner. Træningsfamilien er 
”hvid” – hvilket betyder, at det ikke er os, 
der skælder ud eller tager de direkte kon-
flikter og konfrontationer med den  unge 
– for dem er der jo masser af! Når man har 
med teenagere, der måske ikke gider at gå 
i skole eller synes det er åndsvagt, at de 
voksne skal være med til at bestemme, 
hvilke venner, der er gode eller ej!

Så i programmet er træningsfamilien en 
totalt skæld-ud-frit miljø, så den unge får 
ro og fred. Ofte kommer disse unge fra en 
familie eller miljø med en høj grad af kon-
flikter og stress – uanset om det er fra en 
familie eller evt. fra en institution. Der ER 
en (eller flere) grunde til, at den unge bliver 
anbragt, og der ER konflikter m.m. i den 

unges liv, så mange er totalt stressede af al 
den skældud og konflikter, de har oplevet, 
at de næsten falder sammen som en kar-
klud, når der kommer ro på og de oplever, 
at de ikke bliver skældt ud eller bebrejdet 
alt muligt!

I programmet har jeg heller ikke direkte 
kontakt med den biologiske familie – ud-
over at vi hjælpes ad med at hente og brin-
ge, når den unge kommer på hjembesøg. 
Men de kommer ikke ind i vores hjem; men 
nøjes med at hilse i indkørslen eller døråb-
ningen. Det er for at sikre, at den unge ty-
deligt kan mærke at træningsfamilien er på 
den unges side. 

Jeg har heller ikke direkte kontakt med den 
unges socialrådgiver/sagsbehandler; - det 
er Cesa, der har kontakten. Det kan lyde 
bøvlet og besværligt; - men i det daglige er 
det en kæmpe hjælp for os som plejefami-
lie, for så kan vi koncentrere os 100 % om 
den unge og skal ikke ”servicere” hverken 
familien eller kommunen. Det søger be-
handlerteamet og Cesa for i stedet!

Programmet lægger op til, at familien vir-
kelig gerne også vil ændre den situation, 
de er i;- mor og far skal forpligte sig til at 
møde til familieterapi én gang om ugen i 
det år anbringelsen varer, og den unge skal 
også til samtale ugentligt. Det er derfor 
vigtigt, at familien dels vil det her, og dels 
har evnerne til det. Det er derfor også sær-
deles velegnet til familier, hvor den unge i 
de tidlige teenageår kommer ud på et skrå-
plan –måske ryger hash og tager stoffer – 
får dårlige kammerater og laver kriminali-
tet m.m.
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Programmet er også certificeret som eet af 
de socialpædagogiske tiltag, en dommer 
kan idømme en ung mellem 15 – 18 som 
ungdomssanktion. Jeg synes desuden 
også, at det vil være rigtigt godt til de unge 
mellem 10 – 14, der bliver opfanget i de 
Ungdomskriminelle nævn.

Af de seks unge jeg har lært at kende, har 
de tre været kendt i systemet – stort set 
hele deres liv! Den ene dreng havde endda 
være på spædbørnehjem med sin mor, 
fordi kommunen faktisk havde overvejet at 
fjerne barnet allerede ved fødslen, men 
man valgte at give moderen en chance/
mulighed for at beholde ham. Og ellers har 
de været mellem 0 og 3 år, da kommuner-
ne har begyndt at få indberetninger på de 
unge, jeg modtager som teenagere.

Og i disse tilfælde må jeg sige, at jeg sim-
pelthen ikke forstår hvordan i alverden de 
børn har fået lov til at forblive i deres fami-
lier! Og desværre har det ikke været muligt 
for mig (og programmet) at hjælpe disse 
unge. Det var alt, alt for sent!

De øvrige  unge jeg har haft har været 
unge, der først i teenagerårene er kommet 
ud i noget skidt;- altid med hash og trestof-
fer involveret. Men også med familier, der 
har haft vilje og ønske om at forandre situ-
ationen og hjælpe deres børn. Og selvom 
programmet er omfattende og dyrt;-  det 
koster det samme som en institutionsan-
bringelse, så er det jo en kortvarig anbrin-
gelse, der kan hjælpe familien til en varig 
ændring, og så er det jo det bedste og bil-
ligste for samfundet. Men vigtigst af alt: - 
det er super, super godt for de unge. For de 
kommer ud af det dårlige miljø med dårli-
ge venner, kriminalitet og stoffer. Og kan i 
stedet vende tilbage til en familie, der er 
klædt bedre på til at takle ungdomslivets 
udfordringer og kan passe en skole og 
komme videre i livet.

