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SOCIALDEMOKRATIET Ringsted maj 2022 

1. Maj 2022 

”1. Maj er en traditionernes dag. En dag, hvor man mødes med gamle venner, arbejdskammerater og 

partifæller. 

 

En dag, hvor vi fejrer og markerer de enorme forbedringer, som arbejder-bevægelsen har sikret for 

almindelige menneskers arbejdsliv, fritid og velfærd.  

 

Som ny folketingskandidat for Socialdemokratiet i Ringsted-Sorø, glæder jeg mig til, at lære jeres tra-

ditioner at kende. Måske endda være med til at skabe flere af dem. 

 

Og jeg ser frem til at fejre rigtigt mange 1. Maj-dage sammen med jer i fremtiden. For vi har meget at 

kæmpe for. Region Sjælland er måske ikke den største region. 

  

Men med 843.000 indbyggere synes jeg, at regio-

nen fortjener at fylde lidt mere i dansk politik, end 

tilfældet nok er i dag. 

 

Vi skal have sat fokus på bedre og flere lokale ud-

dannelsespladser. Hurtigere og mere fleksible 

transport- og pendlermuligheder. Og styrke lokale 

arbejdspladser og erhvervsvilkår. 

 

Det vil jeg lægge mig i selen for som Folketingskan-

didat – og jeg glæder mig til at samarbejde med jer.  

 

Det handler jo, i bund og grund om, at fortsætte 

den stolte arv som vi fejrer her i dag. Skridt for 

skridt, at forbedre velfærden.  

 

Det er fortællingen om Arbejderbevægelsen. Og 

det er fortællingen om Socialdemokratiet. ” 

- Jeppe Kofod 
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Formandens klumme 
 

Så kom DSU Ringsted-Sorø på banen. 
 

Ringsted partiforening arbejder løbende på at få flere medlemmer og ger-

ne aktive medlemmer. En af de store udfordringer er at få unge medlem-

mer indmeldt i foreningen. Men efter et par års forsøg på at få opstartet 

en DSU-afdeling i Ringsted, er det nu lykkedes at samle en flok unge som er 

aktive og nu har etableret DSU Ringsted-Sorø. Det har været svært at få 

det etableret bl.a. på grund af Covid-19 som har været den store modspiller i at få unge samlet og 

drøftet politik. For at sikre bedre rekrutteringsopland besluttedes det, at samle Ringsted og Sorø i et fæl-

les DSU.  

 

Og det er nu lykkedes og DSU Ringsted-Sorø er på banen med en ny besty-

relse, bestående af formand Therese Bille Kristensen, kasserer Mathilde 

Tveden samt bestyrelsesmedlemmerne Yara Othman, Emilie Kolmorgen 

Skimminge og Liv Pedersen. 

 

DSU Ringsted-Sorø er allerede på banen med nogle tanker og ideer som de 

vil prøve at få igangsat og det er en fornøjelse at lytte til deres visioner og 

forslag til aktiviteter. Som noget af det første vil de forsøge at etablere et 

”Ungebyråd” i Ringsted kommune. Flere andre kommuner har et 

”Ungebyråd” herunder Roskilde, Silkeborg, Aarhus, Fredericia, Frederiks-

havn og Aalborg – så hvorfor ikke i Ringsted. Bare gå til den – vi støtter op. 

 

Ringsted partiforening forventer et rigtig godt samarbejde med DSU Ringsted-Sorø, ikke bare i aktivitets-

mæssig forstand, hvor de helt klart er superaktive og ”finde på rige”, men også politisk og organisato-

risk. Formanden for DSU Ringsted-Sorø har fast sæde i Ringsted partiforening og kan på lige fod gøre 

sine holdninger gældende og det er sundt for alle parter. Vi som partiforening kan assistere på de fron-

ter hvor det giver mening for både DSU Ringsted-Sorø og os som partiforening, men det er klart, at der 

påhviler os som partiforening at hjælpe alle de steder vi kan og det gør vi naturligvis. 

 

John Fobian-Madsen, medlem af partiforeningens bestyrelse, er kontaktperson til DSU Ringsted-Sorø og 

assisterer i det omfang der er ressourcer til det, men det skal ikke afholde andre fra at hjælpe der hvor 

der er behov.  

 

DSU Ringsted-Sorø ønskes et stort tillykke med etableringen og den nye bestyrelse blev lige fanget på et 

billede på dagen hvor de afholdte Generalforsamling. 

 

Svend-Erik Jakobsen, 

formand 
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Generalforsamling 26. februar 2022 
 

 

 

Mette Ahm-Petersen, gruppeformandens beretning 
 

 

2021 blev et år der var præget af corona, selvom mange af os havde hå-

bet og troede det ikke ville fylde nær så meget som det kom til. Samti-

digt blev 2021 selvfølgelig også præget af kommunalvalget i november.  

