Nr. 8. september 2010

31. årgang

September
1.

Kampagne foran skolerne i Albertslund, kl. 7-8 (Aftales med
Susanne)
1. Møde i kampagnegruppen, Robinievej 117, kl. 19.30-21,30
2. Kampagne med uddeling af materialer i Galgebakken, kl. 17-19
(aftales med Susanne)
4. Sildemøde, Foyeren, 11-13
7. Medlemsarrangement, Besøg i
Herstedøster Landsby,
Ved Galleri Bagatel. Kl. 18.30
(husk tilmelding til Britta)
14. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18
19. Cykeltur i Albertslund med Borg
mester Steen og Mogens Lykketoft
kl. 10-12 (Se nærmere i Albertslundposten)
20. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård,
kl. 19.30
20. Deadline for S-Posten
25-26 Kongres i Ålborg—for de delegerede
28 S-posten udsendes, Birkelundgård
kl. 17.30

Velkommen tilbage
efter sommerferien
Så er der gang
i foreningen
igen !!!!!!!

Sensommeraften
i Herstedøster
landsby
7. september kl.
18.30
Kom og vær med
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Troels, Helle, Lars og Albertslund
Af borgmester Steen Christiansen
Mandag d.16. august var en
sejrsdag for os røde, der mener, at et velfungerende skattesystem og en rimelig skattebetaling er forudsætningerne for
et retfærdigt og solidarisk velfærdssamfund.
Hvori bestod sejren så?
Jo, et af Anders Foghs liberalistiske børnebørn , skatteminister Troels Lund-Poulsen havde
kommanderet sig selv og
SKAT’s medarbejdere på gaden
for at fortælle landets borgere,
at vi borgere skal være glade
for at betale skat og for alt i
verden undgå sort arbejde.
En V-skatteminister, der hylder
det danske skattesystem – det
er vel en politisk sejr.
Nogen glider i smørret, andre i
skatten. Så galt går det forhåbentlig ikke for vores formand
Helle Thorning-Schmidt. Både
Helle og vi andre ville hellere
være foruden skattesagen. Nu
er skaden sket, og der er kun
en vej frem. At få den på plads
og igen få sat den politiske
dagsorden.

Danmark har i den grad brug
for en ny, progressiv dagsorden, som prioriterer uddannelse, forskning, vækst baseret på
retfærdighed og solidaritet.
Børnefamilier og ældre skal ha’
det godt i vores samfund.
En ny dagsorden handler også
om noget så gammeldags som
en ordentlig debatkultur i det
politiske liv. Her har hverken
Lars Løkke eller Claus Hjort lagt
nye alen til deres eftermæle, så
her er en opgave for et nyt polisk flertal. At fremme dialog
og lydhørhed på alle niveauer i det danske samfund.
På hjemmefronten er vi så
småt startet på budgetforhandlingerne. Når man ser på de
besparelser, vi står overfor, så
rykker det i ens socialdemokratiske hjerte, men kendsgerningerne er benhårde:
VKO –regeringen har vedtaget
Genopretningspakken, dikteret
nulvækst og den økonomiske
ramme for kommunernes service- og anlægsudgifter.
Det er de i deres gode ret til.
De har flertallet.
Læg her til i vores by følgende
udfordringer:
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- en demografisk opgave:
flere ældre, færre børn.
- stigende udgifter på det
sociale område
- byens fysiske vedligeholdelse
- en presset likviditet

S-posten
så går vi ind forhandlingerne
med blikket fast rettet på vores
politiske mål og værdier: børn,
kultur, idræt og miljø.
Besparelsesforslagene udfordrer de socialdemokratiske idealer, men vi skal nok nå i hus
med i idealerne i behold og derfor med en god by, som vi kan
være stolte af som socialdemokrater.

Som jeg sagde på medlemsmødet,

Medlems
Møde
d. 16.
august

S-posten
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Medlemsarrangement

Besøg i Herstedøster landsby
Tirsdag d. 7. september
Kl. 18.30
Mødested: Galleri Bagatel
Ib Berg viser rundt og fortæller historier om livet, om husene og gårdene og deres beboere. Historier fra en svunden tid, hvor alting ikke skulle gå så stærkt.
Efter rundturen er der dækket op til kaffe på Galleri Bagatel, som er et
rigtigt dejligt sted, hvor der er skiftende udstillinger af kunst og kunsthåndværk. Her kan man næsten hele året kigge indenfor i weekenderne og hygge sig med en kop kaffe efter en tur på Herstedhøje.
Tilmelding er nødvendig på mail:
Britta.Schneider.Joergensen@skolekom.dk
eller telefon 43 42 01 64
Senest d. 3. september
Det koster 25. kr. at deltage i tur
og kaffebord.
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Man burde lytte til Nobelprismodtageren!
Af Mogens Lykketoft

