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Formandens klumme 
 

 

 

 

 

Godt valg for Socialdemokratiet – knap så godt for vores lokale kandidat. 

 

Folketingsvalget d.1. november 2022 gik rigtig godt for Socialdemokratiet 

på landsplan. Vi gik frem med 2 mandater således, at vi nu er repræsente-

ret med 50 mandater i Folketinget. Det er over min forventning, idet jeg er overbevist om, at man som 

Statsminister virkelig skal frem i skoene for at få et bedre valg end det foregående og ikke mindst i en 

mindretalsregering. Derudover måtte Mette Frederiksen håndtere og lede nogle helt igennem svære 

situationer – herunder særligt Covid-19 sagen, mink-sagen, krig i Ukraine og heraf medfølgende recessi-

on.  

 

Men vælgerne ville det anderledes og det er jeg rigtig meget glad for og stolt af. Jeg mener absolut, at 

Mette Frederiksen har ledet landet på bedste vis og har svært ved at se en borgerlig regering kunne gen-

nemføre de handlinger der er aktiveret faktisk i hele perioden siden seneste FV. Stor ros til Mette Frede-

riksen og hele regeringen.  

  

Lokalt fik vi valgt Jeppe Kofod ind som vores folketingskandidat. Et valg, som flere var lidt betænkelige 

ved set i lyset af hans funktion som udenrigsminister og hans tilstedeværelse ifm. med de mange inter-

nationale og vigtige sager der lå på bordet. Fra det tidspunkt hvor folketingsvalget blev udskrevet viste 

Jeppe Kofod helt klart, at han havde til hensigt at være synlig og aktiv. Jeppe deltog i rigtig mange arran-

gementer – ikke kun i Ringsted og Sorø – men også uden for Ringsted-Sorø kredsen. Jeppe var her og 

der og alle vegne og så snart der blev planlagt et arrangement eller valgmøde bød Jeppe ind. Tak for det 

Jeppe – du var superaktiv – både sammen med din særlige rådgiver Lukas Lausen og vores kampagnele-

der Jørgen Mathiesen.  

 

Jeppe Kofod fik 4.279 personlige stemmer og det var lige præcis ikke nok til at opnå en plads i den nye 

forsamling. Sjællands Storkreds (Region Sjælland) tabte 1 mandat således, at vi nu har 7 mandater mod 

før 8. Dette 8 mandat var gået til Jeppe Kofod, hvis det ikke var gået tabt. Der manglede dog kun 650 

stemmer for at kunne komme ind på det 7. mandat.  

 

I skrivende stund er Jeppe Kofod fungerende udenrigsminister og jeg håber inderligt, at Jeppe bliver ind-

draget i en ny regeringsdannelse og på den måde kan holde sin politiske position interessant.   

 

Svend-Erik Jakobsen, 

formand 
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Nytårshilsen 
Af Mette Ahm-Petersen 

Gruppeformand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det første år af den nye byrådsperiode er gået.  

 

Det har været et år med mange møder og sager der har skulle diskuteres. I Socialdemokratiet startede 

vi året med at jeg blev ny gruppeformand, samtidigt med at gruppen er gået fra fem til fire medlem-

mer. Så vi har brugt en del ressourcer sammen med partiformand- og næstformand på at få udarbej-

det rammerne for gruppen.  

 

Vi har gennem det sidste år forsøgt at gøre Socialdemokratiet mere synlig, ved bl.a. at have forskellige 

initiativretsager på dagsordnerne, være synlige på byrådsmøderne og i pressen.  

 

Nogle af de ting som vi har kæmpet for det sidste år: 

 

• Lokalplanen for det nye boligområde Hulemarken. Det har været vigtigt for Socialdemokra-

tiet, at vi ikke bare får et nyt villakvarter, men et kvarter med blandet boliger. Samtidigt 

bliver der plads til et plejehjem, daginstitution og dagligvarebutik. Det bliver en hel ny by-

del som vil få stor betydning for Ringsted de næste mange år.  

• Ny Daginstitution i Benløse, som bliver opført som et modulbyggeri, så det forhåbentlig 

ikke tager så lang tid at få den opført og klar til brug. 

• Kastaniehaven har været i rådgiverudbud, her har det været vigtigt for Socialdemokratiet 

at pædagogikken har været i højsæde, og at medarbejderne der skal arbejde i institutionen 

er blevet hørt og fået sat deres aftryk på hvordan institutionen skal se ud. 

