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Til vore læsere!
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Vi har som bekendt valgt at udgive 3 blade i år, og det næste udkommer til december.
God læselyst.
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Niels Henrik Nielsen
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Vi er klar til valgkampen.
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Kim Johansen er klar
til at styre Nordfyns Kommune

Fuldstændigt enstemmigt valgt og helt uden modkandidater er Kim Johansen også ved
næste kommunalvalg borgmesterkandidat for Socialdemokraterne i Nordfyns Kommune.
Det blev afklaret i partiforeningen I foråret.
elever, som virkelig har brug for en specialskole, skal ikke gå i en almindelige folkeskoleklasse. Det skader både den enkelte
elev og kan også have meget negative effekter for hele klassen.
Et andet af Kim Johansens fokuspunkter er,
at kommunen bør have større fokus på kerneopgaverne.
- Vi skal have stoppet ligegyldige konkurrenceudsættelser og have kigget diverse
indkøbsaftaler grundigt efter i sømmene,
påpeger Kim Johansen. - Nogle af aftalerne
gør det rent faktisk dyrere for Nordfyns
Kommune, det er jo fuldkommen tåbeligt.

50-årige Kim Johansen har stået i spidsen
for den socialdemokratiske gruppe i kommunalbestyrelsen siden 2010, og er helt
klar til at styre både partiet og også gerne
kommunen i mange år fremover.
- Vi vil gå efter at få noget mere at skulle
have sagt i kommunen efter næste valg,
understreger Kim Johansen. - Der er en
lang række ting, som vi meget gerne vil
have ændret på i forhold til, hvordan alting
fungerer netop nu i det nordfynske.
Kim Johansen har flere fokuspunkter
Som eksempel nævner Kim Johansen skolevæsenet som i dag er en økonomisk tikkende bombe. Uden tvivl et meget ømtåleligt emne.
- Vi skal have nytænkt det nordfynske skolevæsen, så de midler, der anvendes, går
direkte til undervisning, siger Kim Johansen. - Samtidig mener jeg bestemt heller
ikke, at vi skal inkludere for enhver pris. Når
det gavner, skal der inkluderes, men de

Miljøet er også et fokuspunkt
Socialdemokraternes spidskandidat er
også meget træt af, at der i Nordfyns Kommune er så entydig fokus på jordens produktionsværdi.
- Nogle mener tilsyneladende, at jord, som
ikke dyrkes er spild, og at hver eneste hektar i det nordfynske bør være opdyrket, lyder det fra Kim Johansen.
- Selvfølgelig skal her dyrkes, Nordfyn er en
landbrugskommune, men der skal altså
også tænkes på miljøet. Det kan jo ikke
passe, at Nordfyns Kommune skal skille sig
ud ved ikke at kunne lægge jord til vådområder for eksempel. Selvfølgelig kan vi finde nogle arealer, som kan bruges til at rense kvælstof ud på den måde. Samtidig er
der jo også rekreative gevinster i jord, der
ikke dyrkes, hvilket er til glæde og gavn for
både borgere og turister.
Kim Johansen har mange andre fokusområder, og der er meget, han gerne vil ændre på, hvis hans parti får mere at skulle
have sagt efter næste kommunalvalg.
- Eksempelvis skal vi også have stoppet an-

sættelser af flere administrative topmedarbejdere, slutter Kim Johansen. - Jeg synes,
at vi udhuler de borgernære områder mere
og mere, samtidig med, at der bliver flere
og flere PR-medarbejdere og HR-folk ansat
i kommunen. Det vil jeg få sat en stopper
for, hvis jeg får stemmer nok til at kunne
sætte mig for bordenden, derudover vil
der komme fokus på efterværn for folk som
har været på sygehuset, eller har været ude
for en ulykke eller andet som skal sikres optimal genoptræning og pleje efter hjemsendelse og sygdom.
At der i de kommende år vil blive mangel
på den rigtige arbejdskraft ligger også Kim
Johansen meget på sinde, det er utroligt
vigtigt at dem der i dag af den ene eller anden grund, står uden for arbejdsmarkedet
får de rigtige kompetencer så de lokale
virksomheder også i fremtiden kan producere og levere det som bliver efterspurgt,
herunder også hele integrationsområdet,
de gode initiativer som vi allerede har
igangsat fortsætter vi selvfølgelig, -slutter
Kim Johansen.
Kim Johansen startede det politiske arbejde i Bogense byråd i 2002. Efter kommunesammenlægningen i 2006 har han siddet i
Nordfyns Kommunalbestyrelse, de første 2
periode som formand for Teknik- og Miljøudvalget, i denne periode som formand for
Arbejdsmarkedsudvalget, 2. viceborgmester og medlem af Økonomiudvalget.
Kim Johansen bor i et nybygget hus i Bogense sammen med Heidi, tilsammen har
de 3 børn. I det daglige er Kim Johansen
ansat som driftschef hos Bogense Boligforening, hvor han har været ansat siden
1994. Fritiden bruges på løb, cykling og anSide 3
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den fysisk aktivitet og så selvfølgelig ved
grillen. Kim Johansen nåede for et par år
siden meget langt i TV-konkurrencen om
at blive grillmester i Danmark. Om det vil

Side 4

lykkes for Kim at ”grille” Nordfyns nuværende borgmester ud af stolen må vise sig
ved kommunalvalget den 21. november
2017.

Fanerne luftes 1.maj 2016 i Bogense.
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Digital infrastruktur i landdistrikterne
Af Kim Johansen, gruppeformand Socialdemokraterne.
Folkemødet 2016 var som politiker en fantastisk oplevelse, hvor jeg også deltog i en
debat omkring den digitale infrastruktur
i landdistrikterne.

sterende 2.000 ejendomme på Nordfyn. Et
projekt til ca. 15-16 mio kroner, som tænkes
finansieret af bredbåndspuljen, kommunal
finansiering samt en andel fra brugerne.

Man kan allerede nu konkludere, at internet og mobil ikke er den døgnflue, som
man spåede det ville blive i 1998. Der er
kun en vej for dette område, og det er fremad. Der bliver stillet større og større krav til
hastigheder, men som en af de 45 landkommuner/udkantskommuner støder vi
igen på problemet omkring markedskræfterne og rentabilitet på nye anlæg. Kundeunderlaget er smalt, og vi kan konstatere,
at der på landsplan er 130.000 boliger med
over 500 meter til nærmeste nabo. Dette
giver endnu større udfordringer for dem,
som ønsker at investere i kabler i jorden.

Bredbåndspuljen har bare flere udfordringer: Man kan ansøge inden sommerferien
og indtil efteråret 2016, man tager derefter
stilling til de indkomne ansøgninger, og
gad vide om man så ikke først giver tilsagn
i foråret 2017. Der er givet tilsagn om tilskud på 80 mio i 2016, 40 mio. i 2017 og så
vil forligsparterne tage stilling til de sidste 2
x 40 mio, om de skal frigives. Og indrømmet, så rækker disse beløb som en skrædder i xxxxxxx, det er overhovedet ikke ambitiøst nok.

