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Mette With Hagensen vandt urafstemningen om at være spidskandidat ved regionsvalget 
i Region Syddanmark 2021. Se nærmere side 8.

Medlemsportræt:  
Henning Dahl fra Uggerslev. 

Se nærmere side 10-11.

Klimaet udvikler sig i en retning, hvor der er 
behov for, at vi gør en indsats for at imø-
degå konsekvenserne, lyder det fra Brian 

Lebæk. Læs side 9.

Bernt Nicolaysen er klar 
til Kommunalvalget 2021. 

Se nærmere side 6.
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Kære læsere!

Side 2

Her er sidste blad for i år, nemlig blad num-
mer 3, som traditionen tro blandt meget 
andet indeholder en invitation til vores næ-
ste generalforsamling i januar. 

”Jamen må man overhovedet samles så 
mange i januar i forhold til covid-19 restrik-
tionerne!”, tænker du måske. Og det kan du 
måske have ret i, det kan vi ikke vide på nu-
værende tidspunkt. Men vi har valgt, at vi gerne vil lægge et stykke arbejde i at 
prøve at gennemføre generalforsamlingen som et fysisk møde, men selvfølgelig 
efter alle gældende regler/restriktioner på det pågældende tidspunkt. Så bemærk, 
at stedet er et andet end sædvanligt, nemlig Bogense Hotel, og som noget nyt skal 
du også tilmelde dig generalforsamlingen, da der helt sikkert er et loft på antal del-
tagere. Hvor mange vi må forsamles, kan vi af gode grunde ikke vide endnu.

Ud over denne opfordring til at nærlæse generalforsamlingsdagsordenen, er der 
også en mængde andet godt læsestof i dette blad. Så der er alt mulig god grund til 
at sætte sig godt til rette og læse løs.

Husk også at følge os og debatten på Facebook i gruppen ”Socialdemokraterne på 
Nordfyn”, samt på www.socialdemokratiet-nordfyn.dk.

Med venlig hilsen
Rikke Jul Andresen
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Dagsorden:

1.  Velkomst.
2. 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 2020.

   b. Aktivitetsplan for 2021. 
   c. Fastlæggelse af partiskat.
   d. Budget for 2021.
6.    Orientering fra A-gruppen ved Kim  

Johansen
7.    Orientering fra folketinget ved Dan 

Jørgensen
8.    Orientering fra Regionen ved Poul 

Andersen
9.   Behandling af indkomne forslag
10.  Valg: 

  a. Kasserer (2 år) 
På valg er Mogens Jørgensen 
(Modtager genvalg) 

 b. Formand. (2 år).
    På valg er Rikke Jul Andresen. 

Modtager ikke genvalg.
  c. 6 bestyrelsesmedlemmer.  

(2 år).
  På valg er følgende:
    - John Knudsen  

(Modtager ikke genvalg)
 - Svenn Kopp 
 (Modtager genvalg)
 - Lene Kirud 
            - Steen Hansen 
 (Modtager genvalg)

 - Johnny Kristensen 
 (Modtager genvalg) 
 - Rikke Jul Andresen 
 (Modtager ikke genvalg)
   c. Et antal bestyrelsessuppleanter.  

(1 år).
  Der afholdes en samlet afstemning 

om bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter. 
De første 6 bliver bestyrelsesmedlem-
mer, og de efterfølgende bliver 
suppleanter.

   d. 2 revisorer. (1 år).
    På valg er Svend Erik Poulsen og 

Bruno Staffensen.
   e.  2 revisorsuppleanter. (1 år).
   På valg er Helle Waagner  

og Arne Kruse.
   f. 1 medlem til AOF Center Odenses 

bestyrelse. (2 år).
  Mogens Jørgensen blev valgt i 2020 

og er på valg i 2022.
  g. 2 suppleanter til AOF Center 

Odenses repræsentantskab.  
(1 år). 
På valg er Bernt Nicolaisen

  h. 2 suppleanter til AOF Center 

Odenses/Nordfyn Lokalråd. (1 år). 
På valg er Johnny Kristensen 

  i. 3 fanebærere. (1 år). 
På valg er John Harfeld, Jørgen 
Simonsen og Niels Henrik Nielsen

11.  Udpegning af min. 3 medlemmer til 

hvert udvalg. 
a. Informationsudvalg. 
Bruno Staffensen, Mogens Jørgensen, 
Erling Jensen 
b. Aktivitetsudvalg 

Anette Lykke Jensen, Brian Lebæk, 
John Knudsen, Mogens Jørgensen, 
Niels Henrik Nielsen, Kasper Solberg 
c. Mødeudvalg 

Birgit Poulsen, Kirsten Staffensen 
d. Medlemsudvalg 

Formand, næstformand, kasserer.

12.  Valg af tre suppleanter for kongres-

delegerede. 
Anette Lykke Jensen, Svenn Kopp og 
Bruno Staffensen. 

13.  Indstilling af folketingskandidat. 
Dan Jørgensen

14. Eventuelt.

Forslag til punkt 9 indkomne forslag skal 
være formanden i hænde senest 8. januar.

Generalforsamlingen forventes at slutte 
ca. kl. 14, og foreningen er vært ved en 
coronavenlig anretning undervejs.

Materialer udsendes på mail den 5. januar. 

VIGTIGT:

Grundet Covid19 skal der tilmeldes til 

generalforsamlingen senest d. torsdag 

d. 14/1-2021 via medlemsportalen 

S-aktiv hvor generalforsamlingen er 

oprettet under begivenheder. 

Eller via mail til Kasper Solberg 

(kaspersolberg@gmail.com) eller Rikke 

(gogletten@hotmail.com). 