• I budgetforhandlingerne var det vigtigt for os, at vi forsøgte at holde vores børn, unge, æl-

dre og sårbare fra de største besparelser. Det er dog svært at ingen bliver ramt, sådan som 

økonomien desværre ser ud. Det kommende års budget bliver desværre ikke meget bedre. 

Vi er klar til at tage ansvar, men samtidigt også kæmpe for vores svageste borgere. 

• Socialdemokratiet har stået bag at vi i hjemmeplejen har fået prøvet af med faste teams 

bl.a. i Benløse. Dette ser vi meget gerne udbredt til resten af hjemmeplejen.  

• Socialdemokratiet har været med at til at indstille til Region Sjælland at Ringsted skal udpe-

ges til at huse et Nærhospital. At kalde det et hospital er dog så meget sagt, men det er for-

sat vigtigt at vi kæmper for at få så mange sundhedstilbud til Ringsted som vi kan.  
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Halvdelen af Ringsted Byråd blev ved valget i november 2021 skiftet ud. Det har betydet en ny sammen-

sætning af medlemmerne i diverse udvalg. Samtidigt valgte vi ved konstitueringen at lave lidt om i ud-

valgsstrukturen, så vi nu har et Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg, Undervisnings- og Fritidsudvalg, Børne- 

og Familieudvalg, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, Klima- og Miljøudvalg, Plan- og Boligudvalg og 

Økonomiudvalg.  

 

Vi har som led i konstitueringen fået tre formandsposter og udvalgspladser i alle udvalgene.  

 

Qua de mange nye medlemmer i udvalgene har der været en del ekstra møder i kalenderen i 2022. Det 

har derfor også været svært at finde tid til at afholde medlemsmøder. Vi har dog afholdt to medlemsmø-

der omkring budget. Disse to møder var desværre ikke så besøgt. Hvilket er rigtigt ærgerligt, da vi har 

brug for at medlemmerne er med til at klæde byrådsgruppen på.  

 

Samtidigt har vi et stort ønske og behov for at vi kan mødes og diskutere politik. Vi har derfor et stort øn-

ske om at dette bliver lavet om i 2023. Vi vil gerne afholde nogle flere medlemsmøder hvor vi kan diskute-

re både lokal, region og nationalpolitik, det håber vi at I vil være med til at hjælpe os med.  

 

2023 bliver helt sikkert et spændende men også økonomisk svært år. Men den Socialdemokratiske by-

rådsgruppe er klar til at smøge ærmerne op og få sat nogle Socialdemokratiske fingeraftryk. 

 

Godt nytår!   
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Nyt fra Børne og Familie Udvalget 
Af Per Flor 

Formand for Børn og Familie Udvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børne og Familie Udvalget har været på tur til Italien, her fik vi et godt 

og grundigt indblik i hvordan man prioritere børnepasning i Italien. 

 

Vi besøgte bl.a. en vuggestue, en børnehave, børneforvaltningen i Pistoia, et børnekulturhus, et børne-

museum på Rådhuset i Firenze og et kvartersråd i en contrada i Siena. På baggrund af inspiration fra stu-

dieturen kan der politisk arbejdes videre med følgende temaer: Historie, identitet og forpligtende fælles-

skaber 

 

Der var mange ting man kunne blive begejstret for, f.eks. inddragelse af familierne i den daglige pasning, 

ikke at forældrene passede børnene, men de var meget engagerede i forhold til de emner mn arbejdede 

med for at styrke børnenes læring. 

 

På børnemuseet i Firenze lærer børnene byens og dermed deres egen historie at kende. Børnene ser og 

deltager i skuespil i de oprindelige historiske rammer. I Ringsted kan historien om fx Sct. Bendts Kirke, 

Dronning Dagmar, Valdemar den Store og Tingstenene medvirke til at øge børns forståelse for byens 

særlige historie og derigennem deres tilknytning til lokalområdet. 

 

Børnene i Italien er ikke som udgangspunkt i en institution pga. et pasningsbehov, men fordi man mener 

det er vigtigt at de går i institution pga. deres læringsmuligheder og stimulering af deres sociale kompe-

tencer tematiserede lege- og læringsmiljøer. 