Der vil i fremtiden bliver større og støre behov for internet og mobildækning alle steder. Hvis vi kigger på bosætning og tiltrækning af nye virksomheder, er det et must for
at de kan fungere, at der er dækning på
disse 2 områder. Plejesektoren er også efterhånden mere afhængig af at kunne opdatere journaler og holde kontakt med borgerne ligesom de øvrige offentlige
myndigheder.

Nordfyns Kommune bliver nødt til at være
meget mere proaktiv, for at det skal lykkes.
Borgerne kan ikke vente på disse puljer,
som i øvrigt har nogle alt for problematiske
ansøgningskriterier som gør, at flere københavnske kommuner og borgere er med
i ansøgerfeltet.
Vi bliver nødt til selv at investere og eventuelt indgå samarbejder med private aktører,
som kan se et langsigtet perspektiv i at investere over en 20-30 årig horisont. Dette

vil være relevant vores forsyningsselskaber.
På den mobile front bliver vi nødt til at lade
være med at tale Nordfyn ned i et sort hul,
for det ser ikke så sort ud som først antaget.
Der er næsten 90% af områderne, der har
4G dækning, og en undersøgelse har vist,
at 2 nye master kan klare resten, så lad os få
dem sat op i en fart. Med det i udsigt er der
overhovedet ingen grund til at skræmme
eventuelle tilflyttere med det modsatte signal, at man ikke kan tale i mobil på Nordfyn.
Vi bliver nødt til at tage en debat om, hvor
vi tror kravene ender, og allerede nu udbygge mere end allerede først antaget. Jeg
ser det som de københavnske motorveje.
Man udbygger med et spor af gangen, og
når det spor endelig er færdigt er trafikken
vokset så meget, at der er behov for yderligere et osv. Det kan vi ikke leve med, så vi
bør allerede nu fremtidssikre det kommende mobilnet og bredbåndsforbindelserne,
så de også i fremtiden kan følge med de
stigende behov der kommer på dette område. Nordfyn skal være en mere aktiv spiller på denne bane, end vi har været de sidste snart 3 år.

Socialdemokraterne startede et nyt tiltag i
2013 med gratis leje af arealer til nye og eksisterende antennemaster, og dette tiltag
har allerede nu ændret tankesættet ved adskillige andre kommuner. Vi har som kommune en pligt til og en mulighed for at bidrage konstruktivt til at dette lykkes,
ligesom vi med tilkobling af alle kommunale ejendomme har sikret, at der er endnu
flere områder, som kan drage fordel af fiberforbindelse.
Nordfyns Kommune har nu igangsat en ansøgning, som skal sikre bredbånd til de reDer er stadig forskel.
Side 5
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Modtagelsesundervisning
af flygtningeelever i skolen

Af Anette Lykke Jensen, medlem af Børn- og Ungeudvalget.

I dette skoleår har der været en stor stigning af elever i modtageklasserne på Sletten skole. Stigningen har været næsten
100%.
Årsagen til dette skal ses i forhold til stigningen af flygtninge- og familiesammenføringer samt et stigende antal bevilgede
opholdstilladelser.
Dette har medført, at elever på Sletten skole med anden etnisk baggrund end dansk,
er begyndt at holde sig for sig selv, og ikke
deltager i lege eller blander sig med de andre børn i frikvartererne.
Sletten skole har haft nogle udfordringer i
at holde udgifterne nede set i forhold til
antallet af elever, og der er også udfordringer i at få eleverne til at blande sig, så de
bliver en naturlig del af skolens øvrige elever og dermed får en god integration, så
dansk hurtigere bliver en del af deres nye
sprog, hvorved de får lettere ved at klare
sig i hverdagen.
Dette gav anledning til, at Børn og UngeSide 6

udvalget besluttede at kigge på, om ressourcerne kunne fordeles anderledes i skoleåret 16-17.

af det lokale samfund, da børn jo hurtigt
finder sammen og gerne vil lege sammen
efter skole.

Der blev under evalueringen af måden
midlerne blev fordelt på, skelet til andre
kommuners måde at håndtere udfordringen på, her i blandt Hørsholm kommune.

På den måde skabes der bedre og hurtigere kontakt mellem de voksne, og flygtningene får mulighed for hurtigere at blive en
del af det lille samfund.

Hørsholm har kørt et projekt, hvor børnene
starter direkte ude i klasserne, medens de
sideløbende får intensiv hjælp i danskundervisning.

De frivillige arbejdskræfter, som der jo heldigvis er en del af i lokalområderne, vil blive inviteret til at deltage i arbejdet.

Sidemandsoplæring blandt eleverne har
været en succes, og flygtningebørnene lærer hurtigere den danske kultur og sproget
at kende/tale.
Den ekstra gevinst kommer ved, at børnene bliver i deres lokale område, så de senere på dagen kan indgå i det sociale liv i
SFO eller Klub og på den måde skabe relationer til kammerater med det samme.
Den model har vi i kommunen besluttet
skal indføres i det nye skoleår, og modellen
bliver indfaset fra efteråret 2016 og skal
være fuldt implementeret fra 1. januar
2017.
Børnene skal blive i deres lokalområde fra
dag 1, for på den måde hurtigere at kunne
lære andre børn på samme alder og fra deres eget område at kende, og uden at skulle køres til en helt anden og fremmed skole
de første år, men kan fra dag 1 skabe relationer til klassekammeraterne i nærområdet.
Det sparer børnene for en del kørsel morgen og eftermiddag, og jeg tror forældrene til børnene også hurtigere bliver en del

Det er mit håb, at vi sammen kan give flygtningene en tryg og sikker fremtid i vores
kommune, i den tid de vil opholde sig her.

Udvalgte gruk af Piet Hein
”I politik kan man faktisk kun være
enig med sig selv til det øjeblik, da ens
modpart er det”.
”Det er muligt, at vi kunne undvære
politikerne. Men det er ikke muligt, at
vi kunne overbevise dem om det”.
DET HUSLIGE ARBEJDE
Fyndsprog
At male på en loftsbjælke e. lign.
på Mors Dag.
Det huslige arbejde
Er noget skidt.
Man mærker det kun,
når det ikke er gjort.
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Trygfonden
Af Poul Andersen, medlem af regionsrådet og medlem af Tryghedsgruppens
Repræsentantskab.

De regionale donations udvalg består af de
valgte repræsentanter i Regionen . De vælger ud af deres midte en formand og en
næstformand for 1 år ad gangen til at lede
mødet i udvalget . Der afholdes 2 møder om
året i de regionale udvalg (jeg er valgt som
formand for udvalget i Region Syddanmark).
Der afholdes valg på skift hvert år i Regionerne så valgperioden er 5 år. Der skal være
valg i Region Syddanmark til Januar 2017.
Der kan søges om midler inden for
følgende fokusområder:

SIKKERHED:
Respekt for vand – Sikker i trafikken – Forebyg brand.
SUNDHED:
Lev sundt – Mental sundhed –Akut hjælp –
Lev med kronisk sygdom – Patienten først.
TRIVSEL:
En chance i livet – En plads i fællesskabet –
Et liv uden kriminalitet.
Men se på Trygfondens hjemmeside, hvor
der er beskrevet hvordan der skal ansøges .