 

Dog skete der også mange andre ting i Ringsted i 2021. Den socialdemo-

kratiske byrådsgruppe har gennem hele året forsøgt, at have en finger på pulsen og give vores mening 

og holdninger til kende. Nogle af de ting vi har kæmpet ekstra hårdt for i det forgangene år er: 

• Go global (international klasse på Campusskolen) 

• Den bedste placering af Bifrostskolen (tidligere Vestervej) 

• Placering af pavilloner og realitetssans omkring Børnehuset Heimdal og Børnenes hus i Jystrup 

• Forsat fokus på løft af vores folkeskoler 

• Tandpleje for socialt udsatte 

• Placering af skæveboliger 

• Tale medarbejdernes sag  

• Fokus på lokale teams i ældreplejen 

• Fokus på demografi på plejecentrene 

• Opmærksomhed på lokalplaner for nye boligområder. Specielt fokus på miljø og p-norm, som vi 

jo netop nu kan se hvor vigtigt det er. 

• Fokus på vores børne- og familierådgivning 

• Kommunes behandling af borgerne 

 

Vi har også været en del af budgettet for 2022. Her gik vi som altid til forhandlingerne med de Social-

demokratiske værdier for øje. Det var vigtigt for os, at der ikke blev gennemført flere skattelettelser, 

som flere af de borgerlige havde ønske om. Vi har som sådan ikke noget i mod skattelettelser, men vi 

mener forsat at der er andre ting der er vigtigere at bruge pengene på.  

Samtidigt var det vigtig for os, at der ikke blev skåret hverken på vores ældre eller børneområde. Dette 

formåede vi at være med til. Generelt var det ikke noget overflåds budget, men vi er glade for at vi har 

været med til at bevirke at pengene går til velfærd frem for skattelettelser. På trods af corona fik vi 

afholdt de planlagte medlemsmøder omkring budget arbejdet. Disse møder er vigtige for byrådsgrup-

pen. Det er vigtigt for os, at diskutere politik med medlemmerne og samtidigt have fokus på medlem-

mernes ønsker.  

 

Til budgetforhandlingerne havde vi flere ønsker end normalt fremsendt. Dog var der ikke mange mid-

ler til at få alle ønskerne igennem, men vi fik vist hvor Socialdemokratiets fokus er.  
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I det forgangene år må vi endnu engang konstatere at det ikke er lige så nemt for Socialdemokratiet at 

komme i pressen. Det er bare ikke os der bliver ringet først til. Dette er noget vi er nødt til at agere i. Der-

for må vi i de kommende år have ekstra opmærksomhed på, at få vores holdninger og visioner ud på an-

dre måder end i dagspressen. 

 

Som førnævnt var 2021 valgkamps år. Vi havde til dette valg en rigtig fin liste, med mange gode kandida-

ter der havde et ønske om at opnå valg. Det er altid sjovt, spændende og hårdt at føre valgkamp.  

Da resultat kom på valgnatten måtte vi desværre erkende, at vi mistede et mandat og dermed er gået fra 

fem til fire mandater. Samtidigt er vi gået fra at være andet største parti til det tredje største. Det var no-

get af en mavepuster og jeg kan godt afsløre at det har været hårdt.  

 

Svend-Erik og Per var Socialdemokratiets forhandlere i konstitueringsforhandlingerne og dette skal de ha-

ve stor ros for. Mulighederne for at lave et flertal omkring en Socialdemokratisk borgmester blev under-

søgt, men da dette ikke var en mulighed endte vi med det næstbedste, nemlig at få mest mulig indflydel-

se. Resultat blev at vi med fire mandater fik tre formandsposter og som vi ønskede det, på de tre vel-

færdsområder, ældre, social og sundhedsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Undervisnings- og Fri-

tidsudvalget. Samtidigt får vi formandsposten i det vigtige §17, stk. 4 udvalg. Udvalget skal have fokus på 

rekruttering og fastholdelse. Vi gik til valg for at få borgmesterposten, men vi måtte desværre erkende at 

det ikke var sådan at vælgerne ønskede det. Men vi kommer ind på mere omkring kommunalvalget efter 

beretningerne. 

Resultatet betød også en udskiftning i byrådsgruppen Sadik Topcu og Lisbeth Andersen som har repræ-

senteret Socialdemokratiet i Ringsted Byråd siden 2005 blev desværre ikke genvalgt. Kære Lisbeth og Sa-

dik. Tak for jeres mange år i byrådet for Socialdemokratiet, I er begge to meget engagerede personer og 

der er ingen tvivl om at I vil blive savnet.  

Samtidigt kunne vi sige velkommen til Sine Refstrup der med 304 personlige stemmer fik et virkelig flot 

valg. Der er ingen tvivl om at Sine er en gevinst for byrådsgruppen. 

Samtidigt har Per efter valget valgt at trække sig som gruppeformand, en post Per har haft siden 2016. 

Tak for dit store arbejde for partiet og byrådsgruppen. Efterfølgende har byrådsgruppen valg at pege på 

mig som den nye gruppeformand, tak for det.  

 

I forbindelse med den nye byrådsperiode har byrådsgruppen vedtaget en forretningsorden, hvor vi bl.a. 

har vedtaget at 1. suppleant Mette Lundgaard Hansen kommer til at deltage i de forskellige gruppemøder 

der bliver afholdt. Velkommen til Mette. 

