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Formanden har ordet
Da jeg flyttede til Lebøl i 2015, havde jeg ikke i min vildeste
fantasi tænkt mig at jeg skulle stille op som formand for
lokalforeningen. Jeg var indtil jeg flyttede herned medlem af
bestyrelsen i Fredericia og jeg nød virkelig bestyrelsesarbejdet.
Derfor stillede jeg op til bestyrelsen til den førstkommende
generalforsamling og var så heldig at blive valgt ind. Da Bo
meldte sig ud af partiet, blev jeg næstformand og blev derefter
jeres formand et halvt år efter.
Jeg har ikke fortrudt mit valg. Det har været spændende og
givende på så mange måder. Jeg er på mange måder rigtigt
ærgerlig over at det er mit helbred der sætter en kæp i hjulet.
Men det er desværre den slags puds livet spiller engang
imellem. Men selvom jeg holder en pause fra
bestyrelsesarbejdet, så forsvinder jeg ikke fra jordens
overflade. Jeg vil stadig tage del i de arrangementer som
helbredet tillader. Så jeg håber at vi ses derude.
Det har været en stor ære at få lov til at være jeres formand de
sidste 2 år. Tusind tak for opbakningen og de mange glade
stunder.
Tak for denne gang, jeg håber vi ses den 17. Marts, når
foreningen
afholder
generalforsamling
i
Guderup
Forsamlingshus.
De bedste hilsner,
Tanja Lillian Svendsen, afgående lokalformand
www.facebook.com/TanjaSvendsenDF/

Dalsmark Sagen.
Der blev på social og seniorudvalget i slutningen af 2018, besluttet at
driften på Dalsmark skulle hjemtages til kommunen.
DF har stemt imod hele vejen, begrundelsen for at stemme imod har blandt
andet været at driften med Dalsmark har kørt upåklageligt i mange år, de
har kun haft fine tilsynsrapporter og der har ikke været klager over
forholdene til forvaltningen.
Sønderborg kommunes jurister mener ikke at, man kan forsætte driften uden
et udbud og man ønsker ikke at tage chancen.
Dalsmark´s rådgivende jurister mener godt man kan.
Vi var som politikker budt til debatmøde dernede d. 9 Januar 2019 hvor jeg
sad med i debat panelet.
Jeg tilkendegav både at, jeg klart er af den opfattelse at Dalsmark skal
fortsætte som tidligere eller i udbud, da det kan strikkes sammen på mange
måder.
Jeg er af den opfattelse at, noget er galt. Jeg tænker ikke kun det handler om
at, de vil hjemtage den for at undgå et evt. udbud.
Jeg forstår ikke at, man i 23 andre kommuner kan få det til at fungere men
ikke i Sønderborg, jeg forslog på debatmødet at man kunne sælge
bygningerne så de kunne lave et friplejehjem i stedet, dette ville
socialdemokratiet ikke give et svar på hvorfor dette ikke var en mulighed.
Det bliver spændende hvad Ankestyrelsen nu kommer frem til, efter at de er
blevet bedt om at kigge på sagen.
Jeg vil følge sagen tæt hele vejen, jeg er af den holdning at det er trist at,
borger og medarbejder skal tages som ´´gidsel´´ i denne sag.
Dorthe Mehlberg