Trygfonden arbejder hver dag for at øge danskernes
Tryghed.
Trygfonden ledes af et repræsentantskab
(tryghedsgruppen) på 70 personer, der er
valgt af forsikringstagerne i Trygforsikring
og Tjenestemændenes forsikring i landets 5
Regioner. Repræsentantskabet vælger en
bestyrelse, som varetager Trygfondens interesser i dagligdagen sammen med administrationen. Formanden for Trygfondens Repræsentantskab er også Formand for
Trygforsikrings bestyrelse.
Trygfonden ejer ca. 60 % af aktierne i Trygforsikring, og Trygfonden er er bygget op
over mange år, og den muliggør i år en udlodning på 550 mill. kr. samt udbetaling af
bonus til forsikringstagerne.
Der afholdes 2 årlige ordinære repræsentantskabsmøder, som lægger linjen for driften og donationer af Trygfondens midler.
Store Landsdækkende donationer besluttes
af bestyrelsen, men der er Regionale udvalg
der disponere over 12 mill. kr. hver om året
til mindre lokale/Regionale ansøgninger.

Flotte ”rugbrød” i Bogenses gader. Foto Jørn Elisiussen.
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Vi skal kunne følge med
Af: Dan Jørgensen, udlændinge- og integrationsordfører (S).
Politikens Sigge Winther (SW) analyserer i
hans avis d. 15 juni Socialdemokraternes
flygtningepolitik. Ved hjælp af forskellige
statskundskabsteorier dissekerer han vores ageren og konkluderer: Socialdemokratiet følger folket. De fine modeller overser imidlertid en anden mulighed: At vi
faktisk siger, hvad vi mener.
SW er – ligesom jeg selv i øvrigt - uddannet
i statskundskab (men derfor kan vi jo godt
være udmærkede mennesker). Hans analyse bygger på forskellige statskundskabsteorier, der udspringer af skolen ”Rational
choice”. Inden for den tilgang til politik, er
alle mennesker rationelle individer, der
agerer udelukkende efter egne personlige
interesser.
Ifølge den tankegang er alle politikere
principløse aktører, der udelukkende træffer de beslutninger, de tror vil skaffe dem
flere stemmer eller øge deres chancer for
at komme i regering og dermed opnå flere
personlige privilegier.
Jeg har selv undervist en del på statskundskabsstudiet og har derfor læst et utal af
statskundskabsopgaver, hvor den forklaringsmodel er anvendt. Ofte har det været
gode opgaver med plausible konklusioner.
Og det er ikke underligt, for selvfølgelig vil
politikere gerne have flere stemmer, og
selvfølgelig vil mange af dem også gerne i
regering.
Problemet er, at den tilgang til politik overser, at vi politikere heldigvis også er drevet
af noget så banalt som vores holdninger,
værdier, idealer og drømme om et bedre
samfund for alle.
SW bruger blandt andet den såkaldte ”termometermodel”. Her hedder det at partier
fornemmer temperaturen i vælgerhavet

og så retter ind herefter. Det kan der sikkert findes gode eksempler på er sket. Men
vores nuværende flygtningepolitik er næppe et godt eksempel herpå.
Har SW glemt, at der i september måned
sidste år var et flertal på 56 procent af danskere, der erklærede sig enten enige eller
overvejende enige i, at Danmark burde
give opholdstilladelse til flere flygtninge.
Ifølge SW´s rationale skulle det jo få mit
parti til at tale for en mere lempelig flygtningepolitik. Men vi gjorde faktisk det
modsatte.
Mit eget partis historie er fyldt med eksempler på, at politikere sagde deres mening
og førte den politik de fandt rigtig - Også
når det ikke var populært. Kampmanns
økonomiske reformer var forud for sin tid.
Kragh var langt mere pro EF end de socialdemokratiske vælgere. Anker var nok populær, men gjorde mange upopulære ting.
Nyrup og Lykketofts efterlønsreform var
ikke just elsket. Ligesom Helle Thorning og
Bjarne Corydon nok heller ikke i eftertiden
vil blive beskyldt for at lefle for vælgerne,
da de havde magten.
Tidligere minister og folketingsformand Erling Olsen skrev nogle år før sin død en fin
lille bog om vores partis historie (”Den
røde tråd”). Her analyserer han, hvordan vi
Socialdemokrater har kunnet lede udviklingen af velfærdsstaten i mere end 100 år.
Hans pointe: Vi har altid stillet os selv tre
spørgsmål; Hvad står vi for? Hvad står vi i?
Og; hvad gør vi nu?
Sådan skal man også forstå vores nuværende udlændingepolitik. Vi Socialdemokrater står for medmenneskelighed og humanisme. Derfor vil vi gerne hjælpe
mennesker på flugt. Men vi står også for fri
og lige adgang til velfærd i vores samfund,
Dan Jørgensen på talerstolen.
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og at alle skal kunne deltage i et velfungerende demokrati, og at ingen må undertrykkes.
Og hvad står vi så midt i? En situation, hvor
der kommer så mange asylansøgere til vores land, at velfærden for os alle er under
pres. Dertil kommer, at vores evne til at integrere dem og tilbyde dem et ordentligt
liv, ikke kan følge med antallet. Alt for mange flygtninge får ikke et arbejde. Vi ser parallelsamfund, undertrykkelse af kvinder
og radikalisering af unge muslimer.

Hvad gør vi så? Vi forsøger at begrænse antallet. Det gør vi ikke, fordi vi har kigget på
spændende diagrammer over vælgervandringer. Det gør vi for at beskytte vores velfærdssamfund og for bedre, at kunne hjælpe de flygtninge der er her og som skal
integreres. Det gør vi for deres skyld og for
vores samfunds skyld. Desuden er vores
analyse at langt flere ville få gavn af det,
hvis vi hjalp mere i nærområderne.

kan og skal hjælpe flygtninge. Men vi skal
kunne følge med, og der skal være balance
i tingene. Gør vi ikke det, risikerer vi at
ende som Sverige; et land, hvis ledere ikke
tidligt nok har taget bestik af situationen,
og som nu er ved at bryde sammen, fordi
der er modtaget alt for mange flygtninge.

Tilsvarende tror jeg, at rigtig mange danskere har det. Vi er et rigt land, der både

Privatisering
Når det private skal afløse det offentlige må alle hensyn vige:
De fleste skal betale mere, og man vil stadig fyre flere, fordi overskuddet skal stige!
Tekst: Carl Scharnberg

Det nye søbad i Bogense. Foto Jørn Elisiussen.
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Til Folkemøde på Bornholm
Af Anette Lykke Jensen, medlem af Børn og Ungeudvalget.
rektøren, Jens Otto Dalhøj og Palle Yndal.
Vi mødtes ved Rådhuset i Søndersø onsdag d. 15. juni kl. 6.15, hvor vi delte os i to
biler og kørte mod Ystad, hvorfra vi skulle
med en færge kl. 10.30. Da jeg ikke er den
mest søstærke person, havde jeg høje bølger og rullende søgang i tankerne, da vi
kørte ombord på katamaranen. Men jeg
tror vejrguderne holdt hånden over mig,
da vejret viste sig fra sin bedste side, og det
vippede omtrent slet ikke.

