August 2017
Ansvarshavende redaktør: Erik Jensen

Ny leder af AOF Frederiksberg-København
Lene Paludan Hastrup, bestyrelsesformand
Poul Henrik Glasius meddelte først på året, at han ønskede at fratræde sin stilling senest med
udgangen af dette kalenderår.
Bestyrelsen tog derfor fat i arbejdet med at finde en ny skoleleder, og vi har den 15. august 2017
budt Dennis Lund velkommen som ny skoleleder.
Dennis Lund er 49 år og har de seneste år været direktør for brancheforeningen VELTEK Digital.
Dennis Lund har derudover en baggrund som rejsesekretær i DSU, Ungdomskonsulent i LO og
politisk konsulent i AOF Danmark med daghøjskole som ansvarsområde. Siden AOF-tiden har
Dennis Lund arbejdet med PR, grafisk design, digitalisering, udvikling af forretningsprocesser,
strategi og rekruttering.
Dennis Lund kommer dermed med de kompetencer, som bestyrelsen har ønsket; nemlig at kunne
udvikle forretningen AOF Frederiksberg København. Aftenskoledelen er hjertet i AOF
Frederiksberg-København; men bestyrelsen har et ønske om, at der er AOF i nærområdet for alle
borgere på Frederiksberg og i København.
Efter rekontruktionen af AOF Frederiksberg-København har bestyrelsens fokus været på at
stabilisere det økonomiske fundament, et arbejde den tidligere formand Jørgen Beck stod i
spidsen for.
En af Dennis Lunds første store opgaver er at fremlægge en strategiplan, der skal drøftes i
bestyrelsen senere på året. Det er et af bestyrelsens mål, at kunne tilbyde faglige organisationer,
boligselskaber, virksomheder og de 2 kommuner målrettede tilbud til medlemmer, beboere og
medarbejdere.
Poul Henrik Glasisus vil være tilknyttet AOF Frederiksberg-København nogen tid, derfor siger vi
ikke farvel i denne omgang.
Bestyrelsen glæder sig til at tage fat i den del af arbejdet, som er en naturlig udvikling i
forlængelse af den økonomiske stabilitet.

Har du input, billeder, spørgsmål eller artikler som du gerne vil have med i næste
nyhedsblad, så send det til mig på mail rrn82@hotmail.com (Rune, A-nyt redaktør)
Har du spørgsmål til formanden, så skriv en mail til Erik på erje1234@gmail.com
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Ja, Priden har stadig et formål
Af Rune Rummel, redaktør og kandidat til kommunalvalget.

Den 19. august er det igen tid til at gå Pride-optog og fejre
mangfoldighed og ligestilling.
Men har vi virkelig stadig brug for en parade til fordel for LGBTpersoner?
Jeg er selv en del af LGBT-miljøet, men i mange år var jeg ambivalent
ift. Priden, og havde lidt svært ved at se formålet med den, ud over at
holde en god fest. Jeg har altid set paraden når muligheden har været
der, men indtil nu har jeg ikke selv gået med i den.
Det gør jeg i år for at repræsentere Socialdemokratiet og vise min
opbakning til og mit ønske om mangfoldighed og ligestilling, både som
borger og politiker.
I Danmark synes jeg stadig det går den rigtige vej ift. accept af minoriteter og ligestilling generelt.
Men gennem de sidste år har vi set flere eksempler og bevægelser i den forkerte retning i andre
lande: Dødsstraf og fængselsstraf for homoseksuelle i flere afrikanske lande, åbenlys
diskrimination af LGBT personer i Rusland, vold overfor homoseksuelle med døden til følge i
Tjetjenien, i Mellemøsten hvor homoseksuelle bindes til stole og kastes ud fra toppen af høje
bygninger, og senest USA’s forbud mod trans-personer i de væbnede styrker, bare for at nævne
nogle af de eksempler vi hører om. Der er sandsynligvis også mange triste eksempler vi ikke hører
om.
Og hvis jeg skal nævne et eksempel herhjemme fra: Søren Krarups tonedøve udtalelse i Debatten
tidligere på året om, at Frankrigs nyvalgte præsident var en ”pæn bøssedreng”. Ikke at hans
holdning i sig selv er så skadelig eller overraskende. Men han taler på vegne af et helt parti, som
man altid har kunnet regne med var imod, når der skulle ligestilles til fordel for LGBT-personer. Og
at han får lov at udtrykke den holdning på direkte tv i 2017, og efterfølgende uddybe den i flere
aviser (igen), illustrerer ret godt, at vi stadig har et behov for at kæmpe for LGBT-rettigheder
herhjemme også.
Søren Krarup viser tydeligt, at han ikke forstår sin position som offentlig debattør med den slags
udtalelser, og at han stadig kan være med til at gøre livet surt for fx unge LGBT-personer, som
måske kæmper med at acceptere sig selv, i en tro om, at omverdenen heller ikke gør det.
Der er heldigvis også mange positive ting, der er værd at fremhæve – stadig flere virksomheder og
offentlige personer bakker op om Priden, og står nærmest i kø for at gå med og vise deres hyldest
til mangfoldigheden. Vi har flere åbent homoseksuelle personer som bestrider topstillinger og er
kendt i medierne.
Danmark gik forrest i 1989, hvor vi blev det første land i verden der tillod registreret partnerskab.
Ægteskab kom desværre lidt senere end i andre lignende lande, men i den
sammenhæng er det værd at nævne, at der op gennem 00’erne som bekendt var
en borgerlig regering, der valgte ikke at tage skridtet, selvom tiden for længst var
moden. Det blev der heldigvis lavet om på kort efter regeringsskiftet i november
2011, af en socialdemokratisk ledet regering.
Så ja, selvom det på mange måder ser godt ud her i Danmark for LGBT-miljøet,
har vi også stadig brug for en Pride. Ikke mindst fordi det er vigtigt at vise andre
nationer, at vi er et land, som kan rumme alle minoriteter. Og det ønsker jeg også
for alle andre lande, at de opnår.
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Skattely, skattesnyd, beskatning af internationale virksomheder hvor er vi på vej hen?
Torsdag den 30. november afholder vi konference i KU.BE, Dirch Passers Allé 4.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
En lang række spændende oplægsholdere vil gøre os klogere på, hvad der sker på
skatteområdet efter Lux-leaks, Panama-papers og EU’s skattepakke:
Jeppe Kofoed, formand for EU-parlamentets Særlige udvalg for skattesnyd
Michael Vedsø, ESO/Økonomisk Rådgiver på EU Repræsentationen i København
Bjarke Møller, direktør for Tænketanken Europa
Hannah Brejnholdt Tranberg, Mellemfolkeligt Samvirke
Brooke Harrington, Copenhagen Business School, forfatter til bogen “Kapital uden
grænser"

