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Kom med til generalforsamling!
Af Mads Reinholdt, Formand S-‐Frb.

Kære socialdemokrater
Der findes mange måder at være medlem af et parti på. Nogle sidder i bestyrelsen,
andre møder op til de medlemsarrangementer, der interesserer dem, andre igen
deltager blot i den årlige generalforsamling og en stor del nøjes med at betale deres
kontingent. Alle medlemmer er værdsatte og værdifulde for vores bestræbelser på at
udvikle, udbrede og styrke de socialdemokratiske idéer. Men hvis du er en af dem, som
aldrig har deltaget i en generalforsamling, så synes jeg du skulle prøve det. At mødes
med andre gode socialdemokrater og drøfte året der gik og året der kommer er en – er
jeg sikker på du vil opleve – skøn oplevelse.
Chancen byder sig onsdag d. 8. april. Sammen med dette nummer af A-‐nyt udsendes
indkaldelserne til de årlige generalforsamlinger. Da vi jo hos Socialdemokraterne på
Frederiksberg er organiseret i to foreninger – Falkoner-‐ og Slotskredsen – men reelt
har flyttet alle aktiviteter over i regi af vores fælles forening Socialdemokraterne på
Frederiksberg, så forløber generalforsamlingsaftenen således, at vi begynder med
korte adskilte generalforsamlinger i kredsene og fortsætter alle i forening i
fællesforeningen.
Der vil på generalforsamlingerne være beretninger om både den kommunal-‐ og
landspolitiske situation og god mulighed for, at medlemmerne kan give deres besyv
med.
Der skal også vælges ny bestyrelse. I den forbindelse har jeg besluttet mig for ikke at
genopstille som formand. Det har været fornøjeligt at være formand for foreningen de
sidste to et halvt år, men jeg vil gerne trappe lidt ned på det organisatoriske arbejde.
Tak for opbakningen og engagementet i formandsperioden.
Vi ses d. 8. april!
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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

Oplæg om den franske skole og visning af film om bombardementet

21. marts 2015 er det 70 år siden, at 2. verdenskrigs største civile katastofe i
Danmark indtraf på Frederiksberg, hvor den franske skole ved en fejl blev bombet af
RAF, der var på vej til at bombe Gestapos hovedkvarter i Shell-huset. Mere end 100
børn og søstre mistede livet, og en af Frederiksbergs brandmænd satte livet til i
forsøget på at redde kvæstede ud af ruinerne.

I anledning af årsdagen inviterer Socialdemokraterne på Frederiksberg til
spændende møde, hvor en lokal ekspert i historien, brandmand og indsatsleder Tim
Ole Simonsen fortæller om den spændende og tragiske begivenhed ved selve
mindesmærket på Frederiksberg Alle. Efterfølgende vises der i en nærliggende
bunker en video, der viser bombardementet.

Tid: 15. marts 2015 kl 14-16

Oplægsholder: indsatsleder Frederiksberg Brandvæsen Tim Ole Simonsen
Mødested: Mindesmærket på Frederiksberg Alle
Tilmelding: Kan ske til rådmand Michael Vindfeldt på vindfeldt@frederiksberg.dk
Det er først til mølle.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Følgegruppenn for Trafik, miljø og bolig

Har du lyst til at være med i følgegruppen for trafik, miljø og bolig kan du melde dig til
Eva kofoed-‐Jensen på e.k.-‐j@mail.dk

Gruppen er følgegruppe for kommunalbestyrelsesmedlem Michael Vindfeldt, der sidder i By-‐
og Miljøudvalget. Følgegruppen forventes at afholde 4 møder om året og stå for minimum et
medlemdsarrangement/møde om året.
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Terror skal bekæmpes med sammenhold og tillid

Af Sine Heltberg, folketingskandidat

Det har været en uvirkelig og rystende weekend med terrorangrebet i København.
Meningsløse ofre, som blev dræbt på grund af deres engageret i samfundsdebatten og
i det jødiske samfund. Det er et angreb på vores demokrati og ytringsfrihed, der ikke
kan fordømmes hårdt nok, som det er sagt igen og igen.

Støtten fra ind-‐ og udland har været overvældende. Særlig fin og præcis har den
franske reaktion været, hvor ambassadør Francois Zimeray har talt om, at det fineste
ved det danske samfund er den tillid, vi viser hinanden. At vi ikke må miste tilliden til
hinanden som grundværdi på grund af terrorangrebet. Nogle gange er det øjne udefra,
der bedst beskriver det, vi andre tager for givet i hverdagen.

Generationer har opbygget den tillid, vores samfund hviler på. At vi helt
grundlæggende tror på hinanden og stoler på hinanden er så værdifuldt, fordi det
kitter vores samfund sammen på en måde, som ingen magt eller penge kan gøre det.
En anden fin og helt nødvendig reaktion er kommet fra det muslimske samfund, som
var hurtigt ude og fordømme angrebet utvetydigt og uden forbehold. Her var man
bange for, at den dialog, som muslimer og andre danskere har, skal lide skade. Og man
gav sig selv en ekstra opgave med at løfte dialogen videre frem.

Det er helt nødvendigt for at bekæmpe
radikalisering og ekstremisme, at alle
bidrager til at bygge sammenhold og tillid.
Det handler om hverdagen og de helt små
ting, hvor man mødes på tværs af religioner,
politisk overbevisning og livsstil – om at
engagere sig i foreningslivet, skolen og alle
andre steder, hvor man naturligt mødes og
kan indgå i et fællesskab.
Sammenhold og tillid er det stærkeste
modsvar på det angreb, vi har været vidne
til.



Nyhedsbrev A

Krav om skattepligt ved udbud?