Som I alle sikkert er bekendt med, deltager
Nordfyns Kommune i Folkemødet på Bornholm når det er muligt.
Hver gang er der deltagelse af borgmester,
kommunaldirektør og enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer, og i år var ingen
undtagelse. At komme med til Folkemødet
går på skift blandt kommunalpolitikerne,
og i år deltog Kim Johansen og undertegnede fra Socialdemokraterne. Brian Lebæk
skulle også have været med, men måtte
desværre melde afbud i 11. time.
Jeg må sige, at vi var flankeret og overrepræsenteret af venstrepolitikere, men det
viste sig i løbet af dagene, at de jo også er
en slags mennesker, og faktisk havde vi en
rigtig god tur, som både var sjov og underholdende, men også med et fagligt indhold i forhold til det politiske.
Jeg ved, at flere af jer har deltaget i Folkemødet flere gange end jeg, da dette var
min første gang, og vil kunne nikke genkendende til mange af de ting, jeg her vil
forsøge at gengive på bedste vis.
Selve deltagelsen bestod foruden af Kim
og jeg selv, af borgmesteren, kommunaldiSide 10

Selve overfarten tog kun 1 time og 20 minutter. Der blev drukket kaffe og kigget i
toldfrie butikker, inden vi var i Rønne. Og
her var det jeg fandt ud af, at det nok skulle gå på trods af vores politiske forskelligheder, idet vi faktisk havde det hyggeligt.
Vel ankommet til Rønne omkring middagstid, blev vi hurtigt enige om, at der
skulle noget frokost til. Hvad gør man så?
Jo vi kørte til Gudhjem og fik fiskebuffet!
Der havde jeg været før, og vidste, at når
man sidder på tagterrassen i Røgeriet, skal
man tage sig i agt for mågerne, da de er
MEGET nærgående, og flyver omkring
ørerne på os, som bier om honning. Enkelte måger blev spottet i at gå rundt på bordene!
Ved betalingen i stueetagen fik vi udleveret et lille klistermærke med skriften” Lækre sild”, som bevis for, at vi måtte tage af
buffetten, som vi lystede. Og det var virkelig lækkert!! Hvis I overvejer at tage til
Bornholm, må I endelig ikke snyde jer selv
for den kulinariske oplevelse. Nogen kunne selvfølgelig ikke få nok, så flere af herrerne skulle ikke have mere mad den dag,
og de ”lækre sild” blev alle meget mætte.
Herefter satte vi kursen mod Balka Søbad,
hvor vi blev indkvarteret på hvert sit værelse. Balka Søbad er ikke det ringeste sted
på Bornholm. Det viste sig at der var en

svømmepøl, og gæt hvem der var ude at
svømme? Det plejer at være venstre, men
her var de noget tilbageholdne, så det var
kun Kim og jeg, der tog badetøj på, og tog
en dukkert. Det var herligt.
Torsdag d. 16. startede Folkemødet kl.
14.00. Vi var i god tid deroppe, hvilket viste
sig at være en rigtig god idé, ikke mindst i
forhold til at få parkeringsplads. Hele Sandvig –Allinge er spærret af, og du kan ikke
som almindelig tilhører køre derind. Men
det må siges at være fint arrangeret (de har
jo ligesom også prøvet det før), dog kan
det for gangbesværede være lidt en gene.
Det var lidt overvældende og forvirrende
med alle de telte, pavilloner, boder og alt,
hvad dertil hører. Men efter at have gået
lidt rundt, fandt vi ud af, hvordan det ligesom er delt op.
Og hvis du kan lide at gå til foredrag, så vil
Folkemødet lige være noget for dig. Her er
der foredrag om ALT! Og udstillinger af enhver art. Det var virkelig imponerende.
Kim og jeg fandt hurtigt hen til stedet,
hvor Socialdemokraterne holdt til. Det viste sig at være på brandstationen. Her bød
næstformand Mogens Jensen velkommen
til Folkemødets åbning. Der var en politisk
duel mellem Nicolaj Wammen og Jakob
Ellemann-Jensen der handlede om forskellene i dansk politik.
Kl. 18.30 var der fællessang med Mogens
Jensen, men det kunne vi desværre ikke
deltage i, da der var bestilt bord til aftensmad kl. 18.30. Dette kunne vores borgmester ikke deltage i, da han skulle til et arrangement med Real Dania, Pension Dania
og i TV2 kl. 20.30, men vi klarede os igennem uden ham alligevel.
Om fredagen startede vi fra Balka Søbad kl.
9.00. Hele dagen stod på Folkemøde og
jeg kan love jer, at der er nok at vælge i
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mellem. Men der er også system i placeringen af de forskellige foredrag. Det fandt vi
rimeligt hurtigt ud af. Områderne er inddelt i bogstaver, så det er alligevel lidt overskueligt, når man bare lige sætter sig lidt
ind i tingene. Vi var rundt om mange foredrag, og hos Socialdemokraterne var Dan
Jørgensen tovholder på flere af dem. Vi var
inde at hilse på ham ved den lejlighed.
Der var også tid til at indtage en frokost
sammen med de andre i en af de mange
restauranter. Og jeg havde faktisk forventet at priserne ville være skruet i vejret,
men det var meget rimelige priser for en
god frokost, og der var selvfølgelig rigtig
mange gæster om buddet, så det var godt
der var reserveret bord.
Vi undgik ikke at få en regnbyge om fredagen, så vi tog tilbage til Balka sidst på eftermiddagen, da vi var ved at være godt våde,
men det var ikke koldt, og humøret var
højt.
Om lørdagen skulle vi pakke vores kuffert,
inden vi kørte afsted igen, da vi skulle med
en færge kl. 18.30 til Ystad.
Kim Johansen deltog i en paneldebat i
Landdistrikternes Fællesråd arrangeret af
Nordfyns Kommune omkring netdækning
i udkantsdanmark, hvor Jens Otto var ordstyrer. Der var mange tilhørere og flere
spørgsmål til paneldeltagerne. TDC havde
også en medarbejder i panelet, som kunne
fortælle, at hvis alle i Danmark skal have
adgang til internettet med en hurtig hastighed, vil det koste i omegnen af 3 milliarder kr. For mig er det tankevækkende, at
der i skrivende stund kredser en lille rumsonde om planeten Jupiter, der har været 5
år undervejs, og som har tilbagelagt 720
mill km og som sender billeder til Jorden,
når vi ikke en gang i Danmark kan få ordentlig netværk til strandkanten. Så også
her er der noget at tage fat på!
Men Folkemødet er en kæmpe oplevelse!
Hvis I går og tænker på at prøve selv, så tøv
ikke for længe, men gør det! I vil ikke fortryde det ét sekund.

