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Byrådsgruppen klar til arbejdet  

Socialdemokratiet i Ringsted ønsker alle vore medlemmer, væl-

gere, samarbejdspartnere og alle borgere i Ringsted Kommune 

et godt nytår og tak for 2021. 
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Formandens klumme 
Kommunalvalg- og regionsrådsvalg 2021  

Efter et nedslående kommunalvalg/regionsvalg har den politiske hver-

dag meldt sin ankomst. Kommunalt er Socialdemokratiet i Ringsted 

reduceret til fire mandater, og det er jeg naturligvis ikke tilfreds med. 

Men det er det resultat som borgerne har givet os og vi kan kun tage 

det til efterretning og arbejde på at gøre det meget bedre fremefter.  

Jeg havde faktisk sat næsen op efter en opgradering fra de fem man-

dater. Derfor er det en stor skuffelse for mig som formand. Når man 

ser på den landspolitiske situation, havde jeg en generel forventning 

om et bedre resultat, men det er også klart, at minksagen og smssagen må have sat sine spor. Ikke fordi 

sagerne i sig selv har været præget af manglende handlekraft, men de konstante useriøse og til tider 

gemene politiske angreb fra Venstre og øvrige partier på højrefløjen har efter min mening båret en stor 

del af årsagen til den socialdemokratiske nedgang.  

Socialdemokratiet er gået ned i stemmetal på landsplan og derfor har det også ramt Ringsted. Det er 

ærgerligt, men der er kun én vej, og det er fremad. Vi må både på landsplan og lokalt arbejde for større 

gennemsigtighed og kommunikere alle vores gode budskaber ud således, at borgerne også oplever os 

som resultatsøgende og -bærende.  

Socialdemokratiet i Ringsted har nu gennem flere perioder haft et fornuftigt samarbejde med Venstre, 

og det er bare svært i sådan et samarbejde at få kommunikeret vores sager og resultater ud til borger-

ne. Borgmesteren vil altid stå forrest og vil dermed være den, der udviser handlekraft. Selv om det er et 

socialdemokratisk værdipunkt og det er os der har fremmet en sag, så vil borgmesteren oftest stå for-

rest, når der skal ”klappes”.  

Jeg håber vi i den næste periode vil fremme flere socialdemokratiske mærkesager. Vi får under alle om-

stændigheder chancen, idet vi nu har fået formandsposterne i de tre udvalg, hvor vores værdier står 

øverst, nemlig Undervisnings- og Fritidsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Ældre, Social- og Sund-

hedsudvalget.  

Regionalt fik John Fobian-Madsen og Dan Kiving ikke stemmer nok til at komme ind i regionsrådet i Regi-

on Sjælland. Nuværende regionsrådsformand og spidskandidat Heino Knudsen fik rigtig mange personli-

ge stemmer, blev genvalgt og opnåede også at blive regionsrådsformand igen. 

 Når borgerne ikke stemmer personligt, er det svært at opnå valg og det var desværre det, der skete 

med vores to regionsrådskandidater. Det viser vigtigheden af få borgerne til at stemme personligt.  

Af Svend-Erik Jakobsen, formand 
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Konstituering af det nye byråd 
Kommunalvalget er for længst overstået, et nyt byråd er valgt og en ny periode er slået 

an.  

Socialdemokratiet i Ringsted har nu fire mandater i Ringsted Byråd. Stort tillykke til 

Mette Ahm-Petersen, Per Flor, Sine Reffstrup og Benny Christensen.  

Efter lange og til tider anstrengende forhandlinger på valgaftenen/natten blev der ind-

gået aftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, SF og DF.  

Det var en ærlig forhandling hele vejen igennem, hvor der var fokus på det samarbejde, der har været 

vist og er opnået gennem flere perioder.  

Det kan godt være, at det så ud som om Det Konservative Folkeparti udviste samarbejdsvillighed og lag-

de op til bredt samarbejde, men virkeligheden var altså bare en anden. De konservative forsøgte først at 

lave en smal konstituering med Venstre og sidst på natten søgte de det samme med Socialdemokratiet. 

Konservative har på intet tidspunkt udvist vilje eller evne til et bredt samarbejde og det var årsagen til, at 

partiet ikke kom med ”ind i varmen”. 

I forbindelse med konstitueringen opnåede socialdemokratiet tre formandsposter og det er yderst til-

fredsstillende med fire mandater.  

Mette Ahm-Petersen bliver formand for Undervisnings- og Fritidsudvalget, Per Flor for Børne- og Familie-

udvalget og Benny Christensen for Ældre, Social- og Sundhedsudvalget. 

Den opmærksomme læser vil bemærke, at der nu er ændret i opgavefordelingen i udvalgene. Socialde-

mokratiet har peget på, at der skal meget større fokus på børnesagsbehandlingen og derfor bliver der nu 

etableret et Børne- og Familieudvalg. 