Overlever flertalsgruppen 2019?
2019 startede nærmest lige så dramatisk som 2018
sluttede! Med afsløringen af at der var tale om
politisk indblanding i sagen om den tyske børnehave
på Vesterbakke i Broager, så lagde januar måned
yderligere ud med historierne om Dalsmark, der nu
skulle hjemtages og kommunaliseres, og kort efter
fulgte Sønderborg Forsyning (SONFOR) op med
historien om at de nu også ville hjemtage opgaver,
nemlig affaldsindsamlingen, der i dag håndteres af
bl.a. Meldgaard. SONFOR havde nemlig regnet ud
at de kunne spare en masse penge ved at hjemtage,
dog havde de begået en regnefejl i millionklassen,
der efter en voldsomt pres fra brancheorganisationer
og vognmænd, gjorde at man valgte at lave et nyt
udbud, hvor man selvfølgelig stadig selv ville byde ind.
Debatten rasede i ugerne efter på nettet og i dagspressen omkring de to sager og pludselig
så det ud til at Erik Lauritzens flertalsgruppe måske ikke var helt så enige som de ellers
havde givet udtryk for tidligere...
Såvel Stephan Kleinschmidt som Aase Nyegaard begyndte nu at stille spørgsmålstegn ved
om det virkelig kan passe at loven er anderledes i Sønderborg Kommune end i resten af
landet, hvad angår det at indgå en kontrakt med en leverandør som Danske Diakonhjem,
og samtidig blev der også ytret en kritisk af signalværdien i de to sager, hvor Sønderborg
Kommune og dets selskab SONFOR vil hjemtage opgaver for over 50 mio. kroner, når vi
samtidig lige har indgået et budgetforlig i efteråret, der udtrykkeligt siger at byrådets
partier vil arbejde for mere udlicitering, da Sønderborg er en af de kommuner i Danmark,
der udlicitere mindst.
Det kan imidlertid vække undren at Kleinschmidt og Nyegaard først kom på andre tanker,
hvad angår Dalsmark, efter at historien kom i pressen i Januar 2019, for opsigelsen af
kontrakten med Diakonhjemmet er rent faktisk vedtaget på et byrådsmødet i August 2018,
hvor de to lokalister netop havde mulighed for at stemme imod en hjemtagning, men
dengang lod de sig kører over af den socialdemokratiske tromle, der med sine 15
mandater fylder mest i flertalsgruppen, om end den ikke er i stand til at skabe et simpelt
flertal, alene.
Med de to sager er der pludselig opstået et potentiale i Kleinschmidt og Nyegaards
mandater, et potentiale der har vist sig ved tydelige tegn på splittelse i flertalsgruppen. Vel
at mærke splittelse over spørgsmålet om noget helt centralt, nemlig den retning
Sønderborg Kommune skal udvikle sig i. Spørgsmålet er så om uenigheden er stor nok
splitte Lauritzens flertalsgruppe, eller om han formår at holde Kleinschmidt og Nyegaard
helt tæt ved magtens centrum. I så fald bliver han nødt til at rykke sig på sine næsten
latinamerikanske erhvervspolitik. Bliver 2019 året hvor Lauritzens korthus kollapser, eller
falder Kleinschmidt og Nyegaard til patten, når alt kommer til alt? Kun tiden kan svare på
dette…
Indlægget er skrevet af: Stefan Lydal, 2. Viceborgmester

Nyt fra region Syddanmark Af Carsten Sørensen
Året er begyndt med debatten om nedlæggelsen af regionerne til fordel for et system uden folkevalgte,
og det kan være svært at se op og ned i regeringens planer om fremtidens sundhedsvæsen. Uanset
hvad der sker med regionerne, så arbejder vi videre som intet er hændt. Januar bød på samtale med
partierne om den fremtidige dækning og responstider på det præhospitale område.
Vi kikkede på, om vi ved at flytte rundt på stationerne i det sønderjyske kan sikre hurtigere
udrykninger ved f.eks. at give flere ambulancer til Odense og dermed kunne ”hjemtage” en
ambulance, der lige nu hjælper det pressede beredskab deroppe, og derved rykke en ambulance tættere
på Als.
Ligeledes skal vi inden længe tage stilling til at regionen skal beholde sit samarbejde med
nødbehandlerbilen fra Danfoss til dækning i området af Nordborg. Det er helt klart vores holdning, at
vi skal forlænge samarbejdet, der har viste sig som værende en succes med nødbehandlerbilen som
den første på stedet ved alarmopkald.
Og byggerierne forsætter for fuld styrke. I Sønderborg er vi godt i gang med at ombygge det gamle
sygehus og der var i slutningen af 2018 rejsegilde på CIE center for industriel Elektronik.
På de fleste af sygehusene byger vi til eller om, jeg kan nævne flere sengepladser i psykiatrien, et nyt
sengeafsnit i Esbjerg, et samarbejde med Tønder kommune og samdrift Tønder på Tønder sygehus
samt naturligvis det kæmpe store projekt med NYT OUH, regionens kommende supersygehus i
Odense, hvor DF var med til at skaffe penge til at der kunne bygges et køkken på NYT OUH.
I Kolding bygger vi nyt datacenter, det sker dels for at spare penge på den fremtidige drift med
væsentlige mindre udgifter på energi, men også for at kunne leve op til de stadig skrappere krav om
datasikkerhed. Ligeledes i Kolding har regionen åbnet et tolkecenter. Politisk bestemte vi i 2018 at
hjemtage driften for tolkning. Det har løftet niveauet for tolkning og sammen med kravet om, at man
selv må betale, såfremt man har været i Danmark i mere end 3 år, så er det også et sted hvor vi har
sparet.
Men sparet er pengene ikke, for med omhu bruger vi alle pengene igen. Vi uddanner vore
ambulanceredder til paramediciner som de kan og må behandler borgerne mere allerede ude i
ambulancerne. Det kommer sammen med stadig flere akuthjælperordning i regionen til at redde flere
menneskeliv især ved hjertestop.
Vi har også overført midler til at videreuddanne og fastholde vore medarbejdere på skadestuerne
(FAM). Dette sker i et forsøg på at fastholde vores medarbejder på en arbejdsplads, der både psykisk
og fysiske er hård med stort pres og lange dage med for lidt pauser.
I den kommende tid rejser udvalget for regional udvikling rundt i hele regionen og fører drøftelser
med kommunerne om den kommende udviklingsplan for regionen. Første møde har allerede været
afholdt med syd- og sønderjyske kommuner. Og selvom at regionen ikke længere må beskæftige sig
med erhvervsfremme indsats, som følge af en ny lovgivning. Så er der masser af arbejde i at ligge en
retning, der kan udvikle og fastholde det samarbejde der er i den syddanske region.
Har i spørgsmål til dansk Folkeparti i regionen, så er i velkommen til at kontakte os.
Venlig hilsen Regionrådsmedlem Carsten Sørensen.

