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Generalforsamling den 25. april 2017

Så er det igen ved at være tid til den ordinære generalforsamling i partiforeningen, hvor vi
skal vælge bestyrelser både til de to kredsforeninger Falkonerkredsen og Slotskredsen og
til Fællesledelsens. Her på Frederiksberg har vi henlagt alle aktiviteter til Fællesbestyresen,
så i det daglige arbejder partiforeningen som en samlet forening, opdelingen i de to kredse
er bestemt af valgloven. Apropos valgloven, så er det den 21. november, der skal være
valg både til kommunalbestyrelsen og til regionsrådet. Regionsorganisationen vedtog
valgprogrammet for socialdemokratiet for regionen den 18. marts. Den 25. april – som en
del af generalforsamlingen – skal vi vedtage det kommunale valgprogram, som der p.t.
arbejdes på højtryk med. Forslag til valgprogrammet udsendes først i april måned sammen
med dagsordenen til generalforsamlingen, så sæt allerede nu kryds i kalenderen om
aftenen den 25. april, så du kan være med til at bestemme vores valgprogram til det
kommende kommunalvalg.

Det går heldigvis rigtig godt for vores parti i øjeblikket, hvor de seneste opinionsmålinger
giver os fremgang og lover os en rød regering ved det næste folketingsvalg. Lad os gå
sammen ind i valgkampen og sikre, at denne fremgang også kommer os til gode til
kommunalvalget, vi har brug for det, og vi har brug for et systemskifte her på
Frederiksberg. Med til optimismen hører, at vi, siden sidste ordinære generalforsamling i
april måned 2016, har vi fået mere end 70 nye medlemmer her på Frederiksberg.

Glæder mig til at mødes med jer til generalforsamlingen den 25. april kl. 19.00 i
Metronomen

De bedste hilsner

Erik Jensen, formand for Socialdemokratiet på Frederiksberg

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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Fællesbestyrelsen
Erik Jensen, Formand, 21 72 58 00, erje1234@gmail.com
Iben Cort Eiby, Næstformand 38 33 22 77/ 20 29 28 63, ibce35@gmail.com
Hanne Illum, Sekretær 28 34 87 04, illumhanne@gmail.com
Irene Odgaard, Aktivitetsansvarlig 33 97 14 04, iodgaard@kranen.dk
Marie Louise Knuppert, Kasserer 23 96 36 79 mlk@oao.dk
Anna Sofie Munck, kampagneansvarlig 21 29 51 35, annasofiemunck@gmail.com
Rune Nicolaisen, Redaktør for A-Nyt 28 71 18 60, rrn82@hotmail.com
Andreas Røpke, WEB-master 61 77 13 79 roepke@outlook.com
Uffe B Rasmussen, politiske følgegrupper 24 24 16 75 ufferasmussen@yahoo.com
Jørgen Mørup Pedersen, 1. suppleant 30 55 76 23 joergenmp@outlook.dk
Flemming Hansen, 2. suppleant 38 86 87 79 hansflemming@gmail.com
Bo Kømler, 3. suppleant 20 21 79 33 bokomler@hotmail.com
Lene Paludan Hastrup, valgt af Slotskredsen 28 56 82 58 hastrup@dbmail.dk
Svend Dittman, Valgt af Falkonerkredsen 24 20 09 55 svend_dittman@msn.com

Fremtidige aktiviteter
Marts

30. Aktuelt emne om EU: Foredrag ved Christel Schaldemose, Bibliotekssalen på Frederiksberg
Hovedbibliotek, Solbjerg Plads, 30. marts 2017, kl. 19-21.

April

24. Hvad går politiet på Frederiksberg rundt og laver? Oplæg v. politiassistent Lisbeth Hohwü,
KU.BE, Zen 1, Dirch Passers Alle 2, kl. 10-12

25. Generalforsamling. Metronomen, kl. 1900

Maj

1. DSU arrangerer 1. maj, Metronomen

17. Dansk landbrugs fortid, nutid og fremtid. Fhv. overvismand, professor Niels Kærgård holder
oplæg i Landbohøjskolens gamle festauditorium, , og fortæller også lidt om Landbohøjskolen og
bygningens historie. Bülowsvej 17, Frederiksberg, kl. 17-19

23. MFMattias Tesfaye fortæller om sin nye bog om udlændingepolitik. Socialdemokratiet har
gennem tiderne både haft et arbejdsmarkedsperspektiv på indvandring og et humanistisk
perspektiv på beskyttelse af flygtninge. Hvordan ser det ud i dag? Viceborgmester Mikael Vindfelt
styrer ordet. Medborgersalen, Danasvej 30B, NB: kl. 19.15-21.15.