 

I Pistoia arbejdes der i både vuggestuer og børnehaver med velorganiserede lege- og læringsmiljøer. In-

stitutionens lokaler er tematiseret opbygget og med æstetisk inspirerende udsmykning. Det er gjort ty-

deligt for børnene, hvilke muligheder de enkelte rum tilbyder for leg og aktivitet. I Pistioas daginstitutio-

ner er børnene opdelt efter alder, og der er fastlagte pædagogiske forløb med tilhørende materialer for 

hvert alderstrin, hvor pædagogen følger samme børnegruppe frem til skolestart. 

 

I Italien så vi ikke mange præfabrikerede lejepladser, der var nogle væltede træstammer og måske nogle 

store kabeltromler, som de sagde børnene legede glade hele dagen i disse rammer, de udviklede deres 

fantasi på den måde. 
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De brugte også utroligt meget genbrug i deres leg, de fandt ting i skoven, eller forældre kom med ægge-

bakker, farvet papir, farvet sand eller hvad der nu var i overskud, disse ting indgik som en naturlig del i 

legen, samtidig med at de snakkede om hvad det var. 

 

Børnene havde fundet kogler, pinde, grenstumper og sten disse genstande slog de mod hinanden og der 

opstod lyde som de brugte til musiske oplevelser. 

 

Det store spring var de få pædagogger til de ca. 25 børn i en gruppe de var 2 og her var det ikke noget 

problem at få børnene til at fungere med de få pædagogger, der var enkelte der havde støtte pædagog-

ger, de havde så til gengæld store legeområder, stille zoner hvor børnene selv søgte hen, når de havde 

det behov, og det respekterede de andre børn. 

 

Noget at tænke over i vores tilgang til hvordan vi sikre de bedste muligheder for vores børn i fremtiden. 

 

Rigtig god jul og et godt Nytår 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Daginstitution i Pistioa 
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Gyllegate – en sag som forelø-

bigt er landet godt 
Af byrådsmedlem Sine Reffstrup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsølille er ifølge kommuneplanen det område af kommunen, hvor der er den største koncentration af 

bevaringsværdige bygninger og området er også i kommuneplanen udlagt som kulturarvsområde. Det var 

derfor meget trist at landsbyen i en længere periode i løbet af 2022 var ”truet” af, at der skulle bygges en 

meget stor gylletank helt centralt i landsbyen.  

 

Planen var at der skulle bygges en gylletank, som kunne indeholde så meget gylle, at det svarede til at fyl-

de det store bassin i svømmehallen 3 gange. Det er trods alt en slat! Landsbyboerne var selvfølgelig triste 

over situationen. De havde fuld forståelse for, at der skulle være en gylletank, da det hører med til at bo 

på landet. Det som de var oprørte over, var placeringen lige midt i Valsølille. Planloven, som er den lov, 

som regulerer området, er desværre meget kompleks, men gode lokale kræfter lagde et kæmpe arbejde i 

at belyse sagen og udfordre den kommunale sagsbehandling. De foreslog flere gode placeringer til gylle-

tanken, men ingen af disse viste sig at være løsningen.  

 

Jeg har brugt en del tid sammen med de lokale til at få belyst sagen. Og aktuelt er sagen stillet i bero, og 

ansøgeren har valgt at placere gylletanken i Vigersted, på den gård, hvor gyllen kommer fra. Det er i et 

område, hvor der er langt til naboerne, og hvor planloven utvivlsomt giver tilladelse til at bygge tanken. 

Det var nemlig ikke tilfældet i Valsølille.  

 

Resultatet er at Valsølille foreløbigt kan ånde lettet op. Det er jeg personligt rigtig glad for. Næste skridt 

kan muligvis være at foreslå, at der vedtages en bevarende lokalplan for området i Valsølille. Landsbyen 

rummer i hvert fald nogle helt særlige kulturarvsværdier – sådan som kommuneplanen også fremhæver – 

som er værd at bevare og sikre for fremtiden.  
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Ny institution i Benløse 
Af Per Flor 

Formand for Børne og Familie Udvalget 

 

 

 

 

 

 

 