Det giver mulighed for at have politisk fokus på sagsbehandlingen, som gennem længere tid har haft ud-

fordringer. Dette er til stor tilfredsstillelse for os.  

Endvidere har Socialdemokratiet peget på det uheldige i, at sociale– og ældreområdet har været skilt, 

hvorfor det nu samlet i et nyt udvalg, Ældre, Social- og Sundhedsudvalget, hvor der vil være fokus på 

borgeren hele vejen rundt i et samlet udvalg.  

Dette giver også god mening og vil helt klart være en fordel som et samlet område.   

Af Svend-Erik Jakobsen, formand 
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Nye tiltag fra bestyrelsen                           
I forbindelse med evalueringen af den netop gennemførte valgkampagne og efter-

følgende konstituering havde bestyrelse og kandidater et konstruktivt møde, hvor 

der blandt andet blev peget på at søge at inddrage medlemmerne mere i det orga-

nisatoriske arbejde.  

I den forbindelse har bestyrelsen besluttet, at der skal nedsættes nogle interne udvalg. Dette skal ske for 

det første for at inddrage medlemmer, men også for at kunne klæde vores byrådsmedlemmer bedre på.  

Organisatorisk har bestyrelsen besluttet at oprette udvalg som skal have fokus på følgende områder:  

Et medlemsudvalg som skal have fokus på rekruttering og fastholdelse af medlemmer. 

Der skal etableres et medlemsudvalg, som har til opgave at rekruttere nye medlemmer, sørge for at holde 

kontakten til disse nye medlemmer, men også sikre tiltag, der kan være med til at fastholde nuværende 

medlemmer. Vi påregner, at udvalget skal bestå af tre medlemmer – herunder en tovholder fra bestyrel-

sen. 

Et redaktionsudvalg som skal have fokus på udgivelse af ROSEN, opfølgning og vedligeholdelse af Face-

book samt vedligeholdelse af partiforeningens hjemmeside. Til dette ses vores redaktør som selvskrevet 

tovholder, men vi ønsker to medlemmer mere, hvoraf den ene meget gerne på have interesse for op-

rettelse og vedligeholdelse af vores hjemmeside, som netop nu er lukket ned.  

Derudover har bestyrelsen besluttet at genoptage de tidligere holdte ”Sildemøder”. De skal søges afviklet 

seks gange årligt og som udgangspunkt holdes ”ude i byen” som åbne møder for alle borgere. Dog vil de 

blive ændret til at benævnes som værende ”Brunchmøder”.  

Det første brunchmøde er forlods planlagt til afvikling lørdag den 29. januar 2022 klokken 10-12, men som 

følge af de gældende restriktioner i forbindelse med Covid-19, afventer vil vi senere udsende nyhedsbrev 

om dette møde.  

Af Svend-Erik Jakobsen formand 
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Tanker efter et valgnederlag  
Da vi på valgnatten stod med det endelige resultat af forde-
lingen af mandater og kunne konstatere, at vi var gået et 
mandat tilbage, og dermed kun er det tredjetørste parti i 
Ringsted, gjorde jeg mig en masse tanker. 

Det kan simpelt hen ikke passe tænkte jeg, men det gjorde 
det jo som bekendt og hvad kan vi så bruge det til? 

Vi besluttede ret hurtigt på valgnatten at vi skulle udnytte, 
at V og C ikke kan enes og gå efter maksimalt udbytte, hvis 
vi pegede på Henrik Hvidesten. Den taktik fulgte vi og lan-
dede tre udvalgsformandsposter, formand for et udvalg, 
der skal arbejde med rekruttering og fastholdelse af personale i Ringsted Kommune, en efter min mening 
en vigtig post. 

Vi fik vores ønske om at skille Børne- og Undervisningsudvalget i to. Det syntes vi var nødvendigt for at 
skærpe fokus på børne- og familierådgivningen og endnu mere fokus på vores arbejde for en bedre folke-
skole. 

Vi fik også samlet alt, der vedrører ældre i et nyt Ældre- og Sundhedsudvalg. 

De nævnte udvalg har vi fået til vores parti, så set med socialdemokratiske øjne har vi nu formandsstolen i 
de udvalg, som er vores kerneområde, unge, ældre og familier. 

Jeg vil her til sidst sige, at det ikke var en svær beslutning at træffe beslutning om at afgive gruppefor-
mandsposten. Det var den rigtige. Vi skal have opbygget en ny borgmesterkandidat frem mod valget om 
fire år og jeg håber meget, at vi kan blive enige om meget tidligt at vælge ny borgmesterkandidat, så vi 
har ro på den front, og vedkommende kan arbejde trygt og sikkert på at føre partiet frem igen. Jeg vil i 
den forbindelse bede medlemmerne bakke op om Mette Ahm-Petersen som vores kommende borgme-
sterkandidat. 