Men tilbage til de unge og deres familier, 
der har været i systemet i hele deres liv. Der 
har ofte været afprøvet mange forskellige 
tiltag;- støttepædagoger, hjemme-hos´er, 
ophold på institutioner m.m. Uden at det 

har haft den store virkning på barnets triv-
sel. Når barnet så kommer til teenageråre-
ne, udvikler situationen sig til det værre;- 
den unge løber ud om natten – er sammen 
med dårlige venner – begår kriminalitet, 
stjæler biler – ryger hash, tager stoffer – bli-
ver seksuelt promiskuøst og er uden for 
”pædagogisk” rækkevidde generelt. Ofte 
giver familien/ de voksne op overfor den 
unge, der således er uden voksen indfly-
delse og opdragelse. 

Indsatsen for disse unge mennesker er 
langvarig og vanskelig; - ofte ønsker de 
unge ikke voksnes ”indblanding” og har in-
gen tillid til voksne længere. Vi har haft en 
enkelt ung, der hellere ville leve på gaden 
(i en jysk provinsby) end i en støttende træ-
ningsfamilie!

OG det er jo børn, som vi i systemet har 
kendt hele deres liv! – uden at der er blevet 
gjort dét, der skal til: Nemlig en tidlig fjer-
nelse fra miljøet/hjemmet, således at den 
dårlige udvikling kan ændres og barnet får 
lov til at udvikle sig i en almindelig familie 
som andre ganske almindelige børn.

Socialdemokratiet har derfor foreslået en 
stor reform på anbringelsesområdet.

Det første og vigtigste er at:

-  Flere børn skal anbringes tidligere (gerne 
inden barnet er 3 år)

Vi kan simpelthen ikke være bekendt at 
lade børn i dårlige familier med vold, alko-
hol eller psykisk syge forældre, der ikke kan 
give dem tryghed og omsorg vokse op 
uden at vi om ansvarligt samfund gør no-
get!

Socialdemokratiet foreslår, at når barnet er 
blevet anbragt i en god, solid og faglig 
dygtig plejefamilie, så sættes ALT ind over-
for familien, så vi kan gøre det yderste for, 
at barnet kan komme tilbage for at bo i 
biologisk familie, der er i stand til at yde 
tryghed og omsorg. Det kan måske læres? 
Men hvis det ikke er muligt, så skal foræl-
dremyndigheden fratages de biologiske 
forældre og overføres til plejefamilien, der 

således får en mere sikker og permanent 
tilknytning til barnet. 

Forskningen viser tydeligt, at hver gang et 
barn flytter fra eet tilbud til et andet – eller 
frem og tilbage mellem biologisk familie 
og forskellige tilbud, så forværrer vi bar-
nets udvikling og mulighed for at kunne 
klare sig som voksen. Det drejer sig om så-
vel uddannelse som arbejde og i forhold til 
personlige og sociale færdigheder, krimi-
nalitet, arbejdsløshed m.m.

Det aller aller vigtigste for et barn er at 
have/få en fast og stabil relation til en vok-
sen, der kan give tryghed og omsorg. 
Det skal vores samfund selvfølgelig kunne 
give til de børn, hvis forældre af den ene 
eller anden grund ikke kan det.

Når plejefamilien har fået forældremyndig-
heden, har plejefamilien som forpligtigelse 
at sørge for en stabil og sikker kontakt med 
den biologiske familie. Ligesom vi gør, hvis 
vi bliver skilsmisseforældre. Så er vi dele-
forældre. 

Det er første gang jeg har set eller hørt om 
et konkret tiltag, der sikrer, at vi som sam-
fund rent faktisk tager barnets parti, når 
der er noget i familien, der ikke er godt!

For trods ”Barnets reform”, hvor sagsbe-
handlerne skal tage barnets perspektiv, så 
ser jeg desværre i dagligdagen hvordan 
det er lettere (og måske også billigere) at 
gøre hvad familien ønsker. Og ikke tage fat 
i ”nældens rod”.