På bestyrelsens vegne
Rikke Jul Andresen

Generalforsamling i Socialdemokratiet 
på Nordfyn
Lørdag den 16. januar 2021 kl. 10.00 på Bogense Hotel, Adelgade 56, 5400 Bogense.
Vi starter med kaffe og rundstykker kl. 9.30.
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Vi godkendte den 28. september Nordfyns 
Kommunes budget for næste år med 25 
stemmer for. Jeg vil prøve at komme ind på 
nogle af de ting, som vi har lagt vægt på i 
forhandlingerne, og som er blevet indarbej-
det, men først en tak til vores regering for 
den nye udligningsreform, som kom på et 
meget belejligt tidspunkt, ellers havde det 
set meget sort ud for Nordfyns Kommune 
med store besparelser og serviceforringel-
ser til følge på alle områder. 

Vi (Socialdemokratiet) har de seneste år væ-
ret nervøse for udviklingen i vores kassebe-
holdning, som støt og roligt de seneste år er 
blevet mere end halveret. I bund og grund 
har vi brugt langt flere penge, end der er 
kommet ind i skatter og tilskud. 

Økonomien er sat under pres

Første oplæg til budget viste, at vi i år 2024 
ville have en gennemsnitlig likviditet på ca. 
50 mio., hvilket ikke er meget som stødpu-
de på et budget på næsten 2.000 mio., og 
når vi tænker på, at vi i indeværende år 
pludselig skulle finde besparelser på 43 
mio. grundet stigende udgifter til børne- og 
ungeområdet, ældre og ikke mindst grun-
det Corona! 

Det er lykkedes at få ændret og ompriorite-
ret, så vi nu i 2024 igen forventeligt får ca. 
150 mio. i gennemsnit. Nordfyn er ikke 

mindst på grund af vores indsats og med-
indflydelse på de seneste kommunale bud-
getter, flyttet væk fra en strategi omkring at 
beskære og bespare på alle områder og i 
stedet tænke konstruktive og innovative 
tanker. 

Investering i fremtiden 

Vi startede allerede i 2016 en investerings-
strategi, hvor vi på arbejdsmarkedsområdet 
valgte at investere ca. 7 mio. reduceret i 
2020 til 5.75 mio og fra 2021 til 5.0 mio. Det 
har været nødvendigt at gøre en ekstra ind-
sats og samtidigt en sikker investering i at 
hjælpe de borgere uden job og uddannelse 
ud på den rigtige side ved hjælp af psykolo-
ger, økonomiske rådgivere, virksomheds-
konsulenter etc. på områderne: Jobparate 
ledige, uddannelsesparate ledige, syge-
meldte, flygtninge og udsatte voksne, for at 
sikre vores borgere en bedre hverdag og liv. 

Det seneste skud på stammen, som vi frem-
lagde sidste år, var helhedsorienteret sags-
behandling for udsatte familier, hvor man 
hjælper både far, mor og børnene på en og 
samme tid, det har været en stor succes. 

Fortsat fokus på unge med uddannelse 

og job

Vi fremsatte for år tilbage forslag om at op-
rette et tværfagligt udvalg bestående af So-
cial- og sundheds-, Børne- og unge- og Ar-
bejdsmarkedsudvalget, som skulle tage sig 
af opgaven med at få hjulpet vores unge 
mennesker på Nordfyn og samtidigt sikre 
vores virksomheder den nødvendige ar-
bejdskraft. 

Det lykkedes i september 2018, hvor vi klip-
pede snoren til Ungeposten, som den nye 
tværfaglige enhed hedder. De har haft en 
mindre forrygende start, og vi har nu igang-
sat et arbejde imellem Social- og sundheds-

udvalget, Arbejdsmarkeds- og Børne- og 
ungeudvalget, for at sikre vores unges 
fremtid endnu bedre end nu. 

Området er komplekst og udfordret med de 
nye reformer med FGU uddannelsen, som 
overtog efter vores produktionsskoler og 
andre skrappe minimums karakterkrav til 
visse uddannelser, det kræver en ekstra ind-
sats lige nu. 

Vi forbedrer de fysiske forhold for vores 
børn med nybyggeri af et nyt børnehus 
Adamsminde og en specialinstitution Tiger-
hus/Regnbuen og andre justeringer til ca. 
60 mio. og giver de områder, der ønsker det, 
og hvor det er fysisk muligt, chancen for at 
etablere vuggestuepladser, men ikke på be-
kostning af de lokale dagplejere, som for os 
er utroligt vigtige. 

Pres på skoleområdet

Skoleområdet/almenområdet er stadig i fo-
kus. Området er presset med flere og flere 
anbringelser, flere og flere unge har brug 
for og krav på en ekstra hjælpende hånd, 
som de tilsyneladende ikke har fået de se-
neste år. Det skal der rettes gevaldigt op på, 
og det kræver udvalgets og ikke mindst ad-
ministrationens fulde fokus, det skylder vi 
vores unge mennesker. 

Respekt og tryghed i ældreplejen

Vi har styrket ældreområdet specifikt om-
kring pleje og omsorg på vores plejecentre 
med ekstra personale og derudover udvi-
det Møllehaven med 12 pladser, som står 
færdig i 2021. Derudover støtter vi de kom-
mende år op om et nyt seniorhus i Otterup, 
som skal skabe rammer for et aktivt fælles-
skab og aktiviteter for de mange seniorer. 

Ældre- og sundhedsområdet kommer de 
næste år under pres. Borgerne sendes tidli-

Budget 2021 Nordfyns Kommune
Af gruppeformand Kim Johansen.
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gere og tidligere hjem fra sygehusene, man 
skal blive længere tid i eget hjem og mere 
komplicerede både skader og sygdomme 
skal ordnes i kommunen. Det kræver mere 
uddannet personale og flere hænder, den 
opgave SKAL vi være klar til. 