Ligeledes vil jeg anbefale, at der meget tidligt i processen bliver valgt kandidater til at opstille til næste 
kommunalvalg. Det vil betyde, at de kan komme ind i arbejdet i forhold til møder i byrådsgruppen, forhol-
de sig til om de mener de kan bruge den fornødne tid til. 

Jeg mener ligeledes, at valgudvalget bør arbejde på at få yngre kræfter med i valgudvalget. 

Vi skal simpelthen tænke nyt og anderledes i hvordan vi når vælgerne. Et godt og gennemarbejdet valg-
program er ikke nok. Det skal vi selvfølgelig stadig have, men hvad skal vi gøre mere og hvad skal vi gøre 
anderledes, for noget gør vi forkert? 

Tak til Lisbeth og Sadik for deres store arbejde i partiets tjeneste. Det blev desværre ikke i byrådsgruppen 
jeres arbejde skal fortsætte. Skuffelsen er stor hos jer, men den er også stor hos mig. I har være konstruk-
tive og støttende i vores arbejde i byrådet, jeg vil savne jer! 

Jeg vil ønske Sine tillykke med det flotte valg og velkommen i gruppen. Jeg er sikker på, at du vil tilføre 
gruppen et løft på mange områder.  

Af hjertet tak for jeres tillid til mig, jeg glæder mig til opgaverne de næste fire år. 

Af tidligere gruppeformand og borgmesterkandidat, Per Flor  
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Det nye barn i klassen 
Som den nye pige i ”klassen” vil jeg gerne give mit syn på valget og et blik ind i hvad 
fremtiden byder på for mig.  

Det har været et spændende efterår, og der har været knoklet på med valgkampen. En 
valgkamp, som har været præget af, at særligt de konservative var meget markante her, 
der og alle vegne. Som ny kandidat kan det være svært at få sat sit aftryk. Men ved at være tilstede ved 
stort set alle valgmøder og ved at deltage i debatten i Dagbladet og af og til på Facebook lykkedes det mig 
at få et godt valg. Jeg er positivt overrasket over resultatet, og skulle der blandt læserne af Rosen være 
nogen, som har stemt på mig, så vil jeg gerne sige tusind tak for støtten. Det er meget værdsat og jeg skal 
gøre mit bedste for at bidrage til at partiet forhåbentlig kan vokse sig større i Ringsted igen.  

Man kan sige meget om de konservatives valgkamp, men uanset hvordan man ser på det, så har det jo 
vist sig, at de har gjort noget rigtig. De har fordoblet deres mandattal. Det må vi som parti selvfølgelig 
tænke over, og der er bestemt forhold, hvor vi skal være meget mere markante. Og det gælder ikke kun i 
valgkampen, men meget mere vigtigt, i perioden imellem valg.   

Det er vi i gang med at evaluere på – og som hold, skal vi stå meget stærkere, hvis vi skal forbedre vores 
mandattal – og det skal vi! 

Spænding på valgnatten 

På valgnatten kunne jeg ret hurtigt konstatere, at min søster var kommet i byrådet for SF. Da SF anvender 
partiliste, var afsløringen af, at de havde fået to mandater nok til at konstatere, at hun var valgt. Jeg 
måtte vente yderligere et par timer, før jeg havde mit personlige stemmetal, som sikrede mig en plads. 
Samtidig med glæden over at blive valgt, var der dog også en tristhed over, at vi som parti mistede et 
mandat, men også over, at byrådsgruppen skal sige farvel til både Lisbeth og Sadik.  

Hvad bringer fremtiden 

Jeg har fået plads i Plan- og Boligudvalget og Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget. I sidstnævnte udvalg 
får jeg glæde af at sidde sammen med Benny, som fortsætter som formand. Det glæder jeg mig meget til, 
og jeg sætter pris på, at jeg kan lære og drage nytte af Bennys mangeårige arbejde på området.  

Jeg er ikke ubekendt med ældreområdet. Ved overenskomstforhandlingerne i 2015/16 arbejdede jeg i KL 
på netop dette område. Jeg har derfor viden om relevante arbejdsforhold og faggrupper på området, og 
det kan være en stor fordel. Det er et område, hvor der skal arbejdes markant for både at rekruttere og 
fastholde medarbejderne – og der må og skal vi gøre det godt, hvis vi fortsat skal sikre en god udvikling. I 
forhold til etablering af yderligere plejecenterpladser, er det min personlige holdning, at vi skal gå efter at 
undgå, at det sker som friplejehjem.  

På Plan- og Boligudvalgets område er det særligt udbygning af byen, som ligger mig på sinde. Vi er en 
vækstkommune og skal sørge for at holde dampen oppe. Alle de andre ting som vi ønsker os som kom-
mune (nærhospital, bedre lægevagt, uddannelsesinstitutioner mv.) afhænger af, at vi er en kommune i 
vækst. Centralt i Ringsted drejer det sig særligt om udbygningen af Hulemarken og Ådalen, men også i 
landsbyerne er der spændende udbygninger i gang.  