SÅ STARTER VALGKAMPEN
Medlemsmøde tirsdag den 29. august kl. 18 - 20 I Metronomen
Pernille Rosenkrantz-Theil kommer og "sparker"
valgkampen i gang
Herefter en aktuel status før valgkampen ved borgmesterkandidat
Michael Vindfeldt og regionsrådskandidat Erik Jensen.
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Folkemødet på Møn er hurtigt blevet større siden det startede for få år siden. Socialdemokraterne på Møn
startede det op, med lokation på Pernille Rosenkrantz-Theils gård, men er siden flyttet til den lokale skole.
På den socialdemokratiske scene vil der bl.a. være en debat hvor Kaare Dybvad er en af flere debattanter.
Se mere info på hjemmesiden Folkemødemøn.dk

Fællesbestyrelsen
Erik Jensen, Formand,
Iben Cort Eiby, Næstformand
Hanne Illum, Sekretær
Irene Odgaard, Aktivitetsansvarlig
Marie Louise Knuppert, Kasserer
Anna Sofie Munck, kampagneansvarlig
Rune Nicolaisen, Redaktør for A-Nyt
Andreas Røpke, WEB-master
Uffe B Rasmussen, politiske følgegrupper
Jørgen Mørup Pedersen, 1. suppleant
Flemming Hansen, 2. suppleant
Bo Kømler, 3. suppleant
Lene Paludan Hastrup, valgt af Slotskredsen
Svend Dittman, Valgt af Falkonerkredsen

21 72 58 00, erje1234@gmail.com
38 33 22 77/ 20 29 28 63, ibce35@gmail.com
28 34 87 04, illumhanne@gmail.com
33 97 14 04, iodgaard@kranen.dk
23 96 36 79 mlk@oao.dk
21 29 51 35, annasofiemunck@gmail.com
28 71 18 60, rrn82@hotmail.com
61 77 13 79 roepke@outlook.com
24 24 16 75 ufferasmussen@yahoo.com
30 55 76 23 joergenmp@outlook.dk
38 86 87 79 hansflemming@gmail.com
20 21 79 33 bokomler@hotmail.com
28 56 82 58 hastrup@dbmail.dk
24 20 09 55 svend_dittman@msn.com

Fremtidige aktiviteter
September:
5. Fællesbestyrelsesmøde, kl. 19-21, Rolfsvej 10
9. Gadekampagne, kl. 10, Frederiksberg Centret
16.-17- Kongres i Aalborg
Oktober:
4. Medlemsmøde, kl. 19-21, Danasvej 10
7. Gadekampagne, kl 10, Frederiksberg Centret
11. Fællesbestyrelsesmøde, kl. 19-21, Rolfsvej 10.
24. Medlemsmøde - Kick-off møde til valgkamp. kl 1930-2130, Dirch Passers Alle 4.
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