En ny børnehave planlægges at kunne rumme 100 børnehave- og vug-

gestuebørn. Der er taget udgangspunkt i, at institutionen kan opføres 

som permanent præudviklet modulbyggeri. Fordelen ved modulbygge-

ri i forhold til traditionelt byggeri er, at det er bygget som let byggeri efter de nyeste bæredygtigheds-

principper, og dermed lever op til byrådets beslutning om, at der skal bygges bæredygtigt. Den samlede 

tidsplan kan derudover reduceres væsentligt, i forhold til traditionelt byggeri, da de forskellige faser kan 

forkortes. Ved at vælge modulbyggeri, vælges mellem præudviklede designkoncepter, hvor virksomhe-

der har gennemarbejdede, færdige løsninger som tager udgangspunkt i hvordan bygningen kan under-

støtte en god dagligdag i et dagtilbud, eks med grupperum, ankomst- og fællesområder. Mulighederne 

for individuelle arkitektoniske udtryk og design er reduceret i forhold til at udbyde opgaven som traditio-

nelt byggeri. Der vil dog være mulighed for at inddrage brugerne i valg af materialer, indretningen inde i 

bygningerne og i udearealerne, med de pædagogiske løsninger der passer til Ringsted Kommune. Modul-

byggeriet bygges som et permanent byggeri, i modsætning til pavilloner, der også er modulopbyggede, 

men med en midlertidigt karakter. 

 

Vi har haft kontakt til en institutionsleder i Lejre kommune, der netop har taget et lign. Modulbyggeri i 

brug, og hun var meget begejstret. 
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Hermed indkaldes til partiforeningens 

ordinære generalforsamling lørdag den 25. februar 2022 kl. 0930 

Morgenmad fra kl. 0900 og der bydes på smørrebrød efter generalforsamlingen. 

 Foreløbig dagsorden 

  1. Forretningsorden 

  2. Valg af dirigent 

  3. Valg af referent 

  4. Valg af stemmetællere 

  5. Formandens beretning 

  6. Politiske beretninger 

  7. Drøftelse af Folketingsvalget 1. november 2022 

  8. Aktivitetsplan for 2023 

  9. Vedtægtsændringer 

  10. Indkomne forslag 

  11. Regnskab 2022  

  12. Budget for 2023 

  13. Forslag til kontingent for 2024 

  14. Valg 

  15. Valg af Ringsted partiforenings spidskandidat til KV 2025 

  16. Indstilling og valg af folketingskandidat 

  17. Eventuelt 

Ad 10. Forslag skal være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingen. 

Ad 14. Valg: -     lgende er på valg til bestyrelsen: 

Næstformand Henrik Carlsen 2 år (ønsker genvalg)  

Benny Christensen 2 år (ønsker genvalg) 

Sine Reffstrup 2 år (Ej genvalg) 

Jytte Thorup Nielsen 2 år (Ej genvalg) 

Vakant suppleant 2 år  

Bent Elhegn revisor 2 år (ønsker genvalg) 

Fiona Basset-Burr revisorsuppleant 2 år (ønsker genvalg) 

Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at udpege medlemmer til Valgudvalget. 

Svend-Erik Jakobsen, formand 

Anlægsvej 52, 4100 Ringsted  

2537 3555 

 svejakringsted@gmail.com 

mailto:svejakringsted@gmail.com
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Bestyrelsen indstiller følgende til vedtægtsændring på generalforsamlingen d. 

25. februar 2023.  

 

Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 26. februar 2022. 

 

§ 13.  

Straks efter kommunevalget samles ledelsen i partiforeningen og den nye kommunalbestyrelsesgruppe til møde for at drøfte 

valgets resultat og konsekvenser. På mødet aftales det videre samarbejde med hensyn til eventuelle forhandlinger med andre 

partier/lister, konstitueringsspørgsmål m.v. Indkaldelsen til mødet foretages af foreningsformanden.  

Stk. 2. Foreningen skal mødes med kommunalbestyrelsesgruppen mindst to gange om året for at drøfte det kommunalpolitiske 

arbejde. Det ene møde skal holdes mellem første og anden behandling af det kommunale budget.  

Stk. 3. Foreningens ledelse (formand og næstformand) skal deltage i gruppemøderne og inddrages i beslutningsprocesserne.  

Stk. 4. Kommunalbestyrelsesgruppen aflægger beretning på generalforsamlingen. 

 

Foreslås ændret til: 

§ 13.  