Paneldebat med Dan Jørgensen på folkemøde på Bornholm 2016. Foto Kim Johansen.
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Skoleleder stafetten er givet videre..
Af tidligere skoleleder Mogens Jørgensen.
jeg varetaget i omkring 30 år, så jeg synes
også det må være OK, at lade stafetten gå
videre.
AOF har også kulturelle oplevelser, som vi
synes du skulle prøve at deltage i. Vi er med
når nye ideer formes og igangsættes, vi er
med når kommunalbestyrelsen anmoder
om vores bidrag til opfyldelse af de visioner, der her besluttes.
AOF søger at bidrage til indhold i de strategier der lægges, ved at tilbyde debatter og
offentlige møder, hvor indhold formes til
gavn for alle – og der er plads til alle.
Samarbejde, fællesskab i et nyt samvirke,
og vi ønsker at nytænke og styrke samt
videreudvikle aftenskoletilbuddene på
Nordfyn som i Odense. Sammen står vi
stærkere, og vi har aftalt, at den lokale forankring fortsætter med stabile kræfter.
Vi styrker hinanden om udvikling af folkeoplysningen, med en større pallet at vælge
fra, og når dette blad udkommer, præsenterer vi det første resultat af vort nye samarbejde.
Folkeoplysningen med et rigt bud på, hvad
vi foreslår, du bruger noget af din fritid
med til ny læring og få nye og nødvendige
kompetencer, vil være at finde i KULTURPOSTEN.
På Nordfyn er vi med på forandring og forankring, så ingen borgere på Nordfyn skal
længere end til den lokale skole, det lokale
bibliotek, borgerhus eller rådhus, for at
deltage i uddannelse, der forventes på et
moderne arbejdsmarked – som er i konstant forandring. Skoleleder opgaven har

Fællesskab er stadig et plusord
Helle Nielsen, der også er formand for LO
Fyn, lægger vægt på at alle borgere skal
have adgang til at tilegne sig viden, tage
del i de aktuelle debatter og engagere sig i
lokalsamfundet. ’Viden, debat og fællesskab
er kodeord for både formand og skoleleder’,
fremhæver Helle Nielsen og fortsætter
’AOF lægger vægt på, at alle har mulighed for
at deltage aktivt i givende fællesskaber. Fællesskaber omkring en hobby, et konkret fag
eller måske bare om et aktuelt debatemne’.
Derfor håber skolelederen også, at mange
borgere vil henvende sig til den nye administration med ønsker og ideer til fremtidige aktiviteter. Afdelingen søger også nye
undervisere og opfordrer alle med en god
idé om at henvende dig til kontoret for en
snak om muligheder.
Nytænkning og innovation
AOF søger også fællesskaber uden for aftenskoleområdet. De seneste to år har AOF
Odense således arbejdet sammen med
flere af folkeskolerne i Odense Kommune

og været med til at understøtte intentionerne i den nye folkeskolereform om at
åbne folkeskolerne op, tage ud og invitere
ind. ’AOF har varetaget undervisningen i flere af valgfagene i de store klasser, eksempelvis drama, musik & samspil, design & håndværk, madkundskab samt flere sprogfag.
Samarbejdet med skolerne er en succes’, siger Gitte Overgaard og håber, at de samme udviklingsmuligheder kan komme i
spil i Nordfyns kommune.
I det hele taget er det ønsket med det nye
samarbejde at sætte fokus på udvikling
både i relation til almene aftenskoleaktiviteter, men AOF vil også gerne være en aktiv
samarbejdspartner inden for andre folkeoplysende områder i Nordfyns Kommune
- eksempelvis integration.
I det nye samarbejde mellem AOF Nordfyn
og Odense, er der stadig lokalforankring,
idet Mogens Jørgensen, Bruno Staffensen,
Niels Henrik Nielsen og Kirsten Staffensen
fortsætter i den nye fællesbestyrelse. En
kendsgerning, der glæder både formanden og skolelederen.
Tak
Som afgående skoleleder vil jeg sige tak for
den tillid, der er udvist gennem næsten 30
år, der er gået fra bestyrelser, samarbejdspartnere og ikke mindst til de mange deltagere, der har valgt ”at gå i aftenskole”, og
her tilegnet sig betydningsfuld viden, stiftet nye bekendtskaber og andre sociale
relationer.
Tak til de mange undervisere, der har gjort
det muligt at drive en aftenskole.

Husk Fjordens dag søndag den 11. september. Her kan du møde AOF i deres telt
ved Klintebjerg. Få en snak med dem og hør lidt om deres aktiviteter.
Side 12

Nr. 2 • august 2016 • 11. Årgang

Trepartsforhandlinger Flygtninge
Af Klaus Hummelhoff, bestyrelsesmedlem.
etablere danskundervisning på virksomheden.
Som jeg ser det, lyder det godt. Et tidligt
møde med arbejdsmarkedet og hurtig integration kan kun fremme sameksistensen.
Hvis jeg ser på tidligere flygtninge strømme
f.eks. fra Balkan, så fik de ikke lov til at arbejde men blev samlet i lejre og kom ikke ud
blandt andre, især ikke kvinderne.
Det er der lavet om på her, men desværre
har man glemt en meget væsentlig ting.
Den Danske Model på arbejdsmarkedet. Det
er noget, der skal læres ikke kun af flygtninge, men også unge og kontanthjælpsmodtagere, der skal ud på arbejdsmarkedet for
første gang.

Claus Jensen, formand Metal, taler ved 1. maj i Bogense 2016.

Jeg er blevet opfordret til at skrive om de nyligt vedtagne aftaler vedr. flygtninges indslusning på arbejdsmarkedet.

Bonus:
Virksomheder der ansætter flygtninge min.
2 år kan få op til 40.000 kr. i dusør.

Aftalen rummer 32 initiativer, jeg kommer
ikke ind på dem alle, blot fremhæve nogle af
dem.

Bedre og ensartet screening af kompetencer, med uddybende oplysninger om, sprog,
uddannelse og deltagelse i erhvervserfaring.

Integrationsstillinger (IGU): IGU kombinerer
arbejde til elevløn med et toårigt opkvalificerings forløb.
Krav om jobparathed:
Flygtninge vurderes som udgangspunkt
jobparate, i sjældne tilfælde som aktivitetsparate, af kommunen.
En styrket virksomhedsservice:
Kommunerne skal styrke den virksomhedsopsøgende indsats og i langt højere grad
uden for kommunegrænsen.