Der er nok at tage fat på – og jeg glæder mig meget til arbejdet.  

Vi skal gå efter bolden 

Vi skal i de kommende fire år arbejde for den positive tilgang til samarbejdet i byrådet, samtidig med at vi 
også får markeret partiets linje og hvad vi har opnået. Hvis vi skal undgå at miste et mandat pr. valg, så 
må vi ikke ”går i et med tapetet”. Det kan være svært i et samarbejde, hvor tydelige markeringer kan blive 
opfattet som manglende loyalitet. Men hvis vi hele tiden har øjnene rettet ”på bolden” – er jeg sikker på 
at det kan lykkes.  

Af Sine Reffstrup 
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En lang valgkamp er slut 
Det er cirka to år siden at arbejdet frem mod KV 21 gik i gang. På generalforsamlingen i 

februar 2020 blev Per Flor valgt som spidskandidat for det hold, som skulle repræsentere 

Socialdemokratiet i Ringsted Kommune.  

Efterfølgende fik vi samlet et hold på 12 kandidater, som sammen med Per Flor skulle re-

præsentere Socialdemokratiet på stemmesedlen til KV 21.  

Frem mod KV 21 den 16. november 2021 blev der arbejdet med en lang række opgaver i 

forhold til valgkampen blandt andet fotografering af kandidater, opsætning af valgplaka-

ter, udarbejdelse af valgprogram og planlægning af de mange aktiviteter som skulle ske i 

løbet af valgkampen. Sideløbende med alt dette arbejde, havde vi hele tiden en ukendt 

faktor som hed corona, og hvor vi ikke viste, hvilken betydning den ville få på arbejdet og selve valget.  

Frem mod valget blev der også holdt møder med de andre partier som var opstillet, for at prøve at fastlægge nogle fælles 

retningslinjer for valgkampen, samt at planlægge forskellige indsatser, som skulle skabe opmærksomhed om valget, herun-

der at prøve at lave nogle vælgermøder i Ringsted/Benløse, i forlængelse af dem som Landsbyforum arrangerer i en række 

af kommunens landsbyer. Ideerne var mange, desværre ikke alle som blev til virkelighed. 

Valgkampen starter rigtigt, når valgplakaterne kommer op, også selvom de første vælgermøder for længst var holdt. Her 

skulle vi så for alvor opleve, at et parti i denne valgkamp ville skille sig ud – Det Konservative Folkeparti. Her havde man sat 

alle sejl til for at markere sig og skabe grobund for et godt valgresultat. Aldrig har der været ophængt så mange valgplakater, 

og nogle steder kneb det med at finde ledige lygtepæle. Men op kom plakaterne, og som vanligt skabte de debat – virker de 

eller ej. Vi må dog erkende, at alle undersøgelser viser, at ved kommunalvalg, så har valgplakater en betydning.  

Nu var valget i gang og vi forsøgte at komme ud så ofte som muligt for at snakke med vælgerne og fortælle dem, hvorfor det 

er vigtigt med Socialdemokratiet i Ringsted Byråd. Vi var på besøg i et par landsbyer, på Torvet og ved RingStedet med kam-

pagnevognen, ude til alle vælgermøder, der blev udsendt valgvideoer, omdelt valgflyers af vores omdelernetværk af frivillige 

medlemmer og postet en masse opslag på Facebook for at skabe opmærksomhed om partiet. Desværre fik vi som valgkam-

pen skred frem også opmærksomhed landspolitisk og det kan nok ikke afvises, at det fik indflydelse på valgresultatet. 

Selvom der blev kæmpet af alle, så blev resultatet desværre ikke det vi havde håbet. En tilbagegang på et mandat, så vi de 

kommendefire4 år kun har fire byrådsmedlemmer ud af de 21 i byrådet. På trods af tilbagegangen, lykkedes det vores for-

handlere at få et godt resultat hjem i forhandlingerne efter valget, hvilket betyder at vi har fået formandsposten i tre udvalg, 

samt en række andre gode poster. Der vil derfor bestemt være gode muligheder for at promoverer Socialdemokratiet og 

vores politik de kommende fire år. 

Arbejdet frem mod KV 25 

Tiden efter kommunalvalget er også blevet brugt til evaluering. Først i valgudvalget og efterfølgende sammen med alle kan-

didaterne. Her er der kommet mange gode ideer og forslag til, hvordan vi kan gribe valgkampen frem mod KV 25 an.  

Nogle af de forslag, der skal arbejdes med er, at vi allerede i løbet af 2022 igangsætter arbejdet med at finde spidskandida-

ten til KV 25, således at den nye spidskandidat kan vælges på generalforsamlingen i 2023. Når dette valg er på plads, sættes 

arbejdet med at finde resten af holdet i gang, så vi denne gang får endnu bedre tid til at arbejde med kandidaterne, klæde 

dem på i forhold til opgaven, lave valgprogram og planlægge valgkampen.  