Udvikling af bysamfundene

Vi har fortsat vores udviklingsplaner for by-
erne, og ikke mindst for landområderne for 
at sikre udvikling i alle områder på Nordfyn 
og sammen med en masse nye byggegrun-
de i både Morud, Søndersø, Otterup og Bo-
gense, koblet op på borgernes mulighed 
for et aktivt og sundt fritidsliv igennem vo-
res fortsatte støtte til vores klubber, haller, 
frivillige foreninger, naturstier, Naturpark 
Nordfyn, shelters. Og den skønne Nordfyn-
ske natur, være med til at sikre tilflytning og 
bosætning i kommunen.  

Endelig afsat penge til kultur i Nordfyns 

Kommune

På den kulturelle side er der som det nye i 
dette budget afsat penge til besættelses-
museum ved Beldringe, hjælp til Historie-
centret på Geværfabrikken, som skal for-
tælle den gode historie om den 
sagnomspundne Otterup Riffel, som er 
kendt verden over. 

Derudover skal den gamle produktionssko-
le i Otterup fremover danne rammer for det 
frivillige Scooterværksted, Den Nordfynske 
Billedskole og som lager for Nislevgaard 
spillene. 

Digital infrastruktur og mobilitet

Kampen for telemaster, bredbånd og mo-
bildækning fortsætter. Den er for os en klar 
forudsætning for bosætningen uden for de 
større byer. Vores trafiksikkerhed og mobili-
tet er yderst vigtig i en kommune som vores 
med så stor geografisk spredning. 

Vi fortsætter arbejdet med trafiksikkerhed 
med både lyskryds i Bogense ved Assensvej 
og senere i Otterup ved Lundekrydset. For-
tove, cykelstier, asfalt og vores nedslidte 

vejbroer får en hjælpende hånd ligesom de 
kommunale bygninger også vedligeholdes, 
så vi passer på vores ”arvesølv”. 

Hvis vi misligholder dette bliver regningen 
på sigt ubetalelig, for ikke at tale om forrin-
gelsen for borgerne. Det er altid en drøftel-
se med mobilitet, busser, teletaxa og privat-
bilisme kontra sundhed og motion, det er 
to vigtige ting for os. 

Så teletaxa taksten sænkes derfor fra kr. 8 pr. 
km. til kr. 5 for derved at sikre, at alle har råd 
og mulighed for at benytte ordningen. 

På den anden side støtter vi også op om 
motion med de nye cykelstier, leg og læring 
i skolerne og aftalen med DBU Sundhedsal-
liancen, som sikrer, at vi får indarbejdet le-
gen med bold ind der, hvor det er muligt. 

Udlicitering og kommunale udbud

Dette er fortsat vigtigt for os at vurdere på, 
om det er pris, kvalitet, leveringssikkerhed, 
eller medarbejdernes forhold, man tager 
hensyn til, når man ønsker at udlicitere eller 
det i bund og grund kun er ideologi, hvilket 
jeg er foranlediget til at påstå! 

Klima og Miljø

Nordfyns Kommune er en bosætningskom-
mune, som stadig har opmærksomhed på 
alle erhverv og ikke mindst vores turister-
hverv og udvikling og genopretning af vo-
res skønne natur. 

Vi forsøgte sammen med SF at få indført et 
udvalg, der skal varetage koordinering af 
miljøindsatsen, koordinering i forhold til de 
17 verdensmål og nedbringelse af CO2 
både på landsplan, men også i kommunalt 
regi. Det lykkedes ikke, men det lykkedes at 
få ansat en klimakoordinator, som skal vare-
tage denne opgave i kommunen, så vi får 
sat lidt mere fart på den grønne omstilling 
en tidligere, selvfølgelig stadig med ud-
gangspunkt i den sunde fornuft. 

Deltag i debatten

Det var den korte udgave af nogle af fokus-
punkterne i næste års budget, og det er 
ikke alle ting, som jeg her har haft mulighed 
for at nævne, men hvis I har specifikke 
spørgsmål, er I altid velkomne på vores 
gruppemøder, som afholdes skiftevis i Bo-
gense, Søndersø og Otterup, eller kontakte 
mig direkte.

Vi glæder os til at fortsætte kampen i 2021 
og til at få endnu flere input fra vores med-
lemmer, om hvad I mener, der er vigtigt, for 
at man ønsker at bo og vokse op i Nordfyns 
Kommune. Ikke mindst op imod kommu-
nalvalget næste år, hvor vi skal have udar-
bejdet et nyt arbejdsprogram, hvor vi gerne 
ser så mange medlemmer som muligt del-
tage og bidrage ind imod en mere social og 
rummelig dagsorden. 

Kim Johansen 
Gruppeformand Socialdemokraterne 
Nordfyn. 
kjo@nordfynskommune.dk
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Kommunalvalget nærmer sig. Nu er der un-
der et år tilbage, inden det er afgjort. Hvilke 
sager vil bringe vores parti til fremgang?  I 
skrivende stund skal vi i gang med at drøfte 
fokuspunkter, og når covid-19 tillader det, 
skal vores medlemmer i gang med at disku-
tere, vurdere og skrive vores nye arbejds-
program 2022-2025.

Mit personlige bud på KV´21 temaer 

vil være:

Klima - og klimaforbedrende tiltag

Region Syddanmark har undersøgt, hvad 
der betyder mest for den enkelte borger i 
regionen. 84% er i høj grad eller nogen 
grad bekymret over, at klimaet forandrer 
sig. Det tager vi seriøst. Der er tiltag i gang 
både i partiet såvel som i kommunalbesty-
relsen - det skal fortsættes og udbygges.
I Nordfyns kommune er det ofte nødven-
digt med bil eller endda to biler. Transport-
delen er en af de større CO2-synder i vores 
kommune jf. kommunens miljøregnskab. 
Kan vi nedsætte CO2 udledningen ved at 
have delebilordning, kan vi gøre den of-
fentlige transport bedre og mere fleksibel, 
eller hvordan får vi flere til at cykle i skole 
og på arbejde? De udfordringer skal vi have 
kigget igennem, for udfordringen skal lø-
ses. Alt imens vi håber på, at el-bil salget 
m.a. kommer i gang. 
”Fyr dit fyr”, udtalte Dan Jørgensen om sit 
seneste forlig. Olie- og gasfyr skal udskiftes 
til grøn varme. Varmepumper er blevet et 
hit. Er det ikke nok eller godt nok, skal vi 

have andre grønne måder at få varmen ud 
til alle borgere på. Det er undervejs. Og i al 
fald støtter vi helt op om budskabet.