Straks efter kommunevalget samles ledelsen i partiforeningen og den nye kommunalbestyrelsesgruppe til møde for at drøfte 

valgets resultat og konsekvenser. På mødet aftales det videre samarbejde med hensyn til eventuelle forhandlinger med andre 

partier/lister, konstitueringsspørgsmål m.v. Indkaldelsen til mødet foretages af foreningsformanden.  

Stk. 2. Foreningen skal mødes med kommunalbestyrelsesgruppen mindst to gange om året for at drøfte det kommunalpolitiske 

arbejde.  

Stk. 3. Foreningens ledelse (formand og næstformand) skal deltage i gruppemøderne og inddrages i beslutningsprocesserne.  

Stk. 4. Kommunalbestyrelsesgruppen aflægger beretning på generalforsamlingen. 

 

Motivation: 

Ringsted Kommune har ændret den årlige procesplan for budgetforhandlingerne.  

Budgetforhandlingerne er fremskudt således, at byrådsgruppen ikke kan afholde et relevant og aktuelt medlemsmøde mellem 

første og anden behandling af budgettet. 

Derfor foreslås det, at teksten i sidste punktum fjernes som ovenfor anført, hvilket giver en mere fleksibel mulighed for afhol-

delse af de 2 møder.  

På vegne af bestyrelsen 

Svend-Erik Jakobsen, formand 

Anlægsvej 52, 4100 Ringsted  

2537 3555 

 svejakringsted@gmail.com 

mailto:svejakringsted@gmail.com
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Øv, øv ikke valgt 
Af Henrik Carlsen, Valgudvalget 

 

Vi var mange der fik en mavepuster dagen efter valget, das stem-

meoptællingen gjorde det klart at Jeppe Kofod ikke var blevet valgt 

til folketinget. 

 

Fremgang til partiet 

Lad os starte med det positive og glædelige. Socialdemokratiet fik et 

rigtig godt valg, Faktisk det bedste valg i 20 år, også i Ringsted-Sorø 

kredsen. Malurten i bægeret var, at vores folketingskandidat ikke 

blev valgt til folketinget. Jeppe Kofod fik ganske enkelt ikke det antal 

personlige stemmer, der var nødvendigt for at blive blandt de 7 soci-

aldemokrater der får sæde i det nye folketing. 

 

God valgkamp 

I Ringsted- Sorø kredsen blev der gennemført en meget aktiv valgkamp, lige fra valget bed udskrevet 

til dagene efter valget. Tak til de medlemmer der var aktive i valgkampen, tak til det netværk af udde-

lere der bragte foldere m.v. ud til vælgerne. Tak til Jeppe for en fantastisk indsats, den ene dag i New 

York, den næste dag i Ringsted – den ene eftermiddag i Ukraine samme dags aften til møde i Sorø.  

Vi var på gader og stæder, vi var i lygtepælen, vi mødte borgerne, dør til dør, vi deltog i valgmøder, vi 

var synlige og aktive på alle platforme. 

 

Evaluering 

Vi er godt i gang med at evaluere valget. Noget af 

det vi skal arbejde meget mere på, er at få vælgerne 

til at stemme personligt på vores kandidat. Hvis det 

var sket den 1. november, havde kredsen et folke-

tingsmedlem. Vi skal også se på om der er noget vi 

skal gøre anderledes og bedre. Et af de problemer vi 

har er, at det er meget få aktive medlemmer der 

deltager i arbejdet.  

 

Vil Jeppe fortsætte som vore kandidat? 

Lørdagen efter valget havde vi et møde med Jeppe, 

hvor han fik lejlighed til at takke for indsatsen. Jep-

pe har været glad og tilfreds med samarbejdet. Jep-

pe er naturligvis personligt skuffet over resultatet 

og skal have tid til at finde ud af hvad der skal ske i 

hans liv. Medens dette indlæg skrives, pågår der 

regeringsforhandlinger, og ingen ved hvordan den 

nye regering vil blive sammensat. 

 

Vi håber Jeppe Kofod forsat er Ringsted-Sorø kredsenes folketingskandidat. 
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Spidskandidat til kommunalvalg 2025. 
Af Eilif Ahm-Petersen 

Formand for Valgudvalget 

 

I sidste nummer af Rosen efterlyste vi medlemmer som ønskede at opstille som spidskandidat til kommu-

nalvalget i 2025. Ved fristens udløb den 13. november 2022 var der en som ønskede at opstille som 

spidskandidat. Det er den nuværende gruppeformand for byrådsgruppen Mette Ahm-Petersen.  