Alle de mange ideer og forslag skal det kommende Kandidat-/valgudvalg arbejde med, når det er nedsat efter generalfor-

samlingen til februar. En rigtig vigtig opgave udvalget skal i gang med, da det nu skal lykkes at stoppe den tilbagegang vi des-

værre har haft gennem flere valg. 

Til sidst en stor tak til alle som har deltaget og hjulpet i valgkampen, både kandidater og medlemmer. 

Af Eilif Ahm-Petersen, formand Valgudvalget 
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Vil jeg prøve igen om fire år                                
Så blev det første kandidatur til byrådet overstået, og nu er det man skal tæn-

ke tilbage. Har jeg gjort nok? Hvad kan jeg gøre anderledes? Vil jeg prøve igen 

om fire år? 

Alle de tanker kører nu igennem min hjerne med stor fart, og jo jeg kan i hvert 

fald sige en ting. Det kunne jeg have gjort bedre. 

I min ”fritid” på arbejdet er jeg tillidsrepræsentant, og lige i denne tid var det 

fyldt op med lønforhandlinger, personalesager og oven i det tog jeg også en 

masse kurser i forbindelse med KV21.  

Og grundet corona har mange generalforsamlinger også været rykket til efter-

året – så jo KV21 kandidaturen blev for alvor presset. Men det skal ikke være en undskyldning, men nok 

mere en konstatering på ”mit” valgresultat. 

Nu har jeg så prøvet det og en ting er sikkert: Hvis man skal have en chance, så skal man ikke have mange 

andre ting ved siden af. Man skal virkelig kunne bruge 100% eller nok mere 200% af sin tid på det.  

Men så kommer jeg så tilbage til mit tidligere indlæg fra Rosen i december 2021 om tonen. For gider jeg 

bruge min sparsomme tid på noget, som jeg alligevel ikke ved om det lønner sig? 

Og skal jeg bruge min ”sociale kapital” på at kunne acceptere, at folk ikke kan tale ordentligt?  

Trods respekten for konservatives aktive valgkamp og trods det gode resultat de kom ud med, er det så 

måden man skal føre valgkamp? Så er det jo nemt: Få en multimediedesigner, en der er god til at optage 

film, og så nogle ”tilhængere”, der fører massivt kampvalg på de sociale medier.  

Skide være med politik, du skal bare kunne brande dig og dit parti.  

Hvis det er fremtiden, så må jeg sige at jeg er bange for, hvordan det så bliver. 

Men kort sagt: Nu vil jeg tænke over det de næste fire år, men I kommer nok aldrig til at se mig i vejkan-

ten med et bamsekostume og hoppe og springe. Men dog tillykke til jer, som kom ind i byrådet. 

Flot arbejde af jer og flot resultat. Og til jer andre, som knoklede meget mere end jeg for at blive valgt: I 

fik det ikke som havde fortjent. Håber I kommer igen om 4 år.  

Hvis jeg ikke stiller op, så ser I mig nok som frivillig i stedet for.  

Af Jens Jens-Michael Hansen, byrådskandidat 
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Hvad mon 2022 byder på 
Ved jule- og nytårstid er det altid populært at gøre status over det forgangene år. Jeg vil dog vælge at kigge 

frem på nogle af de vigtige områder vi skal beskæftige os med i 2022. Fra 1. januar 2022 kan jeg skrive nog-

le nye titler på visitkortet.  

Jeg er blevet valgt til at stå i spidsen for det nye Undervisnings- og fritidsudvalg, menigt mellem af det nye Børne- og familieud-

valg og Økonomiudvalget. Samtidig er jeg blevet valgt af den nye byrådsgruppen til at være gruppeformand. Jeg ser frem til 

alle delene med stor ildhu og ydmyghed.  

Det nye Børne- og Familieudvalg bliver en spændende del at være medlem af. Jeg er glad for, at vi har fået delt vores Børne- og 

Undervisningsudvalg ad. Det er to meget vigtige områder og områder, hvor vi har en del udfordringer. Derfor ser jeg med stor 

tilfredshed på, at Per Flor og dermed Socialdemokratiet besidder formandsposten.  

Det har op mod valget været vigtigt for Socialdemokratiet at få skilt udvalget ad, for at vi kan få fuld fokus på de to områder. Vi 

har lige nu et dagtilbudsområde, der er under pres, både fordi der er pres på området på grund af stigende børnetal, men også 

pga. at det er blevet svære og svære at rekruttere personale. 

En anden stor del af området er vores Børne- og familierådgivning. Her har vi desværre de sidste mange år, været vidne til en 

afdeling, der ikke fungerer. En afdeling, hvor vi også har svært ved at finde de rigtige medarbejdere, og navnlig fastholde dem. 

Samtidig er det en af de dele af kommunen, hvor jeg som politiker har modtaget flest klager. Derfor er det vigtigt med fuld 

fokus på dette område. 