Natur

Vores parti har et ønske om mere natur. 
Mere skov. Mere vild skov - mere bynær vild 
skov. Maria Reumert Gjerding, præsident i 
Danmarks naturfredningsforening udtaler: 
”Genforvilding er nøgleordet i de kommen-
de danske nationalparker. Naturen skal 
have sin egen ret, helt uden vores indblan-
ding”. 
Jeg er helt enig. Tænk om vi kan byde vores 
borgere og gæster udefra til at vandre og 
løbe i større skovarealer i fremtidens Nord-
fyn. Måske er der en sø, mindre eller større 
som børnehave- og skolebørn kan nyde og 
bruge i undervisningsøjemed. Så kan bør-
nene og de voksne også nyde en større bio-
diversitet.
Netop sundhed og naturen vil spille en 
større rolle. Flere og flere har fået øjnene op 
for vores dejlige natur. En vandretur er lige 
et af de største hits. Det momentum skal 
bevares og udbygges.

Tryghed

Det skal være trygt at vokse op, være 

barn, ung, forældre og ældre i vores 

kommune. 

Der er og skal være en rød tråd, fra du bliver 
født til, at du som ung kan få en ungdoms-
uddannelse. Det kræver bl.a. nærhed. Nær-
hed i børnehaverne, hvor tid og omsorg er 
kerneværdier. Det er godt, at vores rege-
ring har fokus på det, så vi får flere pædago-
ger over de næste år. Vores parti må kæmpe 
for flere voksne i folkeskolen, så nærhed og 
relation mellem børn og voksne bliver top-
prioriteret. Det kunne være flere 2-lærere 
ordninger, mere fokus på inklusion kræver 
pædagoger med indsigt på området. Al 
sammen for at få unge, som er uddannel-
sesparate, klar til arbejdslivet og klar til et 

godt og langt liv. De ældre skal trygt kom-
me på plejehjem, hvor uddannet personale 
er klar til at drage omsorg for vores ældre 
borgere. 
Det skal være trygt at være handicappet i 

Nordfyns kommune. Der skal tages hånd 
om vores handicappede borgere, som har 
brug for kommunens støtte på flere måder. 
Der kan være et mere fleksibelt arbejds-
marked, så endnu flere kan finde et ar-
bejdsfællesskab i stedet for at stå udenfor, i 
samarbejde med handicaporganisationer 
og erhvervene.

Det skal være trygt at bo på Nordfyn.

Den socialdemokratiske regering har der-
for lanceret en politi-nærhedsreform. Det 
er godt. Jo mere indhold i stationen jo bed-
re. Bogense vil være et godt valg, da der er 
30 km til Odense. Skulle det ikke i denne 
omgang blive til en nærstation, vil vi jo 
kæmpe videre for endnu flere. Men under 
alle omstændigheder skal der tilføres flere 
betjente til hele Nordfyn.
Nordfyns kommune er en bosætnings-

kommune. Vi kan derfor tilslutte os er-
hvervsministerens kampagne om at postnr. 
ikke må afgøre, om du kan få et lån. Vores 
kommune er øget bosætning et ”must”. 
Især hvis der fremover skal være bedre vel-
færd til vores borgere. Og opbakning til 
vuggestuer, dagplejere, børnehaver og 
skoler.  
Responstiden på Nordfyn er blandt de hø-
jeste på Fyn - lige omkring 17 minutter. Det 
er naturligvis ikke tilfredsstillende, og det 
må forbedres snarest. 
Ovenstående er nogle af mine personlige 
bud på KV´21 temaer. I de næste måneder 
former vort parti fokuspunkterne og ar-
bejdsprogram. Jeg glæder mig til at forme 
vores program sammen med Jer, og lige så 
meget til at bringe det videre til de nord-
fynske vælgere. 

Glædelig jul & godt nytår

Klar til Kommunalvalget 2021
Af Bernt Nicolaysen.
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Siden jeg sidst gav en opdatering her til 
Nordfyns medlemsblad, er der sket meget. 
Coronaen dominerer stadig på Fyn og i 
Danmark som i resten af Europa og verden. 
Det er vigtigt, at vi fortsætter med at stå 
sammen, så vi kan komme godt igennem 
krisen.

Coronaen har også fyldt meget i mit arbej-
de i Europa-Parlamentet, men der er selv-
følgelig andre vigtige sager, som fylder: Fx 
har vi i Parlamentet vedtaget vores krav til 
EU’s klimalov. Vi skal reducere udledningen 
af drivhusgasser med mindst 60% i 2030. 

Selv om vi i Danmark er endnu mere ambi-
tiøse og har sat vores mål til 70%, så er det 
altså en stor sejr, at vi har fået de kulglade 
og konservative kræfter i Europa-Párla-
mentet med på den ambition. Det er ikke 
lang tid siden, vi måtte slås drabeligt for et 
mål på 40%. Hvis vi ikke handler hurtigt 
nok, så får det rigtig grimme langsigtede 
konsekvenser med ekstremt vejr og store 
økonomiske og følelsesmæssige omkost-
ninger for os som borgere. 