Flygtninge med et reelt jobtilbud, boligplaceres, som udgangspunkt i den kommune
hvor jobbet ligger.
Kommunen forpligtes til hurtigst muligt, at
tilbyde integrationsprogrammet, ”en tidlig
og intensiv virksomhedsrettet indsats”, så
snart kommunen har overtaget integrationsopgaven.
Større virksomheder, der ansætter flygtninge og familiesammenførte i ordinært job,
virksomhedspraktik, løntilskud eller andre
oplæringsstillinger, har mulighed for at

Hvis ikke man får udbetalt en overenskomstmæssig løn/lærlingeløn, og begynder at betale skat/arbejdsmarkedsbidrag og bliver
medlem af en akasse, får man et chok når/
hvis man pludselig får et ordinært job, og
der så er et stort fradrag i den udbetalte løn.
Det lyder måske underligt for dem af os,
som har været på arbejdermarkedet det meste af vores voksenliv, men tro mig, fra at få
et fast beløb om måneden minus 38 % i skat,
til ekstra 8 % i arbejdsmarkedsbidrag og akassebidrag, det kan slå mange ud.
Derfor burde man efter min mening ansætte på ordinære vilkår og overenskomstmæssig løn og få almindelige arbejdere ud af det.
Virksomhederne kan for mig få alle de tilskud som regeringen mener de har råd til.
Bare de aflønner de unge, kontanthjælpsmodtagerne, de ledige og flygtninge på
normal vis.
Nu er det op til politikerne at vurdere det
samlede billede af trepartsforhandlingerne,
og godkende dem i folketinget. Så er det
spændende, om det er lykkedes vores gruppe at få nogle positive ændringer igennem.
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Vandområdeplaner
Brian Lebæk, medlem af kommunalbestyrelsen og Teknik og Miljøudvalget.
I bestræbelserne på at forbedre det danske
vandmiljø, er der udarbejdet vandområdeplaner som skal sikre renere vand i de danske kystvande, søer, vandløb og grundvand.
Danmark er opdelt i 23 hovedvandoplande, og staten har udarbejdet en vandplan
for hvert opland.
Den overordnede målsætning for vandplanerne er, at alle vandområder i 2015 har
opnået god tilstand eller godt potentiale.
Målsætningen følger af EU’s Vandrammedirektiv. Vandplanerne beskriver tilstand af
og forventet indsats for vandløb, søer, kystvande, spildevand, grundvand og miljøfarlige stoffer. Indsatsen gennemføres dels
igennem planernes retningslinjer, dels
gennem generelle virkemidler i ny og eksisterende lovgivning og dels gennem konkrete indsatser. De konkrete indsatser gennemføres i kommunernes handleplaner.
Blandt virkemidlerne er:
• Fjernelse af spærringer og åbning af rørlagte vandløb
• Forbedret spildevandsrensning fra spredt
bebyggelse og regnvandsbetingede udløb
• Kvælstof- og fosforfældning ved etablering af vådområder og oversvømmelse af
ådale
Staten har udarbejdet meget konkrete indsatsprogrammer for de enkelte vandområder, hvor Nordfyns Kommune er omfattet
af områderne 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13
Odense Fjord. Vandplanerne indeholder
retningslinjer, der har bindende virkning
overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration herunder i relation
til konkrete sager. Statens vandplaner indeholder en redegørelse for de enkelte
vandområder, og de tekniske baggrundsnotater beskriver krævede handlinger.
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Vandplanerne kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside.
De direkte links til de vandplaner, der
omfatter Nordfyns Kommune er:
1.12 Lillebælt/Fyn - http://goo.gl/g76yni
1.13 OdenseFjord - http://goo.gl/KHoi0D
Derudover kan vandplanernes oplysninger
om tilstand, målsætninger, indsatskrav mv.
ses på Naturstyrelsens digitale kortværk
MiljøGIS: http://goo.gl/NTzboZ
Indsatsprogrammet for Nordfyns Kommune omfatter indsatser vedrørende fysiske
forhold i vandløb, spildevandsudledninger
fra spredt bebyggelse og regnvandsbetingede udløb.
I Nordfyns Kommune er der ca. 350 km offentlige vandløb, hvoraf ca. 250 km er åbne
og de resterende er rørlagte. Derudover er
der ca. 120 km private vandløb.
Vandplanernes indsatsprogram indeholder indsatser vedrørende fjernelse af spærringer og genåbning af rørlagte strækninger i vandløb i Nordfyns Kommune.
Der er registreret 43 overløb fra kloak i
Nordfyns Kommune. I vandplanerne er 7
overløb udpeget til indsatsbehov i forhold
til fuld målopfyldelse. Herudaf skal 2/5
gennemføres i 1. planperiode og de resterende inden udgangen af 2018.
I vandplanerne er der udpeget 3 søer. Det
er dog kun Dallund Sø der er omfattet af
indsatskrav.
Det er anslået, at 63 ejendomme mangler
at etablere forbedret spildevandsrensning
i de områder, vandplanerne har udpeget til
indsats.

Link til samlet udkast til vandhandleplan 2016-2021
https://goo.gl/Hgq9W8
Vådområdeindsats i Nordfyns Kommune.
Staten og Kommunerne har indgået aftale
om vådområdeindsatsen 2016.
En endelig aftale for indsatsen i hele planperioden frem til 2021 afventer endelig
vedtagelse af vandområdeplanerne.
Som en del af indsatsen, skal kommunerne
etablere vådområder, der kan reducere udledningen af kvælstof til de åbne farvande.
Etableringen sker i forbindelse med de
statslige vandområdeplaner.
Nordfyns Kommune skal bidrage med en
kvælstofreduktion i de 2 tidligere nævnte
hovedvandoplande på:
- Lillebælt/Fyn: 94 tons N
- Odense Fjord: 135 tons N
Ved etablering af vådområder, afvikles intensiv landbrugsdrift på lavtliggende, naturligt våde områder.
Ved genoprettelsen af vådområder nedsættes udledningen af kvælstof til vandmiljøet.
Alle projekter er baseret på frivillighed hos
lodsejerne og lodsejere der indgår i projekterne kompenseres økonomisk. Jordkøb
og jordfordeling kan indgå i projekterne.
Projekterne finansieres af statslige/EU midler.
I Nordfyns Kommune blev der fra start opgjort 12 mulige områder, der skulle undersøges nærmere.
Efter nærmere undersøgelse blev 5 områder valgt som omkostningseffektive og
derfor egnede til videre behandling.
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I Nordfyns Kommune er der nedsat en projektgruppe som skal forestå den videre
proces.
Styregruppen består af repræsentanter fra
de grønne organisationer og landbruget.
Derudover 2 medlemmer af Miljø- og Teknikudvalget, hvoraf jeg selv er den ene
samt Natur - og Miljøchefen og en projektleder fra administrationen.
Som man måske har læst i avisen, blev processen lidt forstyrret af, at de oprindelige og meget foreløbige 12 mulige projekter
blev ”lækket” til alle muligt involverede
landmænd via Bæredygtigt Landbrug.
Dette skete på trods af at Miljø- og Teknikudvalget havde vedtaget først at melde
det ud når de konkret berørte lodsejere var

orienteret. Hvor lækken kom fra, er det ikke
lykkedes at finde ud af, på trods af at alle
udvalgsmedlemmer, med undtagelse af
Rene Lundegård DF, har givet administrationen adgang til deres mailkorrespondance.
Det satte en masse negative følelser og tilkendegivelser i gang, og vanskeliggjorde
arbejdet med at overbevise de berørte
landmænd i de 5 aktuelle områder om at
det kunne være attraktivt at blive omfattet
af den frivillige ordning.