Som formand for Undervisnings-  og Fritidsudvalget glæder jeg mig til, at vi forsat skal have fuld fokus på vores folkeskole. Jeg 

har som medlem af Børne- og undervisningsudvalget de sidste seks år kæmpet for at forbedre forholdene på vores skoler. Jeg 

har været med til at sige, at vi skal have ro på og give skolerne mulighed for at skabe deres egne identiteter. Hvilket skolerne 

og deres bestyrelser har kvitteret positivt for.  

Men dette er ikke nok, for vi må indrømme at det ikke har rykket nok. Derfor vil det der også de næste fire år være fuld fokus 

på vores skoler. Samtidig er det vigtigt for mig, at vi har fokus og er opmærksomme på vores SFO’er, og den vigtige betydning 

en god SFO har for skolerne.  

Samtidigt er det vigtigt, at vi har fokus på de børn og unge, som af den ene eller anden grund ikke trives i vores folkeskoler. For 

mig er det ikke alfa og omega, at alle børn skal inkluderes i folkeskolen, snarere tværtimod. For mig er det vigtigt, at vi finder 

det skoletilbud, der passer til hvert enkelt barn. 

Vi er meget privilegeret i Ringsted Kommune, at vi har et rigt udvalg af foreninger og frivillige, der hver dag er med til at gøre 

en forskel for borgere i Ringsted Kommune. Det er derfor vigtigt, at vi i den kommende byrådsperiode har fokus på at give vo-

res foreninger og frivillige så gode muligheder og vilkår som muligt. Det kan være at give dem ordentlige forhold, uddannelse 

med mere. 

Jeg har respekt for Pers beslutning om at lade stafetten gå videre, og jeg føler at jeg er klar til at tage den op. Per og jeg har de 

sidste fire år kørt parløb i Økonomiudvalget.  

Jeg kommer til at føre Socialdemokratisk politik, hvor det er vigtigt, at vi tager hånd om de svageste, men samtidig også kom-

mer til at stille krav om at alle bidrager til vores samfund. Sammen er vi stærke og vi kan alle bidrage med noget hver især.  

For mig som gruppeformand, er det vigtigt at vise, hvilken politik vi arbejder med i byrådet, hvilke resultater vi opnår, hvilke 

visioner vi har for Ringsted Kommune med mere. Samtidig må vi desværre indse, at vi i den kommende periode kun er fire 

medlemmer ud af 21. Det vil betyde, at vi i den kommende periode vil komme til at gå på kompromis med nogle af vores visio-

ner og værdier, for at komme igennem med andre. Men dette er vi klar til at gøre, hvis det betyder at vi kan få større og vigti-

gere ting igennem. Det kan godt være vi kun er fire socialdemokratiske byrådsmedlemmer, men vi har de næste fire år til at 

vise vigtigheden af, at Socialdemokratiet er repræsenteret i Ringsted Byråd, men også vigtigheden i at vi skal være flere efter 

valget i 2025.  

Nu har vi fire år til at vise, hvad Socialdemokratiet arbejder for i Ringsted Kommune. Dette kan vi kun med hjælp fra et stærkt 

bagland, derfor ser jeg frem til en masse gode politiske debatter i det kommende år i vores partiforening. Så jeg håber, at I 

også er klar til at være en aktiv del af Socialdemokratiet, så vi sammen kan skabe de vigtige visioner for Ringsted Kommune.  

Godt nytår. 

Af Mette Ahm-Petersen, byrådsmedlem 
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 Tak for 16 år 
Som alle nok ved, lykkedes det ikke at få nok per-

sonlige stemmer til forsætte i Ringsted Byråd.  

Det er selvfølgeligt lidt surt, efter at have brugt så 

mange kræfter og tid på møder og aktiviteter. Men 

jeg har valgt ikke at være trist over ikke at være gen-

valgt, men at glæde mig over at få en pause for by-

rådsarbejde og ser frem til at kunne bruge mere tid 

på fritidsaktiviteter og mit arbejde som faglig konsu-

lent i Fødevareforbundet NNF. 

Og samtidig er jeg både glad og stolt over at have 

haft medindflydelse og kunne påvirke udviklingen i 

Ringsted Kommune i de seneste 16 år.  

For mig har det været vigtig at have fokus på en ud-

vikling, der gavner bredt og øger muligheder for at 

fremme sundheden for borgerne i kommunen:  

Det er fantastisk og gratis at cykle rundt i kommunen og beundre nye og gamle boligområder med blan-

det boligbyggeri, så der både er større familieboliger og mindre boliger hvor der kun er 1 eller 2 på 

adressen. 

Business Park Ringsted, der en anlagt med flotte stier og smukke regnvandsbassiner, samtidig med at 

den trækker flere arbejdspladser til kommunen. 