Du kan læse meget mere om Socialdemo-
kratiets forslag i pjecen: ”Altid på børnenes 
side”
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Borgermøde i Otterup Geværfabrik
Af Anette Lykke Jensen, medlem af Erhverv- Kultur- og Fritidsudvalget.

Borgermøde i Skamby om kommunens  
brandingsstrategi
Af Anette Lykke Jensen, medlem af Erhverv- Kultur- og Fritidsudvalget.

Onsdag d. 27. februar deltog jeg på et bor-
germøde i Otterup geværfabrik.

Der er valgt en ny bestyrelse til Geværfa-
brikken, som meget gerne vil gøre stedet 
meget mere levende. Det kræver en om-
bygning af stedet og derfor havde besty-
relsen, sammen med kommunen, lavet 
denne aften.

En arkitekt fra Odense havde lavet et for-
slag til, hvordan tingene skal gribes an. Og 
jeg må sige det var et meget interessant 
forslag.

Arkitekten havde taget udgangspunkt i fa-
brikkens historie, både hvad bygning og 
selve produktionen angik.

Han havde en forståelse af, at ombygnin-
gen ikke må få dens egentlige oprindelse 
til at forsvinde, men bevare udseendet 

udefra, samtidig med at den indvendige 
renovering skal foretages med nænsom 
hånd og alligevel komme til at fremstå som 
en brugbar bygning til rigtig mange for-
mål.

Mandag d. 4. marts er der 
en workshop i Geværfa-
brikken, hvor man som 
borger kan komme og 
deltage og give sine 
egne synspunkter for fa-
brikkens fremtidige ud-
seende med.

Da bygningen gerne 
skulle rumme alle borge-
re, vil en udvalgt 9. klasse 
fra Otterup blive inddra-
get i, hvordan de mener 
bygningen kan komme 
til at se ud indeni.

Det bliver rigtig spændende at følge udvik-
lingen for bygningen og jeg håber det kan 
blive en slags ”Fyrtårn” for Otterup og 
Nordfyns Kommune, som vil give genlyd 
mange steder i Danmark. 

Mandag d. 25. februar afholdt kommunen 
et borgermøde med åben workshop i 
Skamby Multihus omkring kommunens 
brandingsstrategi.

Der var ca. 30 borgere fra fjern og nær som 
viste interesse for dette, og det var en god 
aften, som gav mange positive tilkendegi-
velser af sig.

Aftenen blev indledt med et oplæg fra 
Publico, som havde lavet en undersøgelse 
af flytning/fraflytning af borgere i vores 
kommune.

Rapporten viste, at det ikke er fordi Nord-
fyn er en kedelig kommune at bo i, tvært i 
mod.

Rapporten indikerede på mange måder, at 
vi har rigtig mange ting at byde på. En af 
vores styrker er naturen, som vi har tæt på, 
både vand og skov.

Efter denne gennemgang skulle vi ved 
bordene snakke om, hvilken målgruppe af 
nye borgere, som vi skal have fokus på i vo-
res branding og hvad vi mente kunne få 
nye borgere til at bosætte sig her.

Det var der mange holdninger til, men ud 
fra, hvad rapporten viste, kom vi i løbet af 
aftenen frem til, at netop vores dejlig natur, 
med alt, hvad dette indeholder af oplevel-
ser, var det vi skulle satse mere på. 

Naturen kan give oplevelser for alle uanset 
alder, og med vandet tæt på og skoven i 
baghaven, kan det være med til at fremme 
udelivet på mange måder. 
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Halstrategi
Af Anette Lykke Jensen, medlem af Erhverv- Kultur- og Fritidsudvalget.

I 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at 
lave en strategi for hallerne, der er placeret 
i Søndersø, Otterup, Veflinge, Hårslev, Mo-
rud og Krogsbølle.

Den eneste hal, der på det tidspunkt end-
nu ikke var selvejende, var Bogense. Det er 
den først blevet i 2018.