Samarbejde er vejen frem

Mens vi forsøger at afværge de langsigtede 
konsekvenser af klimaforandringerne, så er 
det vigtigt, at vi også fokuserer på det, som 
sker nu, og som med det ekstreme vejr bli-
ver et større problem i fremtiden. Det mær-
ker vi også på Fyn, hvor oversvømmelser 
ikke så få gange har betydet store kvaler 
med våde kældre, ødelagte værdier og 
store tab. 

Her er EU-samarbejdet rigtig vigtigt. Vi 
samarbejder og koordinerer, så vi håndte-
rer udfordringerne bedst muligt. Ligesom 
EU har kriseberedskab klar til de rigtigt 
grimme katastrofer. 

Jeg mener, at det skal være op til de enkel-
te lande at lave de bedste foranstaltninger 
mod oversvømmelser. Jeg er ikke interes-
seret i, at det skal være EU-regler, som dik-
terer, hvordan man skal håndtere over-
svømmelser i Odense Fjord fx. 

Det er bedre varetaget af Odense, Nord-
fyns og Kerteminde Kommuner, hvor man 

mærker konsekvenserne af oversvømmel-
serne og kender de lokale forhold. 

Men ligesom oversvømmelser ikke respek-
terer kommunegrænser, så respekterer de 
heller ikke landegrænser. Derfor skal vi 
selvfølgelig samarbejde på tværs af EU og 
lave strategiske indsatser, der sikrer bor-
gerne bedst muligt, der hvor det giver me-
ning. 

Faktisk foregår der meget samarbejde al-
lerede. Man udveksler erfaringer med 
oversvømmelser og med implementering 
af oversvømmelsesbeskyttelse gennem 
EU. Det skal vi selvfølgelig blive ved med. 

Ligesom coronakrisen har vist, at vi skal 
styrke vores samarbejde om sundhedsbe-
redskab, så skal vi også løbende justere og 
styrke vores foranstaltninger for at afbøde 
oversvømmelser. 

Og der kommer faktisk snart en opdateret 
EU-strategi. Den skal fokusere på over-
svømmelser både fra åer og vandløb og fra 
havet. 

Den skal også sikre, at vi samler viden fra 
hele Europa, om hvordan vi tilpasser os 
bedst muligt og kan beskytte os menne-
sker bedst muligt mod naturen i fremtiden. 
Men det er ikke kun os, det går ud over. 

Derfor vil strategien også øge fokus på at 
beskytte skov og natur som rammes af de 
ændrede forhold. 

Som altid er svaret på de store kriser sam-
menhold og solidariske løsninger, som kan 
sikre os i mange år frem i tiden. 

Det er godt socialdemokratisk tankegods, 
og det er det, som jeg kæmper for i mit ar-
bejde i Europa-Parlamentet.

Derfor er klimakampen vigtig
Fremtidens voldsomme vejr udfordrer også på Fyn.
Af Christel Schaldemose, gruppeformand, Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet.
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Tak for valget
Af Mette With Hagensen.

”At engagere sig i lokalpolitik”
Af Malene Mikkelsen, Medlemsansvarlig/Kasserer, Middelfart Partiforening.

Kære medlemmer, tusind tak for den store 
opbakning fra jer ved urafstemningen. Jeg 
er overvældet, og jeg er glad for det tydeli-
ge mandat, I har givet mig til at stå i spidsen 
for kampen om at nå vores fælles mål om at 

ændre flertallet i regionsrådet. Det bliver 
ikke let, og det kommer til at kræve en stor 
indsats fra os alle at løfte den opgave, og jeg 
tror på, at vi sammen kan gøre det. 

Nu skal vi i arbejdstøjet og lave et valgpro-
gram, der viser vælgerne, at det betyder no-
get for dem, at det er en socialdemokrat, 
der sidder for bordenden i regionsrådet. I 
skal i kredsene vælge kandidater, så vi kan 
få et stort og stærkt hold til valgkampen. 

Jeg vil gerne lære jer bedre at kende, så invi-
ter mig til jeres aktiviteter og følg mig på 
Facebook https://www.facebook.com/
MetteWithHagensen

Resultatet af urafstemningen 

Som spidskandidat til regionsvalget i 

Region Syddanmark i 2021.

Afstemning er afsluttet og resultatet blev 
følgende: 
1. Mette With Hagensen -   1272
2. Poul Fremmelev -   684
3. Michael Bøtker Møller Nielsen  181
Blanke stemmesedler   138

Afstemningsperiode var fra 30. oktober 
– 14. november.  

Der blev anvendt 2275 stemmesedler ud af 
6401.

Til kommunalvalget i 2017 havde vi en rig-
tig god opstillingsliste med 25 kandidater, 
heraf fem kvinder. 

Nu starter arbejdet snart med forberedel-
serne til kommunalvalget 2021. 

Vi håber, at du som medlem også vil gøre 
noget for, at vi kan finde gode kandidater. 

Hvis du selv har lyst til at være aktiv, så hører 
vi gerne fra dig, hvis du har fået øje, på hvem 
der gør det godt, eller hvem der kunne gøre 
en forskel, så giv dem et skulderklap enten 
direkte eller ved at snakke med andre med-
lemmer og ikke-medlemmer.

I kommunalpolitik er det oftere nære em-
ner, som vi i hverdagen også forholder os til. 

Hvorfor sorterer vi ikke affaldet bedre? Er 
forholdene gode nok på f.eks. skoler og ple-
jehjem? Kan vi fremme idrætslivet bedre? 
Hvem har øje på mit lokalområdes interes-
ser? 

Måske får de mennesker, der i forvejen ar-
bejder med nogen af disse områder, moti-
vationen til at melde sig ind hos os, hvis vi 
som medlemmer kommer med en opfor-
dring dertil. 

At melde sig ind i et parti er ikke ensbety-
dende med en masse ævl og kævl. I virkelig-
heden er det at give udviklingen et lille skub 
i den retning, man gerne selv vil.