Det endte da også med ret mange positive
og en del interesserede landmænd, så der
er virkelig noget at arbejde videre med.
Derudover kan interesserede landmænd
stadig melde nye og også mindre områder
ind til kommunen.
Vådområder er en fordel for naturen og
samtidig giver det også nogle interessante
område i landskabet.

Kontakten til landmændene blev varetaget af landbrugets egen rådgiver Centrovice, og de gjorde et godt stykke arbejde
for at overbevise flest mulig om fornuften i
projekterne.

Bogense, gl. havn. Foto Jørn Elisiussen.
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Brexit – hvad nu?
Af Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet.
Da jeg gik i seng om aftenen, inden skæbnen for Storbritanniens medlemskab af EU
blev afgjort, stod det til at blive et ja. Men
da jeg vågnede næste morgen, var virkeligheden en anden. En fuldstændig anden.
Det var blevet et nej. Et klart nej tak til EU.
Henover natten var hele EU pludselig forandret.
Hvad der helt præcist kommer til at ske,
hvilken tilknytning Storbritannien kommer
til at få til EU, hvordan resten af EU på sigt
kommer til at reagere, det er stadig uklart.
Selvom der er langt flere spørgsmål end
svar, er det alligevel vigtigt, at vi reflekterer
over situationen. Kun på den måde kommer vi tættere på en løsning. Derfor kommer der et par overvejelser fra mig i den
anledning:
Storbritannien er den femtestørste økonomi i verden. Andenstørst i EU. Briterne er
cirka 60 millioner borgere. Det er klart, at
det sætter sit præg, når et land af den størrelse vælger at sige farvel og tak til fællesskabet. Det sætter sit præg på hele EUsamarbejdet. Først og fremmest blev det et
wake-up call for os alle. Hvordan kan så
mange vælgere mene, at de er bedre stillet
uden for end inden for EU? Det bør give anledning til refleksion hos os alle. Den proces er i gang. I EU, i de enkelte medlemslande og i Europa-Parlamentet.
For os i Danmark betyder det ekstra meget.
Vi kom nemlig ind i EU sammen med Storbritannien. Derudover har briterne været
en vigtig allieret for os i mange spørgsmål,
der har handlet om at gøre EU mere effektivt og velfungerende.
En stemme mindre i den sag risikerer at
give mindre lydhørhed. Men Storbritannien er også det eneste EU-land - foruden
Danmark - der ikke er forpligtet til at blive
medlem af eurozonen. Det betyder, at vi
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danskere nu risikerer at blive yderligere
marginaliseret som ikke-euroland. Det
frygter jeg, for et af de spørgsmål, der allerede har rejst sig i kølvandet på afstemningen, er, om vi skal have et EU i flere hastigheder. Det er en debat, der er særlig vigtig
for os danskere med vores mange forbehold. Men også Storbritannien har - eller
havde er måske det mere korrekte ord mange forbehold, og når de er ude, står vi
mindre stærkt i at insistere på ligebehandling, uanset om man er i kernen eller i periferien af EU-samarbejdet. De langsigtede
konsekvenser er i øjeblikket umulige at
sige noget præcist om. Et er dog sikkert, og
det er, at det EU, vi kender i dag, vil blive
forandret for altid. Til det bedre eller værre?
Det er endnu for tidligt at sige.
Analyserne af, hvorfor det gik som det gjorde i Storbritannien, er nemlig mange. Men
konklusionen mangler vi. Cirka 17 millioner vælgere satte kryds ud for ”leave”. Hver
især har de nok en masse forklaringer. Det
har de forskellige politiske familier i EU
også. Nationalisterne og den ekstreme højrefløj jublede og proklamerede, at nu var
enden for EU nær. Efter min mening er det
dog mest af alt ønsketænkning fra deres
side. Men vind i sejlene har EU-skepsisen
dog fået. Andre på den mere radikale venstrefløj og flere fra den grønne familie, som
SF er en del af, italesatte et behov for, at EU
blev en egentlig føderation, at EU blev EU’s
forenede stater. Det tror jeg dog heller ikke
har sin gang på jorden.
Midt i mellem de to yderligtgående synspunkter står de borgerlige og socialdemokraterne i EU. De borgerlige efterspørger et
slankere og stærkere EU, og vi socialdemokrater efterspørger et mere socialt og stærkere EU. Slankere eller socialt? Jeg tror, at
det er meget tænkeligt, at det er en af de to
modeller, der bliver valgt. Afhængig af hvilken af de to politiske familier, der vinder

valgene rundt om i medlemslandene og til
det næste Europa-Parlamentsvalg.
De borgerlige mener, at vi har brug for et
stærk EU, dog ikke med så mange regler.
Sagt med andre ord: Markedet skal kunne
styre sig selv mere. Det tror jeg ikke en meter på. Jeg tror faktisk, at det er en del af
grunden til, at vi er endt, hvor vi er. Alt for
længe har de borgerlige fået lov til at tilgodese virksomhedsejere og markedet, fordi
de har flertal rundt om i EU. Men hvad med
lønmodtagerne? De har stået i skyggen, og
det er derfor, at vælgerne nu signalerer deres kritik. Markedskræfterne kan ikke styre
samfundsudviklingen uden regulering.
Hvis vi kigger på det, så har EU jo netop
ikke været et værn mod globaliseringens
negative konsekvenser, hvilket der var
brug for. Det var ellers vi mange, der håbede på. Men jeg tror, at EU kan blive det.
Med de rette reformer. Og med den rette
beskyttelse af lønmodtagerne.
Jeg synes, at det er helt relevant at drøfte,
hvad EU-samarbejdet skal handle om, og
hvordan. Mette Frederiksen sagde i sin
grundlovstale, at EU har en legitimitetskrise. Det synspunkt deler jeg. EU-samarbejdet har ikke taget sig selv alvorligt. Når vi
har vedtaget god og nødvendig lovgivning, er den ikke blevet fulgt op af handling.
Tag grænsekontrollen som et eksempel.
Den ydre grænsekontrol har været ganske
hullet. Nogle steder ligefrem ikkeeksisterende. Alle har vidst det. Alligevel har ingen gjort noget ved det. Før nu. En sådan
adfærd duer ikke. EU-Kommissionen skal
presse de medlemslande, der ikke leverer,
og medlemslandene skal ikke sige ja til lovgivning, medmindre de rent faktisk har
tænkt sig at håndhæve det i deres eget
land. At lade stå til skaber med god grund
skepsis. Det skal stoppe nu.
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Det handler selvfølgelig også om den konkrete politik. Når socialdumping ikke håndteres, bliver mange borgere utrygge ved
den fri bevægelighed. Det skal vi gøre noget ved. Når flertallet af borgerne i EU har
den holdning, at antallet af flygtninge betyder noget for deres vilje til at bakke op
og hjælpe, så må EU’s løsninger også tage
højde for det. Ellers forværres den legitimitetskrise, som Mette Frederiksen rigtig nok
påpeger.
Men lad mig også sige det, sådan at det
ikke kan misforstås: Havde vi ikke EU i dag,
var vi simpelthen nødt til at opfinde det.