Nobelprismodtageren i økonomi, Paul Krugman, har en
ugentlig kommentar i New York
Times. Hans tema lige nu er, at
den aktuelle krise langt fra er
forbi, fordi de rige lande fører
en forkert økonomisk politik.
I begyndelsen af finanskrisen
blev der handlet klogt ved at
holde renten lav, redde bankerne og pumpe store offentlige
midler ud til stimulans af økonomi og beskæftigelse.
Nu er især EU-landene gået i
gang med at spænde livremmen ind via store nedskæringer
i de offentlige budgetter. Men
det reelle problem er stadig for
ringe samlet efterspørgsel.
Og for tidlig og for stærk
stramning risikerer at udløse en langvarig depression,
hvor millioner af mennesker
fastlåses i arbejdsløshed.

Der er – siger Krugman - overhovedet intet bevis er for, at en
kortsigtet finanspolitisk stramning i en lavkonjunktur vitterligt forbedrer økonomien:
De offentlige nedskæringer
fører ikke med nogen sikkerhed til mindre underskud:
De kan tværtimod udløse nyt
mismod hos forbrugerne og der
igennem også nyt tilbageslag i
erhvervslivets investeringer.
Jeg deler Krugmans bekymring for, at den aktuelle, ortodokst konservative politik
forstærker krisen og øger
arbejdsløsheden i stedet for
at redde finanserne.

S-posten
Men politikken er snarere resultatet af borgerlig ideologi og
velhavernes grådighed end af
rationelle overvejelser om at
bekæmpe krise og arbejdsløshed:
Der holdes fast i store skattelettelser til de rige, og krisen giver et påskud til at få
disse lettelser finansieret
ved nedskæring i velfærdsordningerne.
Krugman mener, at det er rent
vås, når konservative republikanere i USA påstår, at de formidable underskud på de offentlige finanser kun kan mindskes ved straks at gå i gang
med at afmontere velfærdsordningerne.
Ifølge republikanerne kan det
ikke komme på tale i stedet at
fjerne Bush’s enorme skattelettelser til de superrige – angiveligt fordi ’de har skabt ekstra
arbejdsiver og aktivitet i
samfundet’ og således i virkeligheden har finansieret sig
selv!
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Vi kender de samme bekvemme, udokumenterede argumenter for uddeling af skattelettelser til velhaverne og for besparelser på velfærden fra den
hjemlige debat.
Krugman jorder disse påstande og påviser at USA’s
erfaringer ikke tyder på, at
skattelettelser er selvfinansierende:
Reagan hævdede i sin tid det
samme, så han lettede skatterne - og kom til at præsidere
over en tredobling af statsgælden.
Clinton
derimod
hævede
skatten for de rige, opnåede
alligevel høj vækst, og fik
finanserne forbedret dramatisk.
Derpå kom Bush med skattelettelser igen, og det førte til et
nyt kæmpe underskud. Det
prøver Obama i dag at rette op
på - bl.a. ved at fjerne nogle af
Bush’s skattelettelser til de allerrigeste!
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Kære socialdemokrat.
Vi har brug for din hjælp.
Har du tid og lyst til at være med til at
kæmpe for at få en ny regering?
Det har bestyrelsen og derfor har vi ønsket at lave en ny arbejdsgruppe, som vi har kaldt Kampagnegruppen.
De første tilmeldte sig på generalforsamlingen
og vi har holdt et møde.
Vi forestiller os, at vi skal gøre os synlige i Albertslund via forskellige aktiviteter bl.a. dem der udstikkes til os som
superkreds fra Partikontoret.
(Se og bliv medlem af facebookgruppen
"Socialdemokraterne Albertslund")
Vi du være med til at forme gruppens aktiviteter, udføre aktiviteterne eller komme med gode ideer?
Vi er helt nystartet og ønsker masser af input.
Håber at se dig.
1.september 19.30 -21.30 Fælleshuset, Robinievej117
På gensyn
Kampagneudvalget

