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Nytårshilsen fra formanden
Kære socialdemokrater
Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et
år, hvor en desværre decimeret S-‐gruppe på rådhuset skulle genfinde kampgejsten efter et
dårligt valgresultat i november 2013. Det har gruppen klaret rigtig fint. Så stor tak til Katrine,
Michael, Gunvor og Sine for deres vedholdende og grundige arbejde for os. I november 2013
var der også nyvalg til regionsrådet til Pia Illum, som Frederiksbergs socialdemokratiske
stemme. Pia er kommet godt i gang.
2014 har også budt på flere gode medlemsarrangementer. Vi har haft besøg af handels-‐ og
udviklingsminister Mogens Jensen, forfatter Anders Dybdal, debatarrangement om
dagpenge mellem LO og DA, rundvisning på Christiansborg og meget andet. Senest har vi for
kort tid siden haft en hyggelig julefrokost.
Året har også budt på politiske udmeldinger og politikformulering fra bestyrelsen og partiet.
Op til kongressen formulerede vi en lang række ændringsforslag – hvoraf de fleste blev
vedtaget – til kongresprogrammet om bekæmpelse af negativ social arv. Og for en måneds
tid siden var vi kritiske overfor den manglende åbenhed i forbindelse med erhvervsklubber
og anden partistøtte – også når det gælder vores eget parti.
I 2015 vil en begivenhed være altoverskyggende. Det er folketingsvalget. På Frederiksberg
har vi i de to kredse besluttet os for at samle kræfterne om én kandidat. Kandidaten – Sine
Heltberg – vil vi alle sammen lægge os i selen for får et godt valg.

Glædelig jul og godt nytår

Mads Reinholdt

Formand, Socialdemokraterne på Frederiksberg

Tillykke!
Kredskasserer og mangeårig redaktør af A-Bladet Jørgen Beck fylder 1. januar 2015
80 år.
Fællesbestyrelsen ønsker stort tillykke.
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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 Mads på mreinholdt81@gmail.com

Stafetten, 4 skarpe til et bestyrelsesmedlem
Casper Felt, medlem af bestyrelsen for Socialdemokraterne på Frederiksberg

Personlige forhold?

27 år, Bor på Lauritz Sørensens Vej med sin hustru, Cheline
Arbejder som kommunikationskonsulent i Danske Bank

Hvorfor er du socialdemokrat?

Det er jo nok de klassiske grunde. Jeg tror på, at alle skal have en fair
chance, hvor dine muligheder ikke afhænger af dine forældres indkomst.
Der er mange partier, som prøver at fortælle, at de skam står for lige
muligheder. Men jeg tror på, at Socialdemokraterne er det parti, som rent
faktisk formår at kombinere ret og pligt. For, hvis du kan yde, så skal du
også. Men bliver du nedslidt og kan ikke mere, så skal du mødes af en
hjælpende hånd.

Hvordan blev du aktiv i Socialdemokraterne?

Jeg blev aktiv som 14-15-årig nede i Køge, hvor jeg meldte mig ind i DSU. Min tvilling, som i dag sidder i
byrådet nede i Køge havde allerede meldt sig ind, så jeg trådte ikke ind på helt ukendt land. Alligevel blev
jeg lidt overrasket over, hvor hårdt spillet i ungdomspolitik kan være.

Årene i DSU var blandt de sjoveste, men også mest lærerige år i mit liv. Det er også utroligt at se, hvor
mange der i dag har en politisk karriere, som startede med at være aktive i DSU.

Efter jeg flyttede herind til Frederiksberg, blev jeg faktisk aktiv, fordi Katrine Lester ringede og spurgte, om
ikke jeg ville være med. Det synes jeg er en rigtig god måde at engagere nytilflyttere eller nye medlemmer
på. Jeg ved ikke, om jeg var begyndt at dukke op til møder herinde, hvis ikke jeg havde fået et venligt
velkomstopkald.

Vinder Socialdemokraterne næste valg?

Selvfølgelig gør de det – burde enhver god Socialdemokrat jo sige. Det bliver jo virkelig svært, så vores
udgangspunkt kunne selvfølgelig være bedre.

Når det er sagt, så tror jeg faktisk på, at det kan lade sig gøre. Vi har fået en rigtig god finanslov i hus, som
indeholder en masse rigtig gode initiativer - f.eks. at fradraget til fagforeningskontingentet hæves fra 3.000
kr. til 6.000 kr. Når det er sagt, så kræver en valgsejr en jætteindsats fra alle Socialdemokrater – og det
glæder jeg mig faktisk til at være med til.



Nyhedsbrev A

Nyhedsbrev 17. december 20143

Hilsen fra vores Folketingskandidat

Kære alle

Jeg vil gerne benytte årets sidste A-nyt til at takke for den støtte og opbakning, jeg har fået som
folketingskandidat. Møder er arrangeret, strategier udarbejdet, plakater er bestilt, der er taget billeder og
støtte op på facebook osv. Jeg glæder mig meget til, at vi skal i rigtig valgkamp i det nye år! Min ambition
er, at den bliver fyldt med sjove og festlige stunder - for sådan skal en valgkamp også være.

Derudover er der så meget, der står på spil. Retningen for Danmarks fremtid skal fastlægges. Jeg synes,
vi er nået langt med en ambitiøst folkeskolereform, prioritering af sundheden og senest med en rød
finanslov, der styrker velfærden. Der er ingen tvivl om, at det har været hårdt arbejde at genoprette
økonomien efter VKO, og jeg synes fortsat, vi har en masse at gøre for at genoprette den sociale balance.
Her er vi langt fra i mål, og stærke kræfter på højrefløjen bekæmper vores politik. Bekæmper solidariteten i
vores samfund ved at sætte grupper op mod hinanden eller hænge folk ud; de arbejdsløse, flygtninge og
indvandrere er oftest dem, der må holde hårdest for.