 

Tak til byrådsgruppen for et godt samarbejde igennem det sidste år. 

 

Tak til Svend-Erik og Per for det gode arbejde og resultat de levede under og i det efterfølgende omkring 

konstitueringen. I har med få mandater, sikret at Socialdemokratiet tager ansvar og har stor indflydelse på 

den politik der skal føres de næste fire år. 

 

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og særligt til Svend-Erik Jacobsen og Henrik Carlsen for deltage i 

byrådsgruppens arbejde som repræsentanter fra bestyrelsen. 
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Generalforsamling 26. februar 2022 

Svend-Erik Jakobsen, Formandens beretning - uddrag 

 

Et år i partiforeningens regi er igen gået. Mange aktiviteter blev aflyst som 

(følge af Covid-19) eller udsat herunder 1. maj. Bestyrelsesmøderne blev 

afholdt fysisk igen fra juni måned og fremefter.  

 

År 2021 blev efter genåbningen sat i gang med stor kraft især p.gr. af KV/

RV21. Resultatet af KV21 blev en skuffelse. Den landspolitiske situation, 

med to store politiske mediesager – Mink-sagen og derefter SMS-sagen, satte præg på resultaterne rundt 

i kommunerne. Vi har nu 4 mandater i Ringsted byråd. Det er langt fra tilfredsstillende.  

 

Rigtig mange tak til både Lisbeth og Sadik – som ikke opnåede valg til byrådet. I har begge været en del af 

byrådsgruppen gennem 16 år – og I har begge fået respekt for jeres forskellige kompetencer og jeres ar-

bejde i de respektive udvalg, hvor I har afsat tydelige spor.    

 

Også RV21 blev en skuffelse, idet det ikke lykkedes John at komme ind i regionsrådet. Den direkte årsag 

hertil ligger i, at alt for få stemmer personligt. Både John og partiforeningen har gjort et godt stykke arbej-

de – men det var ikke nok.  

 

Der blev endvidere gennemført en længerevarende budgetproces i byrådet, som dog til slut var en over-

kommelig opgave økonomisk. Det er klart, at man ikke altid får det man vil dog er det fortsat vigtig at vi 

holder fanen højt i forhold til vores overordnede socialdemokratiske værdier. Især vores børn og unge, 

som nok har størst behov og gerne skulle kunne se frem mod et fornuftigt liv.  

 

Derudover fik vi nogle organisatoriske aktiviteter i gang i det sidste halvår, herunder: 

• Medlemsmøde om flygtningepolitikken afholdt i Sorø d. 25. august. 

• Deltagelse i Ringstednatten d. 3. september. 

• Tværpolitiske møder med lokalpolitiske foreninger imellem frem mod KV/RV21. 

• Borgermøde med Sundhedsminister Magnus Heunicke d. 1. november.  

• Kampagnevognen på Torvet på J-dagen d. 5. november – dog uden røde pølser. 

 

Efter en svær opstart, er det nu lykkedes at få etableret et lokalt DSU. Ved hjælp fra DSU-

landsorganisation og John Fobian-Madsen som kontaktperson til DSU-Ringsted. 

Vores foreningsblad – ROSEN – er kommet godt i vej og Jytte gør et stort arbejde med at indsamle, moti-

vere, redigere, sætte op og levere til trykning. Herunder en tak til Peer Rasmussen, som har sat ROSEN op 

i den periode hvor Jytte var sygemeldt. Tor fra 3f sørger for trykning, Manne sørger for labels, mens John 

Rasmussen fordeler bladene til vores gode og energiske. Tak til jer alle.   
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På et at de seneste bestyrelsesmøder er det besluttet at etablere et par udvalg i vores organisation. Der 

er enighed om at oprettet: 

Medlemsudvalg, med fokus på rekruttering af nye medlemmer og fastholdelse af eksisterende med-

lemmer. Udvalget bør bestå af mindst 3 medlemmer. 

Redaktionsudvalg, med fokus på udgivelse af ROSEN. Udvalget bør bestå af mindst 3 medlemmer. 

Aktivering af medlems- og borgeraktivitet, med fokus på medlemsmøder og borgermøder m.v. 

(Brunchmøder, Sildemøder, lørdagsmøder m.v.) 

Så hvis der er nogle af jer, der har interesse eller ønsker at indgå i et af disse udvalg, så meld jer meget 

gerne til mig eller en i bestyrelsen. Vi vil meget gerne have input fra og inddrage vores medlemmer.  

 

Jeg vil – sammen med bestyrelsen og byrådsgruppen - arbejde for, at vi i 2022 kan blive mere synlige i 

det politiske spillerum. Vi skal allerede nu begynde at tænke frem mod KV/RV2025. Vores mål må være, 

at vi i 2025 kan opnå flere mandater og meget gerne en borgmesterpost.  

 

Igen i år vil jeg ikke undlade at rose den samlede socialdemokratiske regering, som jeg mener virkelig har 

påtaget sig ansvaret og lederrollen i en meget svær periode. Den seneste periode har ikke været nem at 

agere i, men jeg mener, at Mette Frederiksen og regeringen gør et flot arbejde og virkelig følger det soci-

aldemokratiske spor. De borgerlige har fortsat ikke fundet nøglen til modtræk mod Mette Frederiksens 

lederskab. Jeg er stolt af at være socialdemokrat.   

