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Formanden
Kære socialdemokrater
Tak for en vellykket generalforsamling d. 14. maj. Jeg synes det var en god aften, hvor der blev
anledning til både at diskutere kommunal-‐, regional-‐, lands-‐ og europapolitik. Halvanden uge
efter var der så valg til Europa-‐Parlamentet og selvom Dansk Folkepartis massive fremgang og
Lars Løkkes personlige nedtur løb med alle overskrifterne mener jeg også, der er behov for, at
vi socialdemokrater bruger valgresultatet som udgangspunkt for en grundig selvransagelse.
Vi fik kun 19,1 % af stemmerne på landsplan og alligevel var der ikke den mindste
imødekommelse af de mange danskere der fravalgte os, da vores partiformand Helle Thorning-‐
Schmidt holdt tale på valgaftenen. Det var ærgerligt. Vi oplever desværre i disse år, at mange
danskere ikke længere har tillid til, at Socialdemokraterne i Folketinget (og Europa-‐
Parlamentet) kan levere de svar der skal give dem en bedre hverdag i morgen end i dag. For
mig at se handler det om, at vi mangler klare socialdemokratiske svar på de udfordringer efterspillet af finanskrisen og
globaliseringen stiller, når det gælder om fx at bevare og udvikle arbejdspladser, sikre retfærdighed omkring fordeling af
sociale ydelser, bekæmpe ghettoproblemer og utryghed. Her leverer DF og til dels Enhedslisten nogle klare svar. Vi skal
ikke forfalde til at løbe ned af populismens vej, men samtidig skal vi reflektere over, hvordan det kan være vi bliver
opfattet som en del af problemet og ikke en del af løsningen. Hvordan det kan være vi bliver opfattet som bevarer af
systemer og løsninger, der ikke fungerer og ikke som det der vel er vores partis ånd; at turde udvikle samfundet og
kritisere det bestående. For mig at se er det ikke et spørgsmål om kommunikation, men at vælgerne forventer en anden
og mindre systembevarende kurs.
Jeg havde sådan håbet, at vores partiformand havde benyttet EP-‐valgaftenen til at lade danskerne forstå, at
Socialdemokraterne forstå danskernes bekymringer og vi er sat i verden for at finde løsninger, der skaber mere social
retfærdighed. Det skete desværre ikke. Til gengæld kan vi glæde os over at Socialdemokraterne blev det største parti på
Frederiksberg.
God sommer til jer alle.
Mads Reinholdt

Nye navne i Bestyrelsen
Efter sidste generalforsamling blev der skiftet ud på et par poster i bestyrelsen, herunder undertegnede, og den samlede
fordeling ser nu således ud:
Formand: Mads Reinholdt, Næstformand: Karin Dubin, Kasserer: Bo Kømler, Sekretær: Hanne Illum, A-‐nyt redaktør:
Rune Nicolaisen, Kampagneansvarlig: Peter James Stark, Aktivitetsansvarlig: Erik Jensen, Webmaster: Casper Felt,
Politiske følgegrupper: Bo Frahm
1. suppleant: Peter Schrøder, 2. suppleant: Irene Odgaard, 3. suppleant: Eva Koefod-‐Jensen
Rune Nicolaisen, redaktør
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EP-‐valg, Kommentar
Den seneste måneds altoverskyggende begivenhed har været EP-‐valget, der som
bekendt var lidt af et wake-‐up call for mange. Der er flere bekymrende ting ved
resultatet, men dog også et par ting man kan glæde sig over.
Først og fremmest kan man ikke komme udenom, at Venstres og Løkkes verserende
bilagssager har haft indflydelse på valget. Det har
nok i sidste ende været en fordel for DF, og ikke så
meget for S.