Alle de skønne naturområder, hvor det er muligt at komme rundt både til fods og på cykel. Det bynære 

som kaserneområdet og specielt Benløse Bypark og Byskov der også er klimatilpasset. Det er også 

fantastik at man på kort tid kan cykle på oplevelsen stien rundt om Haraldsted sø. 

Det har selvfølgelig også være meget vigtigt at UngRingsted har aktiviteter der styrker de unges kompe-

tencer både fagligt og socialt.   

Jeg håber det nye byråd forsat vil lægge vægt på at de tiltag der bliver lavet, skal ramme bredt, det vil 

sige fra de helt små børn til de gamle og at det er noget der kan være med til at styrke sundheden i 

Ringsted Kommune.  

Til sidst vil jeg sige tillykke til den nye byrådsgruppe, jeg er helt tryg at med Mette som gruppeformand 

vil gøre det bedste for Ringsted.  

Tak for samarbejdet de sidste 16 år, og selvom jeg holder pause som byrådsmedlem satser jeg på at væ-

re aktiv til aktiviteter i partiforeningen. 

God nyt år 

Af Lisbeth K. Andersen 
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Debatindlæg 
Jeg er lidt ked af, at vi lige har holdt budgetmøde, og for mig lidt uoverskueligt budget, for Ringsted Kom-

mune. 

På fjernsynet, kom der så en meget stor bombe: Tænk I går og spekulerer i et nyt rådhus. 

Hvis det ikke er noget vi kan snakke om i partiet, eller informeres om, så er der noget der ikke hænger 

sammen i min verden. 

Det er måske så langt ude i fremtiden, at det slet ikke har konsekvenser i flere år. 

Men jeg tænker også miljø: Kunne der ikke skiftes vinduer og isoleres i stedet for et nyt rådhus? 

Føler det skal listes ind af bagdøren, siden I slet ikke informerede om det på budgetmødet. 

Af Linda Olsgaard, Sletten 20, 4100 Ringsted  

Tusinde tak for 16 fantastiske år 
Kære alle: Som det er jer bekendt, så skal jeg ikke sidde i byrådet i næste periode des-

værre.  

Jeg havde set frem til det, men sådan er demokratiet og det respekterer jeg naturlig-

vis.  

Men der skal lyde en stor tak til jer alle sammen. Jeg har virkeligt nydt at arbejde sammen med jer og jeg 

har også mærket jeres opbakning til mig hver gang jeg stillede op til et valg, senest som nummer tre på 

opstillingslisten. 

Jeg mener, at kommunen i de seneste 16 år har rykket sig enormt og vi er kommet på landkortet som en 

udviklingskommune og en kommune man kigger efter, hvis man skal flytte eller etablere en ny virksom-

hed. Jeg synes også, at vi nu har givet folkeskolerne en meget bedre mulighed for at rykke sig. Vi har und-

gået at lukke flere skoler og institutioner. 

Med vores brede samarbejde har vi udviklet Ringsted Kommune og stabiliseret økonomien. Men det har 

også gjort os usynlige og Socialdemokratiet har ikke været vælgernes foretrukne parti til valgene, desvær-

re. Det er et kæmpe dilemma. Jeg selv har været fortaler for det brede samarbejde og udvikle kommu-

nen, for i det samarbejde har vi kunnet komme igennem med vores politik, men vi har nok ikke været hel-

dige med at gøre det synligt nok. 

Jeg ønsker det nye byråd al held og lykke i den næste periode. Jeg vil give min opbakning med al det jeg 

kan. Endnu engang tak til medlemmerne, bestyrelsen og byrådsgruppen for det fine samarbejde. 

 Godt nytår til alle sammen. 

Af Sadik Zeki Topcu. 

———————————————————————————————————————————————-
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Hermed indkaldes til partiforeningens ordinære generalforsamling lørdag den 

26. februar 2022 kl. 0930. 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 byrådsvalget 2021 

  8. Regnskab 2021  

  9. Budget for 2022 

  10. Forslag til kontingent for 2023 

  11. Aktivitetsplan for 2022 

  12. Indkomne forslag  

  13. Valg 

  14. Indstilling og valg af folketingskandidat 

  15. Eventuelt 

 

Ad 12. Forslag skal være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingen. 

 

Ad 13. Valg: 

Følgende er på valg til bestyrelsen: 

Formand  Svend-Erik Jakobsen 

John Fobian Madsen  

Eilif Ahm-Petersen  

Flemming Skærbæk (ønsker ikke genvalg),  

Manne Suadicani (ønsker ikke genvalg) 

1 bestyrelsessuppleant Anders Mortensen  

1 revisor  

1 revisorsuppleant  

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

 
Svend-Erik Jakobsen, formand, Anlægsvej 52, 4100 Ringsted  

   25 37 35 55  svejakringsted@gmail.com  

mailto:svejakringsted@gmail.com
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Tak for en god valgkamp og et valg, hvor tonen har været god overfor mig. Tak til alle 
dem, som har stemt på mig personligt. 