 

Inden jeg afslutter beretningen, vil jeg sende en særlig hilsen til vores samarbejdspartnere i fagbevægel-

sen. Vi er utrolig glade for den hjælp, vi får af jer. I er altid meget imødekommende over for os, når vi 

beder om opbakning.  

  

Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsen – hvor vi hver især synger med vores næb – 

og det er vel det der gør et godt kor. En særlig tak til Manne og Flemming som ikke har ønsket genvalg til 

bestyrelsen. Begge har gjort en meget stor indsats – Manne gennem flere års organisatorisk arbejde og 

Flemming de seneste år og i særdeleshed gennem valgkampagnen. Tak til jer begge og I skal altid være 

velkommen retur. Endelig vil jeg sige tak til byrådsgruppen for samarbejdet og jeres prioritering af tid på 

at repræsentere os i Ringsted Kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valg 
 
Formand – Svend-Erik Jacobsen blev genvalgt 
Bestyrelsesmedlemmer: 
John Fobian-Madsen (genvalgt) 
Eilif Ahm-Petersen (genvalgt) 
Anders Mortensen (nyvalg) 
Valentin Andersen (nyvalg) 
Mette Lundgaard-Hansen nyvalgt som suppleant 
Else Bielefeldt Hansen genvalgt som revisor 
Per Bach Jensen genvalgt som 1. revisorsuppleant 
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Generalforsamling 26. februar 2022 

John Fobian-Madsen, Beretning  fra Regionsrådet—

uddrag 

 

Året 2021 har budt på en kamp om lægevagt i Ringsted. En kamp med og 

mod PLO – de har påstået én version af billedet med patienter, mens virke-

ligheden har været anderledes. Men jeg synes selv vi vandt kampen og der 

blev lavet en aftale mellem PLO og regionen. En aftale vi skal være glade for, 

kom i hus.  

Ja, så kan vi efterfølgende diskuterer om den er omfattende nok. Vi kan ikke 

gøre alle tilfredse, men så længe størstedelen er tilfredse, så er det et godt sted at starte. 

Nærhospital kom pludselig også på tegnebrættet hos regeringen, men her blev Ringsted jo som kendt 

snydt i første omgang. Men her satte jeg mig heller ikke tilbage i sofaen og lod som ingenting. Nej, jeg tog 

hurtigt fat i Heino Knudsen for at få en forklaring og for at finde ud af om han stadig var på min/vores side 

i dette nysgerrige spørgsmål – kommer der et Nærhospital til Ringsted...? Heino Knudsen var på vores side 

og han lovede, at han vil kæmpe for, at Ringsted ikke skal snydes for dette.  

Femern-forbindelsen. Her blev det klargjort, at Ringsted ville få et trinbræt ved denne forbindelse, når 

togene skal til København. Men nu kan jeg så forstå, at der skal kæmpes en kamp om, at få persontoget/

lyntoget til at stoppe ved Ringsted, Næstved eller Vordingborg. Dette forstår jeg jo så ikke og vil indenfor 

kort tid få det undersøgt. Alt andet giver ikke mening, hvis disse toge ikke skal stoppe i Ringsted, da vi er 

punktet, for dem som skal videre mod Fyn og Jylland, når de kommer via Femern-forbindelsen. 

Jeg fik sammenlagt 11 måneder i en stol i Regionsrådet på de 4 år jeg var 1.suppleant, hvor de fleste var i 

2021. Jeg kom endelig indenfor i den varme stol. Indenfor i bageriet, så jeg kunne tage og smage på ka-

gerne 

                           ——————————————————————————— 

Per Flor 
byrådsmedlem 

Kære alle 

Vi er nu kommet godt i gang i vores nye udvalg. 

Jeg er ved at komme mig over valgnederlaget, den var hård at sluge, men vi 

må fremad og vi har fået 3 vigtige udvalg, der lægger sig tæt op af vores ker-

neområder som socialdemokrater. 

Nu skal vi bare markere os tydeligt på de beslutninger der træffes, vi skal 

ikke være bange for at sige, det her skete fordi vi står i spidsen for udvalge-

ne, eller fordi vi har påvirket resultater af beslutninger i den retning som vi 

gerne vil. 

Vi er socialdemokrater og det er vi stolte over at være, den stolthed skal 

kunne ses de næste 4 år. 

Vi skal arbejde hårdt og målrettet på at vi næste gang har en markant fremgang, vi vil og kan blive det 

største parti i Ringsted.  
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- - - fortsat .Men det betyder også at vi ikke kan vedblive at være de flinke i klassen, vi skal ud af Venstres 

skygge, jeg skal være den første til at beklage det ikke er sket endnu. 

Vi har en konstitueringsaftale men den siger ikke at vi ikke må have særstandpunkter og fremfører disse, 

vi har heller ikke på forhånd lovet at være med i et budgetforlig, det er vi hvis vi kan se os selv i et sådant, 

ellers ikke. 