Resultatet er én ting, men det mest bekymrende
er næsten, at der kun var 56,3% af de
stemmeberettigede der valgte at benytte sig af deres ret til indflydelse, på
trods af at valget har fyldt langt mere i medierne end tidligere. Jeg tror der
er behov for, at man til daglig snakker meget mere om EU-‐politik, også når
der er lang tid til et valg.
Det var ikke et godt valg for socialdemokraterne, men dog vil jeg mene, at det var vel optimistisk at håbe på 4
mandater, i forhold til de meningsmålinger der har været i tiden op til. Så det var heller ikke noget
katastrofevalg. Pilen har peget i den retning noget tid efterhånden.
Den helt store taber i parlamentet er den konservative EU-‐venlige gruppe EPP, der har tabt over 60 mandater,
men dog stadig er den største gruppe. Den socialdemokratiske gruppe er stort set uændret, og er stadig den
næststørste gruppe. Som resultat af EPP’s blødning er højrefløjen i parlamentet vokset betydeligt.
Selvom jeg er socialdemokrat, er jeg faktisk glad for, at de konservative herhjemme fik et langt bedre valg end
først ventet. Jeg synes personligt det ville være en katastrofe hvis Danmark ikke ville være repræsenteret i den
største gruppe i parlamentet de næste 5 år.
Det man trods alt kan glæde sig over ved valget er, at de EU-‐venlige grupper stadig sidder på 520 af de 751
mandater (ca. 70%), og lidt over 60 mandater er endnu ikke fordelt, så der kan stadig laves meget god EU-‐
politik hen over midten.
Men om man vil det eller ej, er man nødt til at tage resultatet og fremgangen til højrefløjen til efterretning,
både i parlamentet og i de forskellige regeringer i EU. For hvis tendensen fortsætter ved de næste valg, vil
yderfløjene på sigt kunne vedtage forslag udenom de store grupper. Der er blevet sendt et klart signal om, at
der er større utilfredshed med EU end tidligere, og at befolkningerne i større grad synes at EU bestemmer for
meget.
Set fra Frb’s side, er der også særligt to ting at glæde sig over:
Først og fremmest blev S størst i både Falkoner-‐ og slotskredsen, og samlet set er der et ABF flertal på
Frederiksberg.
Det er værd at tage med i fremtidige valgkampe, da det er tankevækkende, at de konservative kan mønstre
35% til at kommunalvalg, men kun ca. 11% til et EP-‐valg. Så opgaven må være fremadrettet, at overbevise folk
om, at det ikke kun er i EU at S er bedre for befolkningen.
Rune Nicolaisen, Redaktør
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Nyt parkeringsforlig - flere P-pladser til Frb's borgerne

Socialdemokraterne har sammen med K, V, LA, DF og Radikale indgået nyt parkeringsforlig.
Grunden til at der skulle ses på parkeringsreglerne er, at der særligt i det østligste Frederiksberg er
massive p-problemer, fordi mange københavnere - uden ærinde på Frederiksberg - bruger
Frederiksberg som en billig p-plads. De nuværende regler er nemlig, at man kan holde gratis og
efterfølgende for 35 kr. resten af dagen. Til sammenligning er der timebetaling i København, og i
København K på 28 kr. I timen!
Derfor er op mod hver fjerde bil, der holder på Frederiksberg i aftentimerne slet ikke fra
Frederiksberg, og det gør, at vores egne borgere, og de der har ærinder her, har meget svært ved at
finde p-pladser. Det er ikke rimeligt, og derfor bliver vi nødt til at gøre noget.
Nogle af elementerne i det nye forlig er følgende:
- stadig 2 timers gratis parkering
- efter de første 2 timer koster det 10-15-20 kr. for de næste hhv. 3., 4., og 5. time, dog max 70 kr. om
dagen
- en parkeringszone på hele Frederiksberg, med mulighed for tilslutning af de private fællesveje
- alle Frederiksberg-borgere kan derfor få beboerlicens til 150 kr. årligt og kan til gengæld parkere på
hele Frederiksberg uden yderligere betaling
- der undersøges mulighed for at etablere en gæstelicens-ordning til gæster til Frederiksberg-borgere
- de mio., der kommer ind på den nye ordning, skal anvendes til underjordisk parkering, evt. med
efterfølgende mulighed for at nedlægge nogen p-pladser på overfladen og skabe flere grønne byrum
- det anslås at op mod 1000 underjordiske p-pladser vil kunne finansieres og etableres over de
kommende år.
Socialdemokraterne er glade for forliget. Ikke alt er, som vi ønskede det, men vi er glade for, at vi nu
får gjort noget ved de massive parkeringsproblemer, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi
er tilfredse med etableringen af timebetaling og af underjordiske p-anlæg, hvilket har været en
mærkesag i årevis.
Rådmand Michael Vindfeldt (S)

Aktiviteter i juni
3. juni: Fællesbestyrelsesmøde kl. 19-21
5. juni: Grundlovsarrangement på 5. Juni plads.
18. juni: Medlemsmøde kl. 19-21
Indtil videre er der ikke nogen aktiviteter planlagt i juli.
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