EU-samarbejdet har skabt fremdrift og stabilitet i Europa. Det er et utrolig vigtigt
samarbejde. Ikke mindst for en lille og
åben økonomi som den danske. Men netop fordi vi socialdemokrater tror på EUsamarbejdet og vigtigheden af det, har vi
også den største forpligtelse til at stille krav
om at reformere og forbedre EU.

EU-samarbejde er vejen frem. Sikrer vi ikke
det, er Storbritannien nok ikke det eneste
land, der går egne veje. Jeg vil kæmpe benhårdt for, at vi får forandret og forbedret
EU, så ikke mindst borgerne i Danmark kan
blive ved med at se fordelene ved det
europæiske samarbejde.

Jeg håber, at vi griber det signal, som mange borgere sender til os i disse måneder,
og som ikke mindst Brexit fortæller os. Der
er noget, der ikke er, som det bør være i EU.
Lad os gøre noget ved det, inden det er for
sent. Et bedre, mere effektivt og justeret
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Der skal afholdes valg
til menighedsrådene i Danmark
Af Mogens Larsen.

I løbet af september oktober måned skal
der afholdes valg.
Det gælder også ved Otterup Kirke. I vores
sogn er der ca. 5000, der er medlemmer af
folkekirken.

Fakta om menighedsråd:
Af Kirsten Truelsen og Birgit Poulsen.

Et råd kan bestå af 5 medlemmer og flere, alt efter sognets størrelse.
Er det noget for dig og være med til at præge udviklingen i sognet, så mød op til informations- og opstillingsmøde d. 13/9.

Der er en formand, næstformand, kasserer, kirkegårdsværge og kontaktperson.
Derudover kan der nedsættes forskellige udvalg f.eks. præstegårdsudvalg, koordinationsudvalg m.m.

Menighedsrådet har ansvar for administration af kirke og kirkegård: ”Regnskab og
budgetter, ansættelse og afskedigelse,
vedligeholdelse af bygningerne samt kirkegården.”

Rådet er arbejdsgiver for de ansatte, og derudover skal der også tages stilling til
mange andre ting bl.a. vedligeholdelse af kirken (kalkning m.v.) hvilke håndværkere skal udfør arbejdet og indhente priser ved større arbejder. Ved større arbejder
kan der være samarbejde mellem flere kirker.

Derudover er der afsat penge til noget der
kaldes” kirkelige aktiviteter”, som går ud
på at involvere, gøre opmærksom på og
forsøge at inddrage flere og på den måde
skabe vækst.

Rådet har også ansvaret for kirkegården. De har gennem de sidste 50 år ændret sig
meget fra at være et sted med mange store familiegravsteder med kistebegravelser, og til nu hvor der er mange urnebegravelser. Mange steder arbejdes der også
med at lave andreledes kirkegårde. F.eks. skovkirkegårde, vandkirke gårde eller
store områder med træer og fine blomster bede.

Jeg mener det året igennem skal være helt
naturligt at komme i de kirkelige bygninger og tage med på udflugt, og ikke som vi
sommetider hører: ”Det er kun for dem.”
Jeg går ind for en rummelig kirke, men
hvor det der foregår udføres med respekt.

Ansættelse af personale er også en vigtig del af rådets arbejde. Herunder især ansættelse af en ny præst.

Med ønsket om et godt valg.

Otterup kirke.
Side 18

Man er valgt ind i menighedsrådet for 4 år. Det forventes ikke, at man deltager i alle
gudstjenester, men lidt interesse i sognets sociale og kirkelige arbejde er godt.

Nr. 2 • august 2016 • 11. Årgang

Støt op om lokalrådene
Af Klaus Hummelhoff, medlem af Hjadstrup-Lunde lokalråd.
Det er utroligt vigtigt, at vi støtter op om
vore lokalråd og får oprettet nogle nye,
hvor der mangler.
Sidste år var der 13 lokalråd, men nu er vi
nede på 10 aktive. Årsagen til tilbagegangen er, at det har været umuligt at finde
bestyrelsesmedlemmer lyder det. Det må
der laves om på.
Samtlige borgere i kommunen udenfor
byerne Søndersø, Otterup og Bogense er
som udgangspunkt medlem af lokalrådet i
deres område. Medlemskabet er gratis,
og det eneste man skal gøre er, at tilmelde
sin e-mail adresse eller post adresse til lokalrådet, så får man informationer derfra.
Lokalrådet modtager et beløb hvert år fra
kommunen til administration o.l.
Lokalrådene er underlagt Landdistriksrådet
på Nordfyn. Herfra kan der søges hjælp til
forskellige tiltag i netop dit lokalområde.
Det kan være hjælp til etablering af grønne
områder, legepladser, grønhøstning af gadekær og meget andet. Der bliver hvert år
udelt midler til lokalområderne, og det er
kun fantasien, der sætter grænser. Det er
kommunalbestyrelsen der godkender eller
afviser efter indstilling fra Landdistriksrådet
og udvalget.

En anden opgave lokalrådene har er borgerinddragelse. De bliver indkaldt til høring og medinddragelse når kommunen
opsætter nye politikker, bl.a. projektet På
Forkant o.a.
Lokalrådene kan naturligvis sparre alt det
de vil med kommunen, men somme tider
er der opgaver, som kræver lidt mere, og
her er der så mulighed for at gøre brug af
Landdistriksrådet og dennes landdistriktskoordinator.
Min opfordring skal være, slut op om lokalrådene. Det er herigennem man får den
største indflydelse på sit område. Det er jo
ikke sikkert kommunalpolitikeren kender
dit område lige så godt som dig.

By night i Søndersø.

By night i Otterup.

Der er også mulighed for at få tilskud til arrangementer i forsamlingshusene, kaldet
(gang i Huset), det kan være foredrag, musik eller anden underholdning.
Landsbypedelordning. Er der områder hvor
man ikke synes kommunen gør det godt
nok, kan lokalrådet få tilskud fra kommunen, hvis en kreds af borgere påtager sig
opgaven. Det kan være mindre pladser
med borde - bænke sæt / bålpladser, eller
andre steder hvor det ikke tager arbejdet
fra nogen.
By night i Otterup.
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Aktivitetetskalender:
5. september

19.00

A-gruppemøde og budgetmøde Bogense rådhus.

3. oktober

19.00

A-gruppemøde Otterup rådhus.

7. november

19.00

A-gruppemøde Bogense rådhus.

19. november		

Workshop valgkamp Bogense.

28. november

19.00

A-gruppemøde Søndersø rådhus.

10.00

Generalforsamling Søndersø.

2017
14. januar

Bogenseløbet. Foto Jørn Elisiussen.