Vi må i forbindelse med budgetlægningen også komme med flere velunderbyggede forslag end dem vi 

hidtil har sendt frem, sidste års budgetlægning og møder var efter min mening noget af det bedste vi som 

parti har gjort i mange år, men alligevel mangler der åbenbart noget i forhold til at vinde vælgere. 

Jeg glæder mig til at se hvad det kommende valgudvalg har i støbeskeen i forhold til valgkampen, et er 

sikkert vi må finde et nyt spor. 

Lad os stå sammen og rejse partiet igen, sammen er vi stærkest. 

Mvh. Per Flor 

 

Sine Reffstrup 
byrådsmedlem 

 

Tåbernes invasion? 
Umberto Eco har sagt følgende; dramaet ved internettet er, at det har 

gjort landsbytossen til sandhedsvidne og de sociale medier har givet tale-

ret til hærskarer af tåber, der tidligere kun ytrede sig på baren efter et glas 

vin uden at skade fællesskabet. De blev bragt til tavshed med det samme, 

men nu har de den samme ret til at ytre sig som en nobelprismodtager. 

Det er tåbernes invasion! 

Hårde ord ! Eller har han fat i noget? 

Jeg er tilbøjelig til at give ham ret. Misforstå mig ikke – jeg er selvfølgelig 

stor fortaler for ytringsfriheden. Men jeg vil give den gode Umberto ret i, 

at alle har samme ret og mulighed for at ytre sig. Det betyder at især de sociale medier overstrømmes af 

udsagn og ”synsninger” som ikke altid virker særlig oplyste.  

Lokalt ses det ofte, at det er de samme ”nej-hatte”, der dominerer på nogle af de store facebookgrupper. 

Uanset emne, er de samme mennesker i stand til at dreje debatten over på de samme negative emner. Og 

man kan få det indtryk, at vi i Ringsted er særlig gode til at ”skide i egen rede”.  

Personligt vælger jeg af og til at ”hoppe ud” af nogle af disse fora – vel vidende, at jeg kan gå glip af nyttig 

viden og diskussioner om lokale forhold  men med det formål at slippe for strømmen af negative udlad-

ninger om dette og hint. For jeg er simpelthen ikke enig i det som de højtråbende ”nej-hatte” skriver. Jeg 

synes, at vi har en god kommune – og ja, der er altid plads til forbedringer. Men generelt gør vi det godt.  

I den aktuelle sag om P-Nord har jeg indtryk af, at de som er glade for parkeringsordningen med P-Nord 

ikke får lov til at fylde så meget i debatten. Flere erhvervsdrivende har blandt andet sagt, at de kan være 

bekymret for at ordningen opsiges, fordi det så vil medføre, at der vil være mindre flow i bymidtens par-

keringspladser. Men den side af sagen fylder efter min mening alt for lidt i debatten. I stedet kan man se 

de samme personer gentage egne oplevelser igen og igen.  

Hvis vi ønsker en positiv udvikling for hele kommunen, så lad os i stedet fokusere på byens fortræffelighe-

der og ikke mindst på udviklingspotentialet og så tag fat der. Vi skal sammen tale byen op, vise engage-

ment og virkelyst – og på den måde stå imod ”tåbernes invasion”. 
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Debatindlæg 

Så kom Rosen ! 

 

Og tak for det, for det er jo de flestes kontakt med vores parti. 

Jeg vil gerne kommentere indholdet lidt, hvor der jo er et gennemgående ønske om at vores politik bliver tydeligere i 

denne periode, men det bliver jo nok stadigt svært, når vi er i så tæt samarbejde med V, som jo har fordelen af 

“borgmestereffekten” !  

Det er glædeligt at formanden lægger vægt på at få de digitale medier optimeret, for det har jo ikke kørt for godt længe, 

og en ordentlig oplysende hjemmeside må være det mindste ! Ligeledes glædeligt med genoptagelse af “Brunchmøder”, 

men sørg nu for at vi får diskuteret politik, og VORES politik og dens situation. Her tænker jeg bl.a. på Sines indlæg om-

kring hospital, lægevagt og uddannelse, og om ikke at “gå i et med tapetet” !  

Eilifs indlæg om kandidatvalg kan man jo kun bifalde, da det at være “tidligt ude”, jo altid er godt. I den forbindelse ar det 

glædeligt at kandidater der ikke blev valgt, melder sig klar til et stykke arbejde. 

Min kommentar til konstitueringen, skal være, at det klarede I godt, når man ser på valgresultatet, det kunne nok ikke 

give mere, så godt klaret.  

Til sidst et lille “hjertesuk” ! Jeg håber der, i næste ”Rosen”, ud over mit indlæg, vil være et svar til det indlagte debatind-

læg ! 

Endelig bare et “held og lykke” og god arbejdslyst til gruppen og bestyrelsen. 