Som medlem af et parti bliver man ikke 
nødt at gøre en større indsats, end man selv 
har lyst til. 

Til gengæld møder man nogle mennesker, 
som har tænkt noget af det samme, som en 
selv f.eks. når man sidder og ser nyhederne. 
Man møder et fællesskab. 

Det er noget værd, både hvis man er ung, 
gammel eller midt i mellem. Ligegyldigt om 
man er mand eller kvinde.
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Klimaet udvikler sig i en retning, hvor der er 
behov for, at vi gør en indsats for at imødegå 
konsekvenserne
Af Brian Lebæk, Næstformand Teknik- og Miljøudvalget.

Ved kysterne skal diger forstærkes, og havne 
skal sikres mod forøgede vandstande. Inde i 
landet, skal afvandingen tilpasses de nye 
krav, så værdier sikres mod oversvømmelse 
og spildevand ikke ledes urenset i fjord og 
hav.

I Nordfyns Kommune er der også store 

udfordringer i de kommende år.

Et af de største projekter der arbejdes med, er 
kystsikringen ved Bogense.
Den ældste del af Bogense by ligger højt og 
lå oprindeligt på en ø. Resten af byen og om-
rådet omkring er mere eller mindre inddæm-
met og vil, hvis vandstanden i havene stiger, 
være i stor risiko for oversvømmelser.

Derfor er det nødvendigt at renovere, om-
bygge og forstærke digerne samt udbygge 
forskellige klimasikringer omkring havnen.
Dette store projekt bliver naturligvis dyrt og 
denne udgift fordeles på de grundejere, der 
vil have gavn af det. Der er mange grundeje-
re, og kommunen ejer en del arealer i områ-
det. Endelig kan der blive tale om andre inte-
ressenter, som f.eks. vandforsyning. Da 
betalingen samtidig fordeles over en længe-
re årrække, bliver det en overkommelig ud-
gift for den enkelte grundejer.

En anden stor udfordring, er at få 

regnvand separeret fra spildevand.

Tidligere blev begge dele ledt væk sammen, 
men den øgede mængde regnvand, belaster 
kloaknettet så meget, at det bliver overbela-
stet.

Kan kloaknettet ikke tage alt vandet, er der 
risiko for oversvømmelser, med deraf følgen-
de skader på huse og andre værdier.

Når der er mere vand, end renseanlæggene 
kan rense, blandes spildevandet op med 
regnvand og ledes ud gennem overløb for-
skellige steder i kommunen. Derved ledes 
urenset, men dog fortyndet spildevand ud i 
vandløb, fjord og hav.

For at kunne rense alt spildevand, er det nød-
vendigt at adskille regnvand og spildevand 
fra husholdningerne. Derfor lægges en ny 
ledning, så man ikke skal rense det rene regn-
vand.

Grundejerne får et valg mellem at blive til-
sluttet Vandcenter Syds ledning til regnvand 
eller selv etablere nedsivning på grunden. 
Udgiften på egen grund skal man selv afhol-
de, men ved eget nedsivningsanlæg og af-
kobling, tilbagebetales 40 % af tilslutningsaf-
giften – omkring 25.000 kr, som kan bruges 
på anlæg af nedsivning. 

Udgifterne varierer en del mellem de forskel-
lige ejendomme, men burde være relativ 
overkommelige, forudsat at rørføringen er 
udført efter forskrifterne.

Da borgere har klaget over dyre tilbud, har 
kommunen igangsat en undersøgelse af 
nogle tilbud, for at få overblik over det reelle 
prisniveau.

I Otterup er der, i forbindelse med renoverin-
gen af bymidten, etableret seperatkloake-
ring og nogle store opsamlingsbassiner un-
der blomsterbedene. Disse bassiner skal 
opsamle større mængder regnvand og der-
ved forsinke vandets vej i rørene ved store 
regnmængder som skybrud.

Denne forsinkelse og andre måder at lede 
vandet væk på, for eksempel i legeanlæg el-
ler i render på overfladen, vil blive tænkt ind i 
fremtidens anlægs- og byggeprojekter.

Stort set alle i kommunalbestyrelsen er enige 
om indsatsen mod klimaændringer, så der er 
behov for at tænke en smule ud af boksen, 
hvis vi skal markere os frem mod kommunal-
valget næste år.

Kommunen er godt på vej mod målet om 70 
% reduktion af CO2, og dette tænkes ind rig-
tig mange steder, for eksempel når dagreno-
vationen snart skal i udbud, og når der købes 
nye biler til hjemmepleje mm. .

For at gøre klimaindsatsen endnu bedre og 
for, at vi kan markere os i forhold til de øvrige 
partier, er I alle meget velkommen til at læg-
ge hovederne i blød og udtænke nye initiati-
ver frem mod valget næste år.

Vi ønsker at styrke indsatsen for klima, natur 
og miljø og det skal være vores hovedmål. 
I er meget velkommen til at sende forslag og 
input til mig eller tage det op på de åbne 
gruppemøder.
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83 år - men er stadig meget aktiv
Madlavning har altid haft Henning Dahls store interesse, og hver måned 
laver han i Uggerslev Forsamlingshus varm mad og efterfølgende kaffe 
til 40 personer, hvor han som en selvfølge også klarer opvasken.
Af Erling Jensen, Blæsbjerghus.

Henning Dahl. Foto: Erling Jensen, Blæsbjerghus.

Henning Dahl har fra 1979 boet i Ugger-
slev. Han var blevet skilt men på et kursus i 
Svendborg mødte han Inger, og han flyt-
tede så fra Sjælland, og de blev hurtigt 
enige om at flytte til Uggerslev, hvor hus-
priserne var gode. Inger havde tvillingerne 
Dorrit og Ann på 13 år. Henning blev enke-
mand for to år siden, da hans kone Inger 
efter et længere sygdom med leukæmi af-
gik ved døden.