S-posten

Side 9

Foreningernes dag
Lørdag d. 28. august
Kl. 10-15

Kom og vær med i vores bod
Vi opfordrer vores medlemmer til at være med til at gøre Socialdemokraterne synlige på denne dag. Vi skal
være mange. Vi skal myldre omkring Rådhussøen.
Albertslunderne skal mærke, at vi vil vores by, selv om
tiderne er trange. De midler der er, skal bruges fornuftigt og så skal vi hjælpe borgerne i Albertslund med at
få øjnene op for, at der er et alternativ til VKO.
Har du tid, lyst og overskud til at deltage i dette arrangement skal du kontakte Steen Poulsen, som vil lave en
plan over, hvem der deltager, hvornår.
mail: sp@dcl.dk

Tlf..: 43 64 65 94

Vi håber at se rigtigt mange af vores medlemmer.
Stor sommerhilsen fra bestyrelsen
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Kongres i september
Kære partifæller,
På årets kongres d. 25. – 26. september i Aalborg skal der vedtages en kongresudtalelse. Udtalelsen er nu blevet sendt ud i
organisationen for at blive diskuteret, og der er mulighed for at
stille ændringsforslag indtil d. 15. september.

Jeg håber, at du vil læse udkastet med interesse, og såfremt du
har nogle ting, som du gerne vil have, at bestyrelsen stiller ændringsforslag (et ord, en sætning eller noget helt andet) om, så
send en mail til mig
susanne@partikontoret.dk)
senest fredag d. 10. september.

Kongresudtalelse 2010
Danmark er i krise. Balancen i landets økonomi er på få år forringet
med 175 mia. kr. og arbejdsløsheden er eksploderet. Uligheden stiger, sammenhængskraften smuldrer. Danmark er ikke et mere et
lysende eksempel på et stærkt og visionært samfund.
Danmark og danskerne har en akut udfordring i at lukke hullet i
statskassen efter VKO-blokkens ufinansierede skattelettelser på
19,5 mia. kroner, at få bugt med den stigende ledighed og langtidsledighed, samtidig med at vi som samfund skal komme styrket ud
af krisen.
Der er to muligheder.

S-posten
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Vi kan spare os ud af krisen:
Regeringen og Dansk Folkeparti har valgt at lukket hullet i økonomien med nedskæringer og besparelser. Danskerne kan se frem til
besparelser på den kernevelfærd, der er så vigtig for den enkelte
og for familierne: Færre pædagoger i daginstitutionerne, flere lukkedage, færre timer i folkeskolen, ringere hjemmehjælp, mindre
omsorg til de ældre, nedskæringer i børnepengene, forringelser i
sundhedsvæsnet og forringelser i dagpengene.
Alt sammen er det konsekvenser af regeringens og Dansk Folkepartis nedskæringspolitik. Det er et angreb på vores fælles samfund og
de værdier, det bygger på. Det øger uligheden i det danske samfund, det sætter Danmark i en svagere økonomisk situation.
Vi kan arbejde os ud af krisen:
Socialdemokraterne har altid kæmpet for et Danmark med stærke
værdier og sund økonomi. Vi har aldrig stået tilbage for at gennemføre de nødvendige reformer. Det er vi klar til igen, og vi rækker
hånden ud til et stærkt samarbejde med lønmodtagerne, virksomhederne, uddannelserne, kommunerne og regionerne, når vi skal
sikre et styrket Danmark efter krisen.
Vi skal bruge vores flid og vores evner til at sikre Danmarks økonomi og velfærd. Vi skal rykke sammen om vores velfærdssamfund
og alle bidrag til de nødvendige reformer og løsninger. En fair løsning, hvor alle yder det de kan.
Først og fremmest skal vi have kickstartet økonomien ved at fremrykke offentlige investeringer. Det vil skabe den beskæftigelse, som
er så tiltrængt i den private sektor, og derigennem vil vi reducere
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arbejdsløsheden, som har dybe og alvorlige konsekvenser for den
enkelte dansker.
Dernæst skal vi sikre den langsigtede holdbarhed i den danske økonomi. Det skal især ske ved, at vi alle sammen arbejder 12 minutter mere hver dag. En så omfattende reform vil blive gennemført i
samarbejde med arbejdsmarkedets parter i en trepartsaftale.
Samtidig skal vi sikre vores vigtigste ressource i form af en veluddannet arbejdsstyrke. Uddannelse er den vigtigste langsigtede forudsætning for, at Danmark kan opretholde sin velstand og velfærd.
Flere skal derfor tage en uddannelse, de skal hurtigere i gang og de
skal hurtigere igennem uddannelserne.
Vi skal ikke kun bremse nedturen. Vi skal også skabe job på gode
arbejdspladser i virksomheder, som gør en forskel for det danske
samfund, og vi skal med en aktiv og progressiv erhvervs- og forskningspolitik stimulere Danmarks styrkepositioner på en række områder, hvor der er fælles globale udfordringer. Miljø- og klimaproblemer, et stigende behov for sikker energiforsyning, et øget pres
for bedre behandlingsmetoder og bedre pleje til ældre - er alle områder, der skal løses på tværs af verdens lande.
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Vi skal basere vores erhvervsudvikling på et stærkere offentligt/
privat samarbejde. Samarbejdet vil gavne væksten i det private,
jobmulighederne, effektiviteten i det offentlige og kvaliteten af den
borgernære service. Endelig skal vi give erhvervslivet bedre rammevilkår, så betingelserne for vækst og udvikling forbedres, og der
skal ikke mindst ydes særlig hjælp til virksomhederne i de dele af
Danmark, der har det vanskeligt i disse år. Vi vil genskabe en positiv udvikling og vækst i alle egne af Danmark, sådan at vi modvirker at der opstår marginaliserede områder i Danmark. Det hører
ikke hjemme i et velfærdssamfund.
Kommuner og regioner skal slippe for den permanente spareskrue,
og vi vil give kommuner og regioner bedre rammevilkår til at løse
opgaverne. Der skal være en fair vej til
bedre kvalitet og effektivitet. Derfor skal
VKO-blokkens beslutning om nulvækst
tages af bordet. I stedet skal vi tilføre
kommunerne 12 mia. kr., så den borgernære velfærd i blandt andet folkeskoler,
daginstitutioner og ældrepleje forbedres.
Derudover skal regionerne tilføres 15 mia.
kr. til massive investeringer i sundhed og
forebyggelse.