 

Med kammeratlig hilsen, 

Allan Marott 

 

 

Kære Allan Marott, 

Tak for dine bemærkninger til din partiforening. Jeg mener ikke, at det er svært at tydeliggøre vores politik, det gør 

vores byrådsgruppe i stor grad og vi ser ofte en kraftig socialdemokratisk påvirkning når den endelige beslutning er 

på plads. Det er så ikke i alle beslutninger, at man med stor tydelighed kan se den socialdemokratiske påvirkning, 

men når man – som du selv anfører – er i et samarbejde med andre partier, så må alle jo skulle se deres aftryk. Jeg 

er overbevist om, at samarbejdet med Venstre er til stor fordel for os, når jeg ser på alternativet. Vi kunne stå uden-

for og se på en borgerlig byrådskonstituering af 14--16 mandater eller vi kan gå med og opnå 3 formandsposter til 

markering af vores politik. Jeg tror på det sidste.  

I forhold til vores hjemmeside, så er det korrekt, at den har været uvirksom i en lang periode og det er yderst uhel-

digt, men vores ansvarlige på området kunne ikke nå at få etableret en ny hjemmeside og den ”gamle” var uvirk-

som og ikke til at opdatere. Nu har vi fået ny platform og Sadik Topcu er godt i gang med at få den etableret og gjort 

brugbar for vores partiforening. Jeg glæder mig enormt meget til at få den ibrugtaget som generel information og 

medlemsinformation.  

Vores aktivitetsudvalg har planer om genoptagelse af politiske ”brunchmøder” og andre former for politiske aktivi-

teter og det glæder mig rigtig meget og er sikker på, at vores medlemmer vil få glæde heraf. Vi ved de er efterspurg-

te. Jeg har stor tiltro til, at vi med de nye nedsatte arbejdergrupper vil få større og bedre politisk aktivitet – men jeg 

må så også forvente, at medlemmerne bakker op herom og deltager i arrangementerne, hvor de så faktisk kan få 

den mange gange efterlyste indflydelse. 

Svend-Erik Jakobsen, formand.  
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Debatindlæg 

Jeg vil gerne sige tillykke til jer der blev valgt.  

Og håber på et samarbejde, hvor der bliver lyttet til medlemmerne. 

Tilbagegangen kommer ikke bag på mig, for sidste år efterlyste Benny Christensen, om vi skulle lade være 

at hoppe med på de borgerliges beslutninger, og det syntes jeg ikke er gjort, det kan godt være at der er 

ting, man kan blive enige i, men ikke for enhver pris. 

Vi må huske at vi er socialdemokrater. Og med de rigtige holdninger, så er der chancer 

for at vi får den plads tilbage. 

Nu hvor regeringen vil gi kommunerne ret til at bestemme lidt mere på mange områder, så håber jeg, at 

der vil blive lyttet til baglandet, og ikke glemme dem, der er tro socialdemokrater. 

Jeg er ikke selv på face book, og ønsker heller ikke være det, for mig er det et sted der mangler pli, og tale 

ordentlig, og da det kniber, syntes jeg det er en forkert platform, til at bringe social demokratisk politik. 

Så om i kunne drøfte om det ikke ville være slut. 

Mange ældre ønsker ikke debat der, eller er jeg den eneste.? 

Nu håber jeg på at der kommer gang i Socialdemokratiet og at vi kan se fremad. Og det på børneområdet, 

skoler, ældre, miljøet, og glem endelig ikke Roskildevej. 

Godt nytår 

Linda Olsgaard, .Sletten 20. 4100 Ringsted 

  

Kære Linda Olsgaard, først og fremmest tak for din henvendelse og jeg vil hermed svare på din hen-

vendelse. 

Som formand for partiforeningen deltager jeg i alle forberedende udvalgsmøder med byrådsgruppen. Jeg 

opfatter på ingen måde, at byrådsgruppen ”hopper med på borgerlige beslutninger”, men at det ofte er 

sådan, at vores byrådsgruppe er godt forberedt til de enkelte udvalgsmøder og hvor vi faktisk præger be-

slutningerne i stor grad. Det kan man så ikke aflæse i alle beslutninger, hverken i udvalgsregi eller byråds-

regi – men jeg ved, at vi har indflydelse og min vurdering er, at vi pt. bliver hørt og har stor gennemslags-

kraft. 

I forhold til at lytte til baglandet, så er alle vores bestyrelsesmøder åbne, vi planlægger hvert år med 2 

budgetmøder – hvor medlemmerne faktisk har stor mulighed for at være med til at komme med forslag 

og præge vores politik. Derudover så er der nu nedsat et aktivitetsudvalg, som har fået til opgave at søge 

at opgradere partiets i forhold til medlemsmøder. Men det kræver så også, at medlemmerne bakker op 

og møder frem og giver sine holdninger til kende. 

Når vi som partiforening særligt kommunikerer via Facebook, så er årsagen, at det er den hurtigste og 

mindst ressourcemæssige måde at komme ud til medlemmerne på. Og via Facebook har vi alle sammen 

som medlemmer mulighed for at sprede vores budskaber i en grad som pt. overgår andre metoder. Der-

for benytter vi de sociale medier. Indimellem udsender jeg som formand en medlemsinformation via mail 

– men det kræver, at man har opgivet sin mailadresse til os og vi må bruge den. Ud af vores medlemsska-

re har ca. 15% ikke indmeldt en mailadresse. 