Strategien blev udarbejdet for at sikre en 
langsigtet plan, så fremtidige renoveringer 
og nyanlæg bliver udført med henblik på 
udvikling og styrkelse af hallerne i takt 
med stigende efterspørgsel af nyere og 
bedre faciliteter.
Formålet med strategien var også at sætte 
fokus på, hvordan hallerne bedre kunne 
udnyttes og anvendes ud fra behovet, 
hvordan de benyttes, hvem der benytter 
dem, hvordan udearealerne er osv.
Bestyrelserne i hallerne har været indkaldt 
til møder, hvor de skulle svare på, hvem der 
benytter hallerne, hvordan brugernes op-
levelser er i forhold til hallen, boldbaner og 
tilhørende faciliteter, hvad deres styrker/
svagheder er, på hvilke tidspunkter hallen 
bliver brugt, hvordan parkeringsforholde-
ne er, hvor let tilgængelig det er for handi-
cappede og en masse andre spørgsmål.
Alt dette for at få et klart billede af, hvad 
borgerne i kommunen egentlig bruger 
hallerne til og om det kan gøres bedre og 
på hvilken måde.

Ens for dem alle er, at hallerne er at betrag-
te som et mødested for borgerne, et aktivi-
tetshus, der styrker det sociale liv og sam-

menhængskraften i lokalområdet.
Der blev også sat fokus på kosten, der kan 
købes i hallerne. Når en borger har været til 
træning, er der mange der efterfølgende 
spiser i hallerne. Her var det mere reglen 
end undtagelsen, at maden bestod af pøl-
ser og pommes frites eller anden friture-
stegt mad. Der har været talt meget om, at 
det sunde valg skal være det nemme valg, 
hvilket har betydet at der i flere haller nu 
tilbydes frugt og sunde sandwiches, og i 
Otterup hallerne kan man i dag købe al-
mindelig aftensmad, hvilket er en stor suc-
ces. 
Strategien har også været med til at sætte 
fokus på, hvilken stand hallerne var i. Kom-
munen har ofret mange millioner de sidste 
fire år på at udvikle og optimere forholde-
ne for brugerne, både indendørs og uden-
dørs. Der er kommet kunstgræsbaner til, 
og flere haller har i 
dag springgrave og 
fremstår moderne 
og indbydende. 
Dette har blandt an-
det medført at man-
ge flere kommer i 
hallerne for at dyrke 
sport og være en 
del af et fællesskab. 
Medens børnene 
spiller håndbold, 
kan forældre dyrke 
fitness og bagefter 
kan de nyde et 
sundt måltid mad i 
hallen.

Pengene er givet 
rigtig godt ud, når vi 
tænker på borger-
nes sundhed og 
trivsel, samt opti-
male forhold til de, 
der har brug for 
genoptræning fx 

efter en operation. Den store fokus har 
som skrevet også haft stor indflydelse på 
antallet af medlemmer. Mange foreninger 
har haft en fremgang på op til 50 %, og 
derfor er bestyrelserne nødt til at lytte til 
deres medlemmers behov for nye tiltag, 
hvilket der også bliver, og hvis vi i kommu-
nen ønsker at blive sat mere på landkortet 
i forhold til den professionelle sportsud-
øver, er vi nødt til at opfylde de internatio-
nale mål på baner indenfor den enkelte 
sport, såvel indendørs som udendørs akti-
viteter. Vi har lige afviklet en afdeling af VM 
I cykelcross her i vores kommune, hvilket vi 
skal være stolte af, og i 2021 starter Tour De 
France i Danmark, så vi er godt på vej til at 
være verdensberømte, derfor skal vi hele 
tiden optimere vores muligheder og ikke 
hvile på laurbærrene.
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Hvad sker der i Børne- og Ungeudvalget?
Af Dorte Schmidt, medlem af Børne- og Ungeudvalget.

Nyt fra Teknik- og Miljøudvalget
Af Brian Lebæk, næstformand Teknik og Miljø.

Nyt Ungeråd på Nordfyn

Jeg er rigtig glad for, at der nu igen er ble-
vet dannet et Ungeråd i Nordfyns Kom-
mune. De 6 medlemmer har lige fremlagt 
deres 3 ønsker for et bedre Nordfyn for de 
unge. 

1) Et Ungdomshus
2) En festival
3) Bedre busforbindelser

Glæder mig meget til samarbejdet og 
gode input fra det nye Ungeråd.