Socialdemokraterne vil arbejde for en ny samfundspagt. En pagt,
der giver alle som vil yde en plads om bordet. Alle kan være med til
at udvikle et bedre Danmark, men alle skal også være med til at
bidrage. På den måde, kan vi skabe en ny tro på fremtiden. En tro
på, at Danmark kan gå forrest i EU og på globalt plan i kampen for
en grønnere klode og en verden baseret på lige muligheder, høj
velfærd og stor velstand.
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På kampagne i uge 35
I sidste nummer af S-posten orienterede jeg om, at Taastrupkredsen er blevet en superkreds, som skal på kampagne en gang
om måneden. Næste kampagne løber af stablen i uge 35.
Temaet er de kommunale nedskæringer med fokus på folkeskolerne.
Derfor har vi arrangeret følgende kampagner:
Onsdag d. 1. september fra kl. 7-8 deler vi pjecer og balloner ud
foran folkeskolerne, og
torsdag d. 2. september stemmer vi dørklokker i Galgebakken.
Har du lyst til at deltage i kampagnerne og arbejde for, at vi vinder
næste valg, så send en mail til mig på susanne@partikontoret.dk.
Med venlig hilsen
Susanne Baudier
(formand)

Budskabet: Børnefamilierne betaler regningen for regeringen dårlige økonomiske politik. Socialdemokraterne har en anden vej, vi vil
(stadig)arbejde os ud af krisen. De nedskæringer der sker i kommunernes skyldes regeringens dårlige økonomiske politik- og ikke
de socialdemokratiske borgmestre og byrådspolitikere.
Målgruppen for denne kampagne er S-kernevælgere, med et særligt fokus på børnefamilier
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Landbruget i EU
Af Christel Schaldemose, Smedlem af EU-parlamentet
Europa-Parlamentet er i gang
med drøftelserne om EU's nye
landbrugspolitik efter 2013. Og
der er rigtigt mange interesser i
spil. Det er jo lige pludselig blevet mere relevant og betydningsfuldt, hvad EP mener. For
hverken budget eller lovgivningen om den nye politik efter
2013 kan vedtages uden støtte
og opbakning fra EP, da Lissabontraktaten har givet os medindflydelse på området.
Jeg er tilhænger af, at EU har
en klar, entydig og fælles landbrugspolitik. Det vil ikke være
godt for hverken forbrugerne
eller bønderne eller for den
sags skyld ulandene, hvis vi
f.eks. igen nationaliserer landbrugsstøtten. Men der er ingen
tvivl om, at der er brug for en
markant udvikling af politikken.
Jeg er modstander af, at bønder, jordejere og firmaer skal

modtage

landbrugsstøtte

blot

fordi, de producerer landbrugsprodukter. Det er fuldkommen
uholdbart. Alle andre brancher
og industrier i EU må leve med,
at statstilskud/offentlige tilskud
er bandlyste.
Men det er ret urealistisk i den
nuværende situation at forestille sig, at der er flertal for at
afvikle støtten. Der er kun et
fåtal af EU-lande, der ønsker
denne

udvikling.