Vi har nu fået nedsat nogle udvalg, Medlemsudvalg, Redaktionsudvalg, Aktivitetsudvalg og et Valgudvalg, 

og jeg er af den overbevisning, at foreningens aktivitetsniveau nu højnes og det billiger jeg om nogen. 

 Med venlig hilsen 

Svend-Erik Jakobsen, formand.  
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Debat 

Svar på debatindlæg i seneste nummer af ROSEN. 

Kære Linda, 

Jeg vil gerne give dig et svar på dit debatindlæg i Rosen. Jeg skal beklage at du ikke har fået det før, men 

jeg har desværre været hårdt ramt af corona de sidste par uger.  

Du spørger til de 500.000 der er afsat til fælles administrationsbygning, og hvorfor I som medlemmer ikke 

er blevet præsenteret for sagen. Bevæggrunden for at få afsat midlerne i budget er ikke for at bygge et 

nyt rådhus, men for at bygge en samlende administrationsbygning, da vi i dag har administrationen for-

delt over 5 matrikler i Ringsted, og alle disse bygninger står overfor en gennemgribende renovering. I star-

ten af budgetforhandlingerne var punktet omkring samlende administrationsbygning et lukket punkt, hvil-

ket er normalt, da sagen handler om muligt salg af fast ejendom. Derfor har byrådsmedlemmerne ikke 

kunnet kommentere sagen. Sagen er først blevet åbnet ved byrådsmøde i december 2021. 500.000 er 

mange penge, men det er en nødvendighed at få undersøgt denne sag ordentligt inden vi kaster os ud i et 

stort projekt. For det første skal der findes en passende grund til dette, men samtidigt skal der også kigges 

på hvad de 4 eksisterende ejendomme vil kunne indbringe ved evt. salg eller ombygning til andre kommu-

nale formål.  

Generelt er vi i Socialdemokratiet meget åbne omkring forholdene i kommunen og sætter en ære i at ind-

drage medlemmerne, men der er også sager hvor byrådsmedlemmerne vil være underlagt tavshedspligt 

og dette er vi alle nødt til at acceptere.   

Med venlig hilsen 

Mette Ahm-Petersen 

______________________________________________________________________________________ 

Jeppe  Kofod—ny folketingskandidat 
 

Tirsdag d. 19. april 2022 afholdt Ringsted-Sorø Kredsen ekstraordinært kredsrepræsentantskabsmøde 

hvor der var valg af ny folketingskandidat, idet Udenrigsminister Jeppe Kofod var eneste kandidat og 

kredsbestyrelsens anbefaling.  

Efter Anne Madsens beslutning om at hellige sig arbejdet i kommunalbestyrelsen og dermed ikke ønskede 

at genopstille som folketingskandidat for kredsen, måtte kredsbestyrelsen i arbejdstøjet for at lægge en 

plan for udfindelse af ny kandidat. En plan blev lagt og helt frem mod deadline for indmelding af kandida-

ter fik kredsformanden en henvendelse fra Jeppe Kofod, der meddelte, at han ønskede at stille op som 

folketingskandidat i kredsen. Kredsbestyrelsen blev hurtigt kaldt sammen og der var stor opbakning til at 

sige ja tak til Jeppe Kofods udmelding. At få en kendt kandidat og i øvrigt en nuværende Udenrigsminister 

valgt som kandidat i Ringsted-Sorø Kredsen blev hurtigt godkendt hele vejen rundt i begge partiforenin-

ger. Jeppe Kofod blev præsenteret for medlemmerne af Ringsted partiforening på et møde d. 7. april 

2022 i lokalerne på Vibevej. Det var et godt og konstruktivt møde, hvor der var meget positive tilkendegi-

velser hele vejen rundt af de fremmødte medlemmer. Jeppe Kofod kom direkte fra Bruxelles, men frem-

førte en god og medlevende præsentation. Der var fremkom mange interessante spørgsmål, som straks 
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—- fortsat—- 

Det er klart, at vi nu – efter flere års fravær – har en direkte linje til folketingsgruppen og det vil vi be-

nytte os af i det omfang det er muligt. Jeppe Kofod er pt. ikke medlem af folketinget, men det bliver de 

to partier og kredsens opgave at få planlagt og etableret en rigtig god valgkampagne frem mod næste 

folketingsvalg. Jeppe Kofod er en del af regeringens koordinationsudvalg som består af 5 ministre, Stats-

ministeren (formand), finansministeren, udenrigsministeren, forsvarsministeren og justitsministeren. 

 

Svend-Erik Jakobsen, 

formand 

 

 

 

Til kamp for Ringsted-Sorø-kredsen i Folketinget 
  

Kære alle. 

 

Lad mig starte med at sige det med det samme: Det er en stor ære 

for mig, at være blevet valg til kredsens nye folketingskandidat. 

Det er en opgave jeg ikke tager let på, og som jeg glæder mig til at 

løfte i fællesskab med jer. Og ikke mindre glæder jeg mig til at mø-

de alle jer i kredsen, hver og en. 