Samlæsning og ændring af ressour-

cerne i folkeskolen

I nogle af vores skoler er der årgange, der 
pt. har meget få elever. Børne- og Ungeud-
valget tog derfor rundt til nogle andre 
kommuner for at se, hvorledes de taklede 
udfordringen med at der i nogle år blev 
født færre børn. Vi lavede derfor sidste år et 
forsøg på Særslev-Hårslev skole med sam-
læsning mellem flere klasser, som har for-
løbet rigtigt godt, og som nu skal bredes 
mere ud, så vi kan beholde alle skoler i lo-
kalområderne, indtil vi forhåbentligt snart 
både får flere børn og forældrene vælger 
den lokale skole. 
Derfor er der kommet en omfordeling i 

skoleåret 2019/2020 mellem skolerne ca. 
svarende til 1% (1.500.000 kr.) af skolernes 
almindelige tildelte ressourcer.  Så der hvor 
skolerne har få elever i klasserne får man 
mindre end der hvor der er mange elever. 
Brugen af samlæsning mellem små klasser 
i et vist omfang skulle kompensere for de 
mindre tildelte ressourcer på skoler med 
klasser med få elever. 

Analyse af det specialiserede social- og 

specialundervisningsområde

I Budgetaftale 2019-2022 er det besluttet 
at få udarbejdet en samlet analyse, der 
nærmere skal belyse tilbud og effekter in-
denfor bl.a. de mere specialiserede områ-
der og tilbud indenfor børn- og ungeområ-
det. Herunder bl.a. brug af eksterne tilbud, 
specialbørnehaver, Nordfyns Børne- og 
Familiecenter og Center for Læring og triv-
sel.”

Formålet er at skabe helhedsorienterede 
løsninger i den tværgående indsats på bør-
ne- og ungeområdet i forhold til specialun-
dervisning, inklusion, Center for Læring og 
Trivsel samt Nordfyns Børne- og Familie-
center.

På udvalgsmødet i april får vi fremlagt ana-

lysen. Det er jeg meget spændt på, og jeg 
er sikker på at vi har rigtig mange gode til-
bud i kommunen, men er også sikker på, at 
der er tilbud, som kan forbedres eller at 
pengene kan bruges bedre på en anden 
måde. Jeg håber meget, at kommunalbe-
styrelsen i kølvandet af analysen får endnu 
mere fokus på vigtigheden af en tidlig og 
forebyggende indsat på børneområdet, så 
vi i budget 2020 kan prioriterer dette om-
råde. Det er i mine øjne uhyre vigtigt, at 
børnene får de bedste udviklingsmulighe-
der, så de kan mestre eget liv bedst muligt, 
hvor de trives, lærer og udvikler sig.

Men det kræver, at vi kan overbevise Ven-
stre om, at børnene er vigtigere “bygge-
sten” i vores kommune end mursten. Og 
ikke mindst en god investering, både men-
neskeligt og økonomisk. Så endnu engang 
skal tidlig og forebyggende indsat i høj-
sæde. 

I Socialdemokratiet arbejder vi konstant 
for at forbedre hele Børne- og Ungeområ-
det, og jeg gør mit bedste i udvalget for at 
få så meget af vores politik på børneområ-
det igennem.

TMU har for anden gang behandlet en an-
søgning om udvidelse af produktionen på 
en kvæggård i Ørritslev.

Hvis udvidelser overholder gældende love 
og regler, behandles sådanne sager nor-
malt administrativt, og det vil være svært 
at afslå en ansøgning, hvor meget man 
end kunne have lyst. Landbrug har en prin-

cipiel ret til at udvide, så længe lovgivnin-
gen overholdes.
I dette tilfælde var dispensation fra blandt 
andet Kirkebeskyttelseslinjen og opførelse 
i potentielt lavbundsområde nødvendig, 
og derfor skulle ansøgningen behandles 
politisk.
Første gang godkendte et borgerligt flertal 
i udvalget ansøgningen, men på baggrund 

af rod, forfald og svineri på bedriften, blev 
godkendelsen betinget af en plan for op-
rydning, nedrivning og skærmende be-
plantning. Sagen blev hjemvist af Miljøan-
kenævnet og skulle derfor til fornyet 
behandling. 
Da vi på baggrund af historik omkring eje-
rens syn på rod, miljø og hensyn til naboer 
manglede tillid til, at ejer faktisk ville reali-
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sere tiltagene i planen, har vi fra A begge 
gange stemt imod udvidelsen!

Samtidig ønsker vi ikke at dispensere fra 
love og regler, der skal beskytte miljøet.
Det er vigtigt for os at gøre, hvad vi kan for 
at bevare og beskytte miljøet, og for at bor-
gerne kan leve og bo uden gener fra land-
brug, der drives uden hensyn til naboer og 
miljø.
Desværre er hensynet til landbruget vigti-
gere for det borgerlige flertal.