markant

flertal

parlamentet

for

Og

der

er

i

Europa-

at

fastholde

støtten. Derfor skal indsatsen i
de kommende måneder og år
handle om, hvad vi så skal give
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støtte til. Og hvor meget der

EU's

skal gives i støtte.

bruge til at videreudvikle land-

landbrugspolitik

skal

vi

brugsformerne. EU burde være
Jeg og Socialdemokraterne i EU

"foregangsland" i verden, hvad

mener, at støtten skal omlæg-

angår miljøbeskyttelse og mo-

ges og i højere grad gøres af-

derne,

hængige af, at landbruget leve-

onsformer. Og så er det ganske

rer offentlige goder, eller sagt

afgørende for os socialdemo-

på en anden måde: leverer no-

krater, at vi vil have sat et lavt

get, der gavner samfundet. Det

loft over, hvor meget støtte en-

kunne f.eks. være højere be-

keltpersoner

skyttelse af vores miljø, tiltag

modtage.

bæredygtige

og

produkti-

firmaer

kan

der minimerer belastningerne
af klimaet samt landskabspleje

Det er absurd at lufthavne, bil-

- f.eks. reduktion af jorderosi-

lardklubber, Danisco og Prins

on.

Joachim modtager millioner af
skattekroner. Støtten skal sikre

Og de krav, vi mener, der skal

et vist bidrag til landmændene,

stilles til produktionen af disse

ikke et liv i luksus.

”offentlige goder”, skal ligge på
et højere niveau end nu.

Til gengæld støtter vi, at når
der

opstår

naturkatastrofer,

Vi vil altså have bedre miljøbe-

oversvømmelser

skyttelse end i dag. Og det skal

så skal vi kunne give en ekstra-

der betales for. Vi belønner ikke

ordinær støtte til genopretning.

andre industrier for ikke at forurene luft, jord og vand. - Dem
straffer vi. Så landmændene
bør i bund og grund være glade
for, at de nu kan få offentlige
midler til at omstille produktionen, så den fremover bliver
mere miljøvenlig.

og

lignende,
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Der er møde i Børnepolitisk gruppe
Torsdag den 6 oktober kl. 19.30
Sted: Herstedøster Skole
Dagsorden:
1. Besparelseskataloget – debat.
2. Fastsættelse af dato, sted og indhold for det næste møde
3. Eventuelt

Alle er velkomne til at møde frem og deltage.
Venlig hilsen
Steen Poulsen, Rytterhusene 50
tlf. 43 64 65 94
E-mail: sp@dcl.dk

ARBEJDSGRUPPER
Børnepolitisk gruppe:
Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94
E-mail: sp@dcl.dk
Miljøpolitisk gruppe
Per Scheye, Lodager 32, 43 62 70 06
E-mail: prs@webspeed.dk
IT-koordinator
(Hjemmeside)
Jan Kristensen, Elefantens Kvt. 5 D, 43 62 88 17
E-mail: vang@image.dk
Sundheds– og socialpolitisk gruppe - SUS-A
Flemming Jørgensen, Snebærhaven 48, 43 42 01 64
E-mail: Fjalb@net.dialog.dk
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KALENDER:
September
1.
1.
2.
4.
7.
14.
19.
20.
20.
25-26
28

Kampagne foran skolerne i Albertslund, kl. 7-8 (Aftales med Susanne)
Møde i kampagnegruppen, Robinievej 117, kl. 19.30-21,30
Kampagne med uddeling af materialer i Galgebakken, kl. 17-19 (aftales
med Susanne)
Sildemøde, Foyeren, 11-13
Medlemsarrangement, Besøg i Herstedøster Landsby,
Ved Galleri Bagatel. Kl. 18.30 (husk tilmelding til Britta)
Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18
Cykeltur i Albertslund med Borgmester Steen og Mogens Lykketoft
kl. 10-12 (Se nærmere i Albertslundposten)
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Deadline for S-Posten
Kongres i Ålborg—for de delegerede
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

Oktober
2.
6.
6.
11.
12.

Sildemøde, Foyeren, 11-13
Kampagne—dør til dør sammen med Mogens Lykketoft, kl. 17-19
Børnepolitisk gruppe, Herstedøster skole, kl. 19.30
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18

25.