  

Vi skal lære hinanden at kende endnu, så lad mig derfor lægge ud 

med et par ord om mig selv. 

Jeg er opvokset på Bornholm, i et ø-samfund som har lært mig 

meget. Det var også her, at min politiske interesse i sin tid for al-

vor to fart. Og i 1998 blev jeg derfor valgt til Folketinget for første 

gang. 

I dag bor jeg sammen med min partner Anna og vores to døtre 

Helena og Filippa. Mens Anna arbejder i Kommunernes Landsfor-

ening, går pigerne i skole i København. 

Som kredsens nye folketingskandidat håber jeg, at I sammen med 

mig vil udvikle politik til fordel for regionen – og føre en kampagne der gør en forskel.  Jeg har selv, igen-

nem min egen baggrund og opvækst i provinsen oplevet, hvordan udfordringer som tiltrækning af ar-

bejdspladser, udbygning af infrastruktur og transport og fastholdelse af gode uddannelser kan løses. 

Men efter flere og flere gode snakke med jer, og fra mødet med folk, virksomheder og organisationer i 

og omkring vores dejlige kreds, ved jeg, at der er et kæmpe potentiale for at styrke Midtsjælland endnu 

mere, hvis vi gør det sammen og i fællesskab. 

  

Jeg glæder mig til, nu at måtte repræsentere Ringsted-Sorø i Folketingsvalgkampen. Jeg er overbevist 

om, at vi med en stærk kampagne kan sikre kredsen en plads på Borgen igen. Det eneste det kræver er, 

at vi alle sammen bidrager til at føre et brag af en valgkamp. Hvis I altså har lyst til at være med til folke-

tingskampagnen, så send mig endelig en mail til jeppe.kofod@ft.dk – så samler vi alle gode kræfter snart  

mailto:jeppe.kofod@ft.dk
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1 maj i Ringsted 2022 
Svend-Erik Jakobsen, formand 

 

Efter flere års fravær var det nu muligt igen at samle folk til fejring af 1. maj. 

Socialdemokratiet i Ringsted havde bredt sig godt ud for at gøre sig så synlige som muligt og derfor var vi 

til stede og holdt 1. maj tale følgende steder: 

 

 

 

 

3f  

- hvor gruppeformand Mette Ahm-Petersen bl.a. 

talte om at der skulle mere fokus på ”plads til alle 

på virksomhederne” og vigtigheden af mulighe-

den for uddannelse. Uddannelse men ikke alene 

med fokus på akademisk uddannelse – også til de 

vigtige faglige uddannelser, som holder Danmark 

i gang. Jeppe Kofod talte også hos 3f og en stor 

del af talen omhandlede forsvarsforbeholdet og 

fællesskabet set i lyset af situationen i Ukraine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FH 

- hvor DSU-formand Therese Bille Kristensen fremlag-

de en glimrende og meget ideologisk 1. maj tale. 

Godt gået af Therese – som for første gang var rigtig i 

søgelyset og hvor vores lokale DSU-formand viste, at 

hun er på vej.  

  

 

 

 

 

 



SOCIALDEMOKRATIET Ringsted maj 2022  side 15 af 16 

 

 

 

RS Car Group, Sleipnersvej 14 

- hvor vi havde opstillet vores flotte kampagnevogn og viste os i et godt nyt initiativ,  

 

 

 

 

Jeppe Kofod fremlagde en glimrende 1. maj tale, som trak 

stor klapsalve, idet der var stor fokus på situationen i Ukrai-

ne og ikke mindst – igen – fokus på forsvarsforbeholdet og 

betydningen af fællesskabet i EU – Nato og FN.  

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

Aktivitetsplan 2022 

Tirsdag 10. Maj 1900 Bestyrelsesmøde 

Lørdag 4. Juni 1000 Kampagnevogn 

Onsdag 8. Juni 1900 Bestyrelsesmøde 

Tirsdag 16. August 1900 Bestyrelsesmøde 

Fredag 2. September 1700 Ringstednatten med kampagnevogn 

Lørdag 3. September 1000 Kampagnevogn 

Tirsdag 13. September 1900 Bestyrelsesmøde 

Lørdag 1. Oktober 1000 Kampagnevogn 

Tirsdag 11. Oktober 1900 Bestyrelsesmøde 

Lørdag 5. November 1000 Kampagnevogn 

Tirsdag 8. November 1900 Bestyrelsesmøde 

Lørdag 26. November 1300 Kredsens årlige julefrokost 

Lørdag 3. December 1000 Kampagne - Julearrangement 

Tirsdag 6. December 1900 Bestyrelsesmøde 
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Deadline for næste nr. af Rosen: 15. august 2022 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS Car Group, Sleipnersvej 14 

- hvor vi havde opstillet vores flotte kampagnevogn og viste os i et godt nyt initiativ, hvor der var plads til 

alle partier. Det var dog kun Socialdemokratiet og Venstre fra Holbæk, der havde stand på stedet.  

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 

Monica Skyum Nielsen Medlemsansvarlig, 
mail: monicaskyum@gmail.com 

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 