 

Kandidatudvalget vil i løbet af januar have en samtale med Mette om det videre forløb frem mod kom-

munalvalget i 2025. 

 

Kandidatudvalget vil på generalforsamlingen i 2023 indstille Mette Ahm-Petersen som Socialdemokrati-

ets spidskandidat ved kommunalvalget i 2025. 

 

Efterfølgende går kandidatudvalget i gang med at finde de øvrige kandidater til kommunalvalget og sætte 

arbejdet i gang med at få udarbejdet valgprogram til valget i 2025. 

På vegne af kandidatudvalget 
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 Medlemsmøde 
Svend-Erik Jakobsen, 
formand 

 

 

Alle medlemmer inviteres hermed til  

medlemsmøde lørdag d. 28. januar 2023 hos NNF, Østre Parkvej 2 G, 4100 Ringsted  

hvor tidligere udenrigsminister vil fortælle om sine oplevelser som udenrigsminister i en svær tid. Det 

bliver helt sikker et yderst interessant møde, hvor Jeppe med sin sædvanlige ærlighed og ildhu vil øse ud 

om sine oplevelser – herunder særligt ift. den igangværende krig i Ukraine. Men også mange andre em-

ner vil der blive tid til at fortælle om og der vil selvfølgelig blive tid til spørgsmål. 

Vi starter kl. 1000 med lidt brunch og derefter går Jeppe på og vi slutter kl. 1200.  

Støt op om mødet og få en usædvanlig indsigt i Jeppes politiske liv de seneste år.  
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Vores hjemmeside er nu endelig oppe at køre. 
Svend-Erik Jakobsen, formand. 

 

Gennem en meget lang periode har vores hjemmeside været utilgængelig. Sadik Topcu og jeg har nu gen-

nem næste ½ år arbejdet på at få etableret en ny hjemmeside – en seværdig hjemmeside og en brugbar 

hjemmeside. Vi var faktisk klar med at gå i luften med den i juni måned, men vi løb ind i store udfordrin-

ger med at få ejerskabet overført, så vi kunne få den på nettet. Efter rigtig mange forsøg med at få hul 

igennem, lykkedes det med hjælp fra Nikolaj Thorup Nielsen at få skabt den korrekte kontakt.  

 

Nu er vores nye hjemmeside etableret og den findes via https://a-ringsted.dk/. 

Gå ind og kig på, brug den, se aktuelle nyheder, kommende arrangementer m.v.  

 

 

Bestyrelsesmøder, Brunch-møder, Generalforsamling, medlemsmøder afholdes hos 3f, Vibevej 12, 4100 Ringsted. Parkering 

og indgang til foreningslokalet i gården 

Aktivitetsplan 2022 

Lørdag 3. December 1000 Kampagne - Julearrangement 

Tirsdag 6. December 1900 Bestyrelsesmøde 

Tirsdag 10. Januar 2023 1900 Bestyrelsesmøde 

Lørdag 28. Januar 2023 1000 Brunchmøde 

Tirsdag 7. Februar 2023 1900 Bestyrelsesmøde 

Lørdag 25. Februar 2023 0930 Generalforsamling 

https://a-ringsted.dk/
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Deadline for næste nr. af Rosen: 26. marts 2023 

Billeder og materiale sendes separat. Alt materiale sendes til: jyttetn@gmail.com 

Fra Ringsted Natten 

 

 

Kontaktliste   

Svend-Erik Jakobsen Formand, adresse: Anlægsvej 52, 4100 
Ringsted, telefon: 25 37 35 55, 
mail: svejakringsted@gmail.com 

Benny Christensen, byrådsmedlem, formand Ældre-, Social- 
og Sundhedsudvalget, 
mail: bec@ringsted.dk 

Sine Reffstrup, Medlemsansvarlig 
mail: siref@ringsted.dk 
 
 

Per Flor, byrådsmedlem, formand for Børne- og Familieud-
valget, 
mail: pefl@ringsted.dk 

Mette Ahm-Petersen, gruppeformand, formand for Under-
visnings- og fritidsudvalget. Mobil: 2533 7377 
mail: hjmeta@ringsted.dk. 

Sine Reffstrup, byrådsmedlem, 
mail: siref@ringsted.dk 