Deadline for S-Posten

25

Generalforsamling, Rådhusets kantine, kl. 19.30

27.

Medlemsmøde for nye medlemmer. Tid og sted i næste nummer.

2. November S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

S-posten

Side 19

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:
Borgmester,
Økonomiudvalg (F)

Steen Christiansen
Præstehusene 59

Tlf.: 40 50 85 07
E-mail:
Steen.Christiansen@albertslund.dk

Teknisk udvalg (F)
Miljø- og planudvalg

Finn Aaberg
Bymosevej 8

Tlf.: 43 96 64 96
E-mail:
finn.aaberg@markgaarden.dk

Miljø- og planudvalg
Børneudvalg

Dogan Polat
Topperne 20,2. dør 23

Tlf.: 61 79 05 76
E-mail:
Trustdogan@yahoo.dk

Folkeoplysn.udvalg (F)
Kulturudvalg
Socialudvalg

Susanne Storm Lind
Randager 100

Tlf.: 43 62 14 79
E-mail:
susanne.lind@ft.dk

Børneudvalg (F),
Økonomiudvalg
Arbm.udvalg

Jens Mikkelsen
Porsager 89

Tlf.: 43 62 41 40
E-mail:
jensmik@post.tele.dk

Børne- ungeudvalg (F)
Tekn. udvalg,
Økonomiudvalg,
Arbm.udvalg
Miljø– og planudvalg

Michelle Baadsgaard
Kratager 1

Tlf.: 43 62 21 68
E-mail:
michelle@fam-baadsgaard.dk

Socialudvalg (F),
Teknisk udvalg
Arbm.udvalg

Nils Jensen
Rytterhusene 25

Tlf.: 43 62 18 49
E-mail:
nilsulla@yahoo.dk

Arbm. udvalg
Kulturudvalg
Folkeoplysningsudvalg

Paw Østergaard Jensen
Kærgården 4. 2. th

Tlf.: 43 64 94 50
E-mail:
pawjensen950@hotmail.com

Kulturudvalg (F) .
Børneudvalg

Lars Toft Simonsen
Galgebakken Vester 2-20

Tlf.: 31 60 72 15
E-mail:
toftsimonsen@hotmail.com

1. suppleant

Jakob Storm
Robinievej 102

Tlf: 43 42 74 74
E-mail:
jakob@jsn.dk

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.
Regionsrådsformand
Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: 43 64 25 21 mail: vstorm@regionh.dk
Folketingsmedlem:
Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34
E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk

Partiforeningens bestyrelse
Formand

Susanne Kassentoft (f)
Baudier
Bjørnens kvarter 6 C
Tlf.: 22 20 08 02

E-mail
Susanne@partikontoret.dk

Næstformand:

Majbritt Brander (f)
Faklens kvt. 8 A
Tlf: 42 29 26 20

E-mail
Majbritt.Brander@skolekom.dk

Kasserer:

Else Boel (f)
Stjernens Kvt. 5 C
Tlf.: 43 62 60 09

E-mail:
eboel@stofanet.dk

Sekretær:

Elisabeth Bentzen (f)
Fosgården 4,1 tv
Tlf.: 43 64 52 20

E-mail:
eb@fay.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Elmer Jensen
Kanalens Kvt. 176, 1.tv.
Tlf.: 22 27 49 51

E-mail:
elmer@afd5.dk

Aage B. Jensen
Nyvej 69, 1. mf.
Tlf.: 43 62 24 74

E-mail:
aage_bj@hotmail.com

Steen Poulsen
Rytterhusene 50
Tlf..: 43 64 65 94

E-mail:
sp@dcl.dk

Aase Elkott
Snebærhaven 56
Tlf.. 43 96 54 36

E-mail:
aase@prime-asp.com

Britta S. Jørgensen
Snebærhaven 48
Tlf..: 43 42 01 64

E-mail:
Britta.Schneider.Joergensen
@skolekom.dk

Claus Heje
Pilehusene 104
Tlf: 35 36 37 89

E-mail
Ch_dk@hotmail.com

Joan Stubtoft
Bjørnens kvarter 1 C
Tlf.: 43 64 57 88

E-mail:
joan@stubtoft.net

Bergitte Pedersen
Ravnens kvt. 7 C
Tlf: 29 45 29 32

E-mail
Bergitte@4syd.dk

Suppleanter:

(label)

(F) betyder medlem af forretningsudvalget