Dorrit bor på Bornholm og Ann er med fa-
milien på et to årigt ophold i USA. Den be-
grænsede kontakt til familien gør dog ikke, 
at Henning som enkemand ikke klarer sig 
selv. Et langt liv som bl.a. jord- og betonar-
bejder giver daglige rygsmerter, men Hen-
ning har aldrig været pivet. Han går ikke så 
hurtigt, men klarer da også nemt de dagli-
ge lufteture med labradorhunden Sussi. 

Og rengøringen og madlavningen bliver 
løst som en selvfølge, og det månedlige 
samvær i Forsamlingshuset i Uggerslev vil 
han heller ikke undvære, og der bliver sat 
meget pris på hans evner som kok. Da jeg 

besøgte Henning, skulle han om aftenen 
der hjemme lave dansk hakkebøf med blø-
de løg, brun sovs kartofler og drueagurker. 
Det er en selvfølge, at Henning laver varm 
mad hver dag. 

I 2002 var han også i køkkenet, da den da-
værende partiforening i Uggerslev og Nr. 
Højrup kunne fejre 90 års jubilæum. Her 
stod Henning for madlavningen til de 50 
gæster, hvor den tidligere partiformand og 
statsminister Anker Jørgensen holdt afte-
nens festtale. Anker var som altid en velop-
lagt og underholdende taler.

Henning Dahl havde da været formand i 14 
år for partiafdelingen i Uggerslev og Nr. 
Højrup. I dag hvor der kun er en partifor-
ening på Nordfyn, er det tankevækkende, 
hvor mange partiafdelinger der var på det 
tidspunkt på Nordfyn. Henning fortæller, 
at i Otterup Kommune var der to partifor-
eninger og dermed 16 bestyrelsesmed-
lemmer, som arbejdede aktivt med politik. 
I for eksempel Søndersø var der flere for-
eninger, og dermed 35 bestyrelsesmed-
lemmer, der engagerede sig. Henning gav 
ved 90 års jubilæet også udtryk for, at det 
helt klart må være det bedste, at så mange 
som muligt debatterer sagerne, så han var 
en absolut modstander af at sammenlæg-
ge afdelingen i Uggerslev og Nr. Højrup 
med Otterup Partiforening. Henning min-
des, da der var betydelig større politisk ak-
tivitet i landsognene. Ja – i det hele taget i 
Danmark.

Oplevelser i Den Sociale Ankestyrelse

Fra 1987 – 1993 var Henning som LO-med-

lem med i Den Sociale Ankestyrelse i Kø-
benhavn. Ankestyrelsen bestod af en anke-
chef + sekretær, en læge og en 
repræsentant fra henholdsvis arbejdsgi-
verne og LO. – Det var min opgave at være 
vagthund, for at der blev truffet de rigtige 
afgørelser, lyder det fra Henning, der for-
tæller om følgende sag: 

En hjemmehjælper havde været på indkøb 
med en ældre dame, der i forretningen var 
ved at falde om. Resolut greb hjemmehjæl-
peren ud efter damen, men var samtidig så 
uheldig at få en skade i ryggen. 

Arbejdsskadestyrelsen ville ikke tildele 
hjemmehjælperen pension som følge af 
rygskaden, da hjemmehjælperen ikke måt-
te gribe efter den ældre dame. 

Ankechefen var enig i Arbejdsskadestyrel-
sens afgørelse, og jeg måtte så ringe til Kø-
benhavn, hvor jeg spurgte ankechefen, 
hvordan han ville reagere, hvis han var på 
indkøb med sin far, og faderen var ved at 
falde. Ville han ikke helt naturligt prøve at 
gribe efter faderen? Ankechefen kunne 
godt se, at det var rigtigt, og afgørelsen 
blev ændret, så hjemmehjælperen fik til-
delt pensionen. Jeg var nok typisk til mø-
der i København hver tredje måned. 

Dengang havde vi jo ikke computere, så alt 
kommunikation var med breve i postkas-
sen og telefonsamtaler, fortæller Henning. 

Har haft et langt liv som arbejdsmand 

og politisk aktiv

Henning kommer fra små kår i Ugild i 

MEDLEMSPORTRÆT
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Vendsyssel. Efter rekruttid i Gehus syd for 
Karup blev han soldat på Sjælland. Han 
flyttede til København i 1958, hvor han bo-
ede frem til 1969.

I København blev det til arbejde som ce-
mentstøber, tobakschauffør og budkørsel 
for forskellige forretninger, bl.a. viktualie- 
og petroleumsforretninger. Fra 1964 blev 
Henning ansat ved DSB, hvor han var med i 
et akkordsjak, der arbejdede med sporar-
bejde. Der var 15 mand i sjakket, hvor en 
del af Hennings arbejde var at klare rengø-
ringen af to skurvogne. Transporten mel-
lem de forskellige arbejdssteder blev klaret 
på en skinnecykel, og Henning fik øgenav-
net ”Det lille lokomotiv”, da han røg meget 
på pibe.

Han blev driftsleder af sjakket og fik en ud-
fordring i 1969, da sjakket skulle nedlæg-
ges. Der skulle fyres 15 mand, men de blev 
da enige i, at det var rimeligt, at afskedigel-
sen skete efter anciennitet.

Fra 1971-79 arbejdede Henning hos KH Be-
ton som jord- og betonarbejder, der var 
hårdt for ryggen. Han blev hurtigt tillids-
mand og to år efter også sikkerhedsmand. 

Han skulle bl.a. sikre, at alle fx bar sikker-
hedshjelm og var da også medvirkende til, 
at en arbejdskammerat blev fyret, da han 
nægtede at gå med hjelmen.

I 79 blev Hennning som tidligere nævnt 
skilt, og sammen med Inger flyttede til Ug-
gerslevvej i Uggerslev. Flytningen til Ug-
gerslev gav et problem med A-kassen, da 
Henning ikke havde fået meldt flytning. 