Hvis jeg skal kigge tilbage på de seneste fire år, hvor jeg har været førstesuppleant til 
regionsrådet, så ser jeg tilbage på en spændende tid med masser af rød politik i regions-
rådet, men også politik på tværs af partierne, altså et bredt samarbejde, som har gavnet 
borgerne i Region Sjælland.  

Der er nået mange mål – nogle af dem ses egentlig ikke i dagligdagen. Bare små ændringer, som gør det 
lidt bedre, at være borger i Region Sjælland, når vi tænker sundhed.  

Jeg har haft 11 måneder sammenlagt inde i rådet, som jeg har haft fuld udnytte af. Jeg har kunnet sige 
min mening og delt mine holdninger uden, at der har været kigget på mig, som én der hørte til på tilskuer-
pladsen. Det har været en oplevelse for livet at sidde med til bords, når der skulle træffes beslutninger og 
vedtages nye tiltag for hele regionen. Jeg har været med til at sætte mit præg for Ringsted og Sorø. Der er 
blevet lyttet, når jeg har talt og jeg har følt, at jeg er blevet taget alvorlig. 

 

Det sidste år op til valget i år har været et år med en stille opstart af valgkamp. Jeg synes selv, at jeg har 
gjort meget for at gøre mig synlig, men ikke nok. Dette må jeg sande, når jeg ser tilbage på, hvad jeg har 
gjort og valgresultatet. Og især, når jeg har spurgt andre om der er noget jeg kunne have gjort anderle-
des, hvor svaret har være: mere synlighed, når jeg er ude. Jeg skal snakke med borgerne og ikke gå i det 
skjulte.  

 

Jeg troede jeg var tydelig nok, når jeg hele tiden fortalte, at der skulle stemmes personligt. Dette har jeg 
heller ikke gjort særlig godt, da der var 2050 stemmer på partiet/listen, som kunne være gået til mig og 
jeg manglede cirka 150 personlige stemmer. Men jeg er trods alt blevet 3.suppleant. 

 

Vi har desværre også haft en tid med Covid-19, som desværre ikke er slut endnu. Vi er vendt tilbage til en 
masse restriktioner. Testcentre er så småt begyndt at dukke op i bybilledet igen. Endnu en variant har ud-
viklet sig, som smitter hurtigere end tidligere som eksperterne siger. Et billede, der kan være svær at følge 
med i. Jeg er overbevist om, at ikke engang alle eksperter og politikere kan følge med, men de prøver alt 
hvad de kan for at opretholde et ”normalt” Danmark. 

 

Vi skal passe på hinanden uanset hvem vi er. Vi skal igennem denne corona-tid uden at vi peger fingre ad 
hinanden. Vi har et fælles ansvar, om vi er vaccineret eller ej. Alle skal vise hensyn til hinandens forskellig-
hed og ikke udskamme fordi nogen tror på andet end én selv. Vi er socialdemokrater og vi står for mang-
foldighed. Vi skal stå sammen og hjælper hinanden, så står vi stærkest.  

 

Frem til næste kommunal- og regionsrådsvalg i 2025, skal jeg mere frem i lyset. Jeg skal være mere på, 
når jeg/vi er ude i bybilledet. Dette ser jeg frem til. Og hvis der er noget du mener jeg kan gøre bedre eller 
om, så sig endelig til. Bring gerne indlæg her i Rosen, hvis der er noget regionen skal gøre bedre eller bare 
mere af. 

 

Af John Fobian-Madsen 

 

Tak for en god valgkamp 
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Lørdag 29. 
januar 
2021 

1000 Brunchmøde 

Tirsdag 8. 
februar 
2022 

1900 Bestyrelsesmøde 

Lørdag 26. 
februar 
2022 

0930 Generalforsamling 

Bestyrelsesmøder, brunch-møder, generalforsamling, medlemsmøder afholdes hos 3f, Vibevej 12, 4100 Ringsted. Parkering 

og indgang til foreningslokalet i gården 

Aktivitetsplan 2022 
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Kontaktliste 
Sadik Topcu, byrådsmedlem, formand for. Forsyningsselska-
berne. mail: sato@ringsted.dk 

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

Benny Christensen, byrådsmedlem, formand Ældre- og Gen-
optræningsudvalget, mail: bec@ringsted.dk 

Monica Skyum Nielsen Medlemsansvarlig, mail: moni-
caskyum@gmail.com 

Lisbeth Andersen, byrådsmedlem, mail: lika@ringsted.dk 

Per Flor, byrådsmedlem, gruppeformand, formand for Plan 
& Boligudvalget, telefon: 30 92 01 93, mail: 
pefl@ringsted.dk 

Mette Ahm-Petersen, byrådsmedlem, mail: 
hjmeta@ringsted.dk. 

 

Deadline for næste nummer af Rosen: 1. marts  2022 

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

 Tak for opbakningen til vores kandidater ved kommu-

nal– og regionsrådsvalget 