Nyhedsbrev februar 20154

Af Michael Vindfeldt, Rådmand

Det borgerlige flertal på rådhuset har som bekendt gennemtrumfet, at driften af to af
de frederiksbergske plejehjem skal tvangsudliciteres. Der har dog været flere
eksempler på, at sådan privatisering af velfærd er endt med, at private udenlandske
firmaer har vundet opgaverne og samtidig gennem snedige skattekonstruktioner fører
overskud betalt af fællesskabet ud til diverse skattelylande.

Socialdemokraterne har derfor i forbindelse med udbudssagen om plejehjemmene
stillet forslag om, at der kræves, at de bydende skal være skattepligtige helst til
Danmark, men i hvert fald til et EU-‐land.

Det har Frederiksbergs embedsmænd dog sagt er helt umuligt, fordi EU's udbudsregler
forbyder det! Det betyder reelt, at de regler, der skal sikre den fri og lige konkurrence
tværtimod sikrer unfair og ulige konkurrence, fordi firmaer, der ikke betaler skat,
selvfølgelig kan komme med lavere priser, end firmaer der betaler skat.

Derfor har vi socialdemokrater på Frederiksberg kontaktet erhvervs-‐ og vækstminister
Henrik Sass Larsen samt Frederiksbergs lokale Europaparlamentsmedlem Christel
Schaldemose. Sass oplyser, at det er svært at stille disse krav, men at det langt fra er
umuligt og er en konkret vurdering. Christel rejser nu sagen for kommissionen. Begge
er helt enige i, at det er en meget vigtig sag, og at det kun er ret og rimeligt med et
sådant krav.

Det er rart med fuldstændig socialdemokratisk samklang kommunalt, nationalt og
europæisk -‐ hvor vi siger nej til skattely og nej til unfair konkurrence. Håber er derfor,
at det i fremtiden bliver lettere at stille sådanne krav, så vi kan dæmme op for smarte
skattespekulanter og unfair konkurrence. Vi vil i hvert fald kæmpe hårdt for det!
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Ingen børn skal efterlades på sidelinien
Af Gunvor Wibroe, medlem af KB, medlem af mønsterbryder-‐ og børneudvalget

Sport er godt kammeratskab og en masse fine fælles oplevelser.
Men på Frederiksberg er sport desværre også lig med lange
ventelister. Derfor havde vi, Sine Heltberg og jeg stillet forslag om, at
vores klubber skulle tage et formaliseret socialt ansvar og afsætte et
antal pladser til udsatte børn. Pladser så de også kan få adgang til
populære sportsgrene som f.eks. fodbold og svømning. Udsatte børn
har nemlig om nogen brug for det fællesskab, som sportsklubben
tilbyder. Vores forslag var et tillæg til det fritidspas, som findes her
på Frederiksberg. Et pas der gør det muligt for udsatte børn at få
betalt deres medlemskab. Men når der i forvejen er et ekstremt
stort pres på sportsklubberne er det ikke svært at regne ud, at det er
endnu sværere for et barn fra en belastet familie at komme ind
drømme-‐sportsklubben. Og et "pas uden plads" dur ligesom ikke rigtig til noget!

Vores forslag blev varmt støttet af både Red Barnet og Lisbeth Zornig Andersen, som er
eksperter på området. Og Red Barnet sagde bl.a. ”Alt for mange børn i fattige eller
udsatte familier må kigge med fra sidelinjen, når klassekammeraterne trækker i
fodboldtrøjen, slår til fjerbolden eller finder spejderuniformen frem. Det er med til at
forstærke den sociale isolation”.
Men på trods af eksperternes dom og store opbakning blev forslaget nedstemt i
kommunalbestyrelsen af højrefløjen. De valgte i stedet at støtte sig til Frederiksberg
Idrætsunion, som var nået frem til, at "der er enighed om, at der blandt forældrene til
ordinære ventelistebørn vil være så stor modstand mod sådanne retningslinjer, at det
ikke vil kunne gennemføres i praksis"

Det er vi selvfølgelig drøn ærgerlige over. Og den køber vi ikke. Der findes nemlig intet
belæg for, at forældre til alm.ventelistebørn skulle være særligt imod, at vi øremærker
nogle pladser til vores svageste. Vi tror derimod på vores forældre her på
Frederiksberg. Vi tror på, at de har masser af overskud og hjerterum til at lukke udsatte
børn ind i varmen. Det tror vi på!

Forslaget gav en del debat. Og heldigvis langt overvejende en positiv debat. Og det er
vi glade for. For et godt fritidsliv skal ikke kun være for de ressourcestærkes børn. Vi
ved, at i fodboldklubben eller på svømmeholdet trænes og dygtiggøres børnene.
Samtidig med at der skabes relationer på kryds og tværs. Alt dette har en særlig god og
positiv betydning for børnene -‐ både lige nu og her og senere i livet.
Derfor fortsætter Socialdemokraterne arbejdet for udsatte børn i sports-‐ og fritidslivet.
For på Frederiksberg skal alle børn med.
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Kommende aktiviteter
11/3: Fællesbestyrelsesmøde kl. 19-‐21.

14/3: Kampagnedag. Optakt til FV. Frederiksberg Centret kl. 11-‐13. vi mødes på
Rolfsvej kl. 10.

15/3: Markering af 70 årsdagen for bombningen af den franske skole. Mødested:
Mindesmærket på Frederiksberg Alle kl. 14.00.
Tilmelding til vindfeldt@frederiksberg.dk

8/4: Fællesgeneralforsamling kl. 18-‐22.

18/4: Kampagnedag.

20/4: Seniornetværket 10-‐12. Den Gule Villa.

30/5: Kampagnedag.

13/6: Kampagnedag.

24/8: Seniornetværket 10-‐12. Den Gule Villa.

9/11: Seniornetværket 10-‐12. Den Gule Villa.