Forårsmesse i SFS-hallen
Den 9. og 10. Marts er Dansk Folkeparti i Sønderborg
repræsenteret til forårsmesse i SFS-hallen i Sønderborg.
Borgmester Andersens Vej 100, 6400 Sønderborg
Vi er der kl. 10-16 begge dage.
Kom og få en snak med Jan Rytkjær Callesen eller bestyrelsen,
få en kop kaffe og nogle bolcher.
Vi har nogle fribilletter, der kan rekvireres ved Stefan Lydal på
27 90 37 18.

Generalforsamling i Dansk Folkeparti

Udsendt: Dato 17/2-2019

Sønderborg Lokalforening.
Søndag D. 17/3-2019
Hos Risa, Guderup Forsamlingshus, Trappen 6, 6430 Nordborg
Lokalforeningen inviterer på frokost kl.13.00-13.45 hertil 1 øl eller 1 vand.
Generalforsamlingen begynder kl. 14.00, her serveres der kaffe & kage. Der
kan købes øl/vand. (betales ved afhentning)
Der er TILMELDING til spisning, hos Tanja Lillian Svendsen
HELST mail: tanjalillian@gmail.com eller Mobil 20 95 18 53.
SENEST D. 9/3-2019
Dagsorden:
1) Valg af referent
2) Valg af stemmetæller
3) Valg af dirigent
4) Beretning og drøftelse af foreningens forhold, v/ Tanja Lillian Svendsen
5) Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår, og
forlæggelse af budget for det løbende regnskabsår, v/Stefan Lydal.
6) Fastsættelse af kontingent til foreningen, for det kommende år
7) Indkommende forslag skal være skriftlig. Formanden i hænde senest D. 1/22019
8) Valg af Formand. (2 år)
9) Valg af Næstformand. (1 år)
10) Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter (3 skal vælges for 2 år)
11) Valg af revisor og suppleant for denne.
12) Valg af delegerede til årsmødet 16-17 September: Sønderborg
lokalforening er blevet tildelt 21 delegerede til årsmødet. Vi sender en
tilmeldingsliste rundt. Hvis færre end 21 melder sig, bortfalder punktet.
13) Eventuelt.