Herved fik han seks ugers karantæne, men 
vandt delvis sagen, så Henning fik to ugers 
karantæne. 

Han meldte sig ind i SID Otterup, og efter 
et år blev han medlem af bestyrelsen. Han 
havde her en god kammerat, Poul Rasmus-
sen, der hjalp ham til et arbejde hos PRE 
Beton i Vissenbjerg. 

I første omgang var firmaet dog ikke interes-
seret, da han på Sjælland havde virket som 
tillidsmand, men to dage efter samtalen kon-
taktede Poul Rasmussen ham, at firmaet alli-
gevel gerne ville have ham,  da den valgte 
medarbejder var sprunget fra, og selvfølgelig 
slog jeg til, lyder det fra Henning.

Henning blev medlem af Socialdemokrati-
et allerede i 1964, hvor han arbejdede hos 
DSB i Vipperød. Hans forældre havde ikke 
været medlem af Socialdemokratiet, men 
havde altid været retskafne forældre og 
ikke kunne acceptere det, hvis noget var 
uretfærdigt.

Kom i 1981 med i bestyrelsen

i Uggerslev 

– Nørre Højrup afdelingen og to år efter 
blev han formand. Fra 1984 kom Henning 
også med i Fællesorganisationen under LO, 
som havde et samarbejde med de tre kom-
muner på Nordfyn. Det var en stor besty-
relse med syv medlemmer og seks fra de 
tre kommuner. 

Det medførte mange møder, og Henning 
indrømmer da også, at han tit og ofte var til 
møder om aftenen, så undertiden var det 
begrænset, hvad Inger så til ham.

Som 56 årig holdt han som arbejdsmand. 
Ryggen var slidt op, og der var også det 
væsentlige problem, at han kun havde fire 
led mod det normale 5 i den nederste del 
af rygsøjlen, der gennem årene havde gi-
vet et stort slid. 

Jeg valgte derfor at holde, mens jeg stadig 
var nogenlunde ok i ryggen. På daværende 
tidspunkt kunne man være ledig og ar-
bejdssøgende i tre år, men der var så stor 
arbejdsløshed, at det var begrænset, hvad 
mulighederne var for, at jeg kom i arbejde, 
fortæller Henning, der i 1997 kunne gå på 
efterløn. 

Han fortsatte dog som formand for Partiaf-
delingen Uggerslev – Nr. Højrup frem til 
2003. Det betød meget for ham, at han i 
2002 kunne være med til at arrangere og 
afholde afdelingens 90 års jubilæum. 

Henning følger stadig med i, hvad der sker 
i Socialdemokratiet. Nu er der kun en parti-
afdeling på Nordfyn. Han er ikke mere aktiv 
i partiafdelingen, men følger interesseret 
med i, hvad der sker.

De daglige ture med labradorhunden Sussi betyder 
meget for Henning. Foto: Erling Jensen, Blæsbjerghus.

Gennem mange år stod Henning for uddannelsen af 
fanebærere i partiafdelingen. Som en selvfølge deltog 
Henning i mange år ved 1. maj arrangementet i Bogense, 
og han gik gerne med fanen. Her bl.a. sammen med Kim 
Johansen. Arkivbillede.
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F V U - d i g i t a l  f o r  
l e d i g e  . . .  
Vil du gerne blive bedre til at bruge din computer, tablet og 
andre IT-værktøjer, fx i forbindelse med din  
jobsøgning, så se med her.   
Det er gratis. FVU-digital anbefales af din fagforening. 
 
 
INDHOLD:  

• FVU –digital er undervisning i IT 
• Du bliver bedre til at bruge en computer, din tablet 

 og smartphone  
• Du får grundlæggende viden om digitale værktøjer 

 som fx Office 365, Google og mail 
• Du bliver fortrolig med fx Joblog, CV på Jobnet, fil

 håndtering og hjemmesider 
• Du bliver bedre til  at søge relevant viden på nettet 
• Du får viden om datasikkerhed 
• Du får individuel hjælp og støtte 
• Du er sammen med andre i samme situation 
• Du får  viden om IT-hjælpemidler, der kan støtte dig i 

 at læse og skrive eller automatisere arbejdsgange 
• Du får mulighed  for supplerende FVU-dansk, hvor du 

 får hjælp til fx at skrive ansøgninger og et godt CV 

ASSENS 
3F, Skovvej 26, 5610 Assens 

Start uge 47 & uge 49 
Alle hverdage kl. 8.30-14.30 
1 uge 

MIDDELFART 
AOF, Skærgårdsvej 1, 5500 Middelfart 

Start uge 48 & uge 51 
Alle hverdage kl. 8.30-14.30 
1 uge 

VISSENBJERG 
3F, Østergade 11C, 5492 Vissenbjerg 

Uge 46 & 47 og uge 48 & 49 
Tirsdage, onsdage og torsdage, kl. 8.30-12.30 
2 uger 

ODENSE 
Start: FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C 
Herefter AOF, Rugårdsvej 15B, 5000 Odense 

Start: hver mandag kl. 9-13.00 
Herefter undervisning: 
Tirsdage, onsdage og fredage, kl. 8.30-12.45 
2 uger 

NYBORG 
AOF,  Aktivitetshuset, Sprotoften 1, 5800 Nyborg 

Start uge 46 & 50 
Alle hverdage kl. 8.30-14.30 
1 uge 

 
OPSTART  - 2. halvår 2020 

TILMELDING:  
Til  AOF  senest en uge før opstart på  
 6916 0600 eller akp@aofcenterodense.dk  

// GØR

JULEN MERE

BÆREDYGTIG //

// LÆG VIDEN,

UDVIKLING OG

FÆLLESSKAB

UNDER TRÆET

MED ET GAVE-

KORT TIL AOF //