Politik handler om at se generationer frem og bygge bro til fremtiden. Vi har fortsat meget at gøre med at
håndtere de udfordringer, vi allerede kender i dag; på miljø- og klimaområdet, på det økonomiske område
og ikke mindst med at kæmpe for social retfærdighed i en verden, hvor store selskaber gør, hvad de kan
for at slippe for at betale skat.

Jeg håber, du og dine får en dejlig jul, og at du samler kræfter og inspiration til en god valgkamp, så vi
sammen kan tage fat i det nye år.

Glædelig jul og godt nytår
Mange hilsner fra
Sine Heltberg
Folketingskandidat på Frederiksberg
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Børnefamilierne kan regne med os

Af Gunver Wibroe, medlem af kommunalbestyrelsen og børneudvalget

Nu rinder 2014 snart ud. Og vi skal til at tage fat på et nyt politisk år på Frederiksberg. Ved
afslutningen af et år gør man status. Og ser man tilbage på året, der er gået kan man konstatere,
at det Socialdemokraterne vil med Frederiksberg er noget helt andet, end det de borgerlige vil. Og
det kommer meget tydeligt til udtryk på børneområdet.

I år har Konservative, Venstre, Radikale og LA gennemført en større nedskæring på
daginstitutionsområdet – nemlig i vores skovbørnehaver. Med let hånd snuppede de borgerlige
over halvanden million kroner fra børnene og benævnte dette som blot en “effektivisering” af
skovbørnehaverne. Men effektiviseringen var reelt endnu en bevidstløs sparerunde. Når man
tager timer fra vores daginstitutioner har det altså konsekvenser for børnenes dagligdag og trivsel.
Og her er der allerede skåret ind til benet - og mere end det.

Spørgsmålet om distriktsgaranti er et andet område indenfor for børnepolitikken, hvor vi hos
Socialdemokraterne prioriterer meget anderledes end de borgerlige på Frederiksberg. Vi ønsker
og arbejder for en distriktsgaranti. En garanti som betyder, at man kan få passet sit barn tæt på
hjemmet. Den vil give mindre transport- og spildtid og mere familietid i dagligdagen. Garantien
skal ses som en hjælpende hånd til børnefamilierne, som i forvejen er hårdt pressede. Vi mener,
at den er sund fornuft og til gavn for børnene. De borgerlige er imod garantien.

Nogle gange er politik meget enkelt! Skal vi have gode daginstitutioner for vores børn? Ja, det skal
vi! Vil vi have glade og aktive børn? Ja tak! Har det betydning for kvaliteten, når man skærer
pædagogtimer væk? Ja, det har det! Vil det gavne børnefamilierne, hvis de fik mere tid og
overskud i dagligdagen? Ja, det vil være rigtig godt for både børn og voksne!
Derfor vil vi i kommunalbestyrelsen i 2015 fortsat kæmpe mod nedskæringer på børneområdet
samt fortsætte arbejdet for en distriktsgaranti på Frederiksberg. For os er fokus på børnene og
deres familier. De kan regne med os - også i det nye år.

Rigtig god jul og godt nytår.
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Fremtidige aktiviteter
7/1: Nytårskur kl. 19-21 i Regionen. Afventer invitation

14/1: Fællesbestyrelsesmøde kl. 19-21.

28/1: Politisk medlemsmøde kl. 19-21. T

10/2: Fællesbestyrelsesmøde kl. 18-19 forud for rundvisningen på Rådhuset.

10/2: Rundvisning på rådhuset kl. 19-21.

25/2: Politisk medlemsmøde kl. 19-21.

11/3: Fællesbestyrelsesmøde kl. 19-21.

8/4: Fællesgeneralforsamling kl. 18-22.

Julefrokost på partikontoret
Af Rune Nicolaisen, A-‐nyt redaktør

Den 10. December blev årets julefrokost afholdt, og alle medlemmer var inviteret.

Inden maden blev serveret, blev aftenen indledt med en times foredrag af tidligere S-minister, Jens
Kampmann, som livligt fortalte om hans tid i politik, og tiden som miljø-, transport- og skatteminister
tilbage i 70’erne, som alt sammen lå før hans karriere som direktør for Miljøstyrelsen, der i øvrigt blev
oprettet under ham selv som miljøminister.
Der var flere vældigt ivrige tilhørere, og der blev også plads til at diskutere nutidige, aktuelle emner,
som fx skat og grundskyld.
Kampman havde selvfølgelig en holdning til det hele, og også nogle pejlemærker og fokuspunkter til
at vinde det kommende valg. Ligesom mange af os, glædede han sig også over, at det i år var lykkes
at få indgået en rød finanslov.

Der var et pænt fremmøde til selve middagen, og der var disket op med rigelige mængder mad, som
var ganske velsmagende. For mit eget vedkommende var det første julefrokost som medlem af S-frb,
og der var flere nye ansigter.
Kampmann deltog også i julefrokosten sammen med alle de fremmødte medlemmer.
Det var en god måde at mødes for sidste gang i år, og runde af, samt gøre klar til næste års
valgkamp.
På vegne af hele bestyrelsen - Tak til dem som stod for at arrangere, og tak til alle deltagende for en
hyggelig aften.
Vi ses i det nye år.