Plasticgrunden, som en mark i Nislev ved 
Otterup med rette blevet døbt, er nu ble-
vet udlagt til skovrejsning.
Med skovrejsningen håber Nordfyns Kom-
mune at kunne binde noget af den sorte 
plast i rodnettet, så det ikke flyver rundt i 
området.
Vi stemte for skovrejsningen, da det er 
bedre end gøre ingenting, og skoven kan 
blive et godt rekreativt område for Otte-
rups borgere.
Vi er dog ikke overbevist om, at skovrejs-
ningen vil løse problemet med plasten.
Ikke al plast vil blive bundet, og det kan 
ikke undgås, at dyr og mennesker vil på-
virke jorden, og plasten vil også selv arbej-
de sig op af jorden.
Min bekymring er at plaststykkerne, der 
bliver mere og mere findelt, spredes til 
vandmiljø gennem de nærliggende vand-
huller og i det hele taget fortsat spredes i 
naturen.
Det er kun en nødløsning, og det bedste 
ville naturligvis være en reel oprensning, så 
plasten var helt væk fra naturen.
Omkostningerne ved en oprensning er 
desværre så store, at der ikke er politisk 
vilje til en fuld oprensning.
Vi vil dog arbejde for, at der i forbindelse 
med skovrejsningen sker en oprensning i 
et eller andet rimeligt omfang, og har stil-
let forslag om dette.
Vores holdning er, at kommunen generelt 
skal gøre mest muligt for natur og miljø.

Under de sidste storme, har havet endnu 
en gang gnavet store stykker af Drejet, der 
fører ud til Enebærodde.
Hvert år udfører kommunen, i samarbejde 

med Hofmansgave, ret omfattende repara-
tioner og opfyldninger.
For at undgå gentagne omkostningstunge 
arbejder, har man vedtaget at gennemføre 
mere permanente kystsikringer på ca. 200 
meter af Drejet, således at vejen til Odden 
kan bevares trods storme og havets påvirk-
ning.
Generelt bør naturen gå sin gang, men val-
get står mellem at udføre jævnlige eller 
permanente arbejder eller at lade havet 
tage adgangsvejen til Enebærodde og der-
med gøre den til en ø.
Odden har store naturmæssige værdier, 
som vi ønsker at bevare adgangen til, så 
derfor ønsker vi at få etableret en perma-
nent kystsikring, der er økonomisk fornuf-
tig.
Udførslen skal naturligvis tage mest muligt 
hensyn til kysten, og vil være afhængig af 
Kystdirektoratets godkendelse.

Onsdag den 27. februar var der borgermø-
de om Nordfyns Kommunes fremtidige na-
turpolitik.
Her havde interesserede mulighed for at 
deltage i debatten om, hvad der er vigtigt 
og komme med ideer til, hvordan vi skal 
forvalte vores natur i fremtiden.
Der var et godt fremmøde, og der kom rig-
tig mange gode ideer og forslag, som for-
valtning og politikere nu kan arbejde vide-
re med.
Det kan både være konkrete forslag eller 
bare en tanke om, hvordan vi tager os af 
naturen. Skulle der være nogen, som har 
en god ide, kan man stadig skrive til Mette 
Højby mettep@nordfynskommune.dk der 
så vil sørge for, at det kommer med.

Ejere af ældre vindmøller er begyndt at 
tænke på at udskifte de efterhånden alder-
stegne møller med nye, større og mere ef-
fektive.
Det vil jo være rigtig godt for miljøet med 
mere vedvarende energi, men samtidig er 
det et dilemma, at møllerne syner, skygger 
og støjer mere.

Derfor er det noget, vi godt kan begynde 
at overveje vores holdning til, da det kan 
blive aktuelt lige om lidt, og det vil komme 

til debat på et kommende gruppemøde, 
hvor alle jo er velkommen til at deltage.

Her i februar startede forsøget med ensret-
ning af gaderne i Otterup bymidte.
Forsøget er igangsat for at undersøge, om 
trafikken kommer til at glide bedre i de re-
lativt smalle gader, når bilerne kun kører en 
vej.
Der har allerede været ytret mange menin-
ger om ensretningen, og et kritikpunkt er 
retningen. Retningen er valgt for at “fange” 
trafikken fra stranden og Odense og lede 
den op i bymidten, forhåbentlig til gavn for 
handlen i byen.
At det muligvis vil give nogle udfordringer, 
når al trafik i “trekanten” skal ud på Nørre-
gade ved Biblioteket, er en af de ting vi vil 
have opmærksomhed på i evalueringen.
Det er som nævnt et forsøg, og det er ikke 
sikkert at det bliver som nu, hvis det i givet 
fald skulle blive permanent.

Forsøget er jo en del af arbejdet med en 
masterplan for bymidten i Otterup, og ef-
ter borgermødet arbejdes der videre med 
de indkomne forslag og input.
Forhåbentlig ender arbejdet med en at-
traktiv og velfungerende bymidte til gavn 
for borgere, handlende og turister. 

Endelig har vi har vi igen haft genudbud-
det af dele af Vej og Park på dagsordenen.
Administrationen er ved at planlægge 
hvordan udbuddet skal gennemføres, og 
der skulle tages stilling til omfang, periode 
og betingelser mm.
Vi stemte imod administrationens indstil-
ling, da vi ønskede at give Vej og Park mu-
lighed for at byde på opgaven. 
Da det vindende bud sidst, åbenbart var 
for billigt til at operatøren kunne tjene 
penge på det, burde Vej og Park kunne 
være konkurrencedygtig.
Det borgerlige flertal ønskede ikke denne, 
for os at se gode løsning, men vedtog ind-
stillingen uden Vej og Park.
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Vidste du, at AOF er meget mere end en 
aftenskole? Hos AOF kan du helt gratis 
blive bedre til at læse, skrive, regne og 
bruge IT. Det hedder Forberedende 
Voksen Undervisning (FVU). Du kan del-
tage i undervisningen i din fritid eller du 
kan gå i arbejdstiden, hvis din arbejds-
giver vil give dig fri. Din arbejdsgiver får 
lønrefusion, i mens du er på kursus, så 
det er meget billig efteruddannelse. 
Hvis du er på arbejdsmarkedet, kan du 
også få gratis engelskundervisning. 
Det eneste du skal gøre, er at kontakte 
AOF for at fortælle om dine ønsker og 
behov, så skal vi nok hjælpe dig videre.

De samme tilbud gælder personer, der 
er ordblinde. 

Vi synes det er en super god ordning, 
der sikre at alle borgere i vores land har 
mulighed for at få de nødvendige al-
mene kompetencer i forhold til at klare 
sig i et mere og mere kompliceret sam-
fund, hvor udviklingen går stærkt.

Måske har du ikke selv behov for at få 
styrket dine almene kompetencer, men 
så vil jeg bede dig om at være med til at 
sprede det gode budskab i dit netværk 
og på din arbejdsplads. Og har 
du og dine kollegaer behov for 
at blive klogere på tilbuddene, 
så kommer vi gerne forbi og af-
holder et gratis 3 timers Nøgle-
personskursus for jer. Det vig-
tigste for os er, at vi i fællesskab 
får spredt det gode budskab 
og sikrer, at vi får alle med, så 
ingen føler sig kørt over af ud-
viklingen.

Ved du forresten hvad AOF 

står for….? 

Mange gør det ikke, men vores navn be-
tyder jo Arbejderens Oplysningsfor-
bund, og vi var det første oplysningsfor-
bund der blev etableret i 1924. De andre 
oplysningsforbund blev først etableret 
omkring 2. Verdenskrig.

Vi blev etableret af Socialdemokratiet 
og har stadig tætte relationer til netop 
Socialdemokratiet. Det betyder, at vi 
bygger på værdier som fællesskab, soli-
daritet og aktivt medborgerskab. Vi ved 
at fællesskab og viden gør stærk, derfor 
er det så vigtigt for os, at alle har de 
nødvendige kompetencer for at klare 
sig i dagens Danmark.
Jeg håber derfor, at du vil hjælpe med 
at sprede det gode budskab om gratis 
FVU og Ordblindeundervisning hos 
AOF.

Du er velkommen til at kontakte mig for 
en snak om muligheder, og du kan også 
holde øje med alle vores spændende 
aktiviteter på vores Facebooks side: 
AOF CENTER ODENSE.

Vidste du….?
Af Gitte Overgaard, skoleleder AOF.