Årsregnskab for Dansk Folkeparti Sønderborg
2018
INDTÆGTER
Medlemskontingent
Kommunalt tilskud
Regionalt tilskud
Øvrige indtægter
Indtægter i alt
UDGIFTER
Gaver m.m.
Gebyrer m.m.
Kampagneaktiviteter
Kampagner
Materialer (DF-butikken)
Udstyr
Valg
Medlemsarrangementer
Generalforsamling
Opstillingsmøde
Øvrige arrangementer
Medlemsblad
Porto
Tryk
Organisation
Kontorartikler
Møder
Transport
Udgifter i alt

2017

29.120
32.161
61.281

34.020
30.513
64.533

648
300
3.341

1.723
164
63.005

(1.176)

(12.794)

(2.165)

(2.983)

()

(4.212)

()

(43.015)

12.790

10.740

()

(1.868)

(10.125)

(8.150)

(2.665)

(723)

10.890

8.944

(6.143)

(7.600)

(4.747)

(1.344)

3.834

3.583

(120)

(319)

(1.200)

(600)

(2.114)

(2.664)

31.803

88.159

AKTIVER
Indestående i bank
Kontantbeholdning

48.321
86

PASSIVER
Kassebeholdning pr 1/1-18
Årets resultat

18.928
29.478

Aktiver i alt

48.407

Passiver i alt

48.407

2019 budget for Dansk Folkeparti Sønderborg
INDTÆGTER
Medlemskontingent
Kommunalt tilskud
Regionalt tilskud
Øvrige indtægter
Indtægter i alt

28.000
32.161
60.161

UDGIFTER
Gaver m.m.
Gebyrer m.m.
Kampagneaktiviteter
Folketingsvalg
Øvrige kampagne og materialer
Medlemsarrangementer
Generalforsamling
Øvrige arrangementer
Medlemsblad
Porto
Tryk
Organisation
Lagerhotel
Kontorartikler
Møder
Transport
Udgifter i alt

64.610

ÅRETS RESULTAT
Resultat

-4.449

2.000
300
27.500

(20.000)
(7.500)

14.000
(7.000)
(7.000)

11.750
(7.000)
(4.750)

9.060

(4.560)

(500)
(2.000)
(2.000)

Stramninger virker: Flere rejste ud og færre rejste ind i
Danmark i 2018
Der er nu næsten lige så mange udlændinge, der rejser ud af
Danmark og til et ikke-vestligt land, som der er udlændinge fra
ikke-vestlige lande, der rejser ind, viser nye tal. “Det viser, at
politikken virker og har en effekt,” siger Dansk Folkepartis
udlændingeordfører Martin Henriksen
Mens antallet af ikke-vestlige indvandrere, der kommer til
Danmark, fortsætter med at falde, så stiger antallet af personer,
der udvandrer fra Danmark til et ikke-vestligt land.
Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.
I 2018 kom 20.744 udenlandske statsborgere fra ikke-vestlige
lande til Danmark, men samtidig var der 17.867 personer med
udenlandsk statsborgerskab, der forlod landet til fordel for et
ikke-vestligt land. Dermed blev nettooverskuddet af
udenlandske indvandrere fra og til ikke-vestlige lande i 2018
på kun 2.877.
Til sammenligning var nettooverskuddet i 2015 på over 20.838
personer. Dengang indvandrede 32.644 fra ikke-vestlige lande
til Danmark, mens kun 11.806 udenlandske statsborgere
udvandrerede til ikke-vestlige lande.
I 2016 faldt nettooverskuddet til 15.978 personer (28.922 ind,
12.944 ud), og i 2017 var det nede på 7.274 personer (23.097
ind, 15.823 ud).

Samtidig er antallet af personer med ikke-vestlig oprindelse,
der får dansk statsborgerskab, faldet markant. Kun 1.510
personer fra ikke-vestlige lande fik i 2018 tildelt dansk
statsborgerskab. I 2017 var det 5.096 personer og i 2016 var
det hele 13.358, der fik dansk statsborgerskab.
Faktisk udgør 2018-tallet en ny bundrekord i statistikken, der
kan føres helt tilbage til 1979.
I 2013 var tallet nede på 1.564 tildelte statsborgerskaber til
udlændinge,
der
tidligere
havde
et
ikke-vestligt
statsborgerskab. Og i 1984 var der 1.589 udlændinge, der
skiftede fra ikke-vestligt til dansk statsborgerskab.
Kære alle
Jeg har brug for hjælp i forbindelse med folketingsvalget.
Har du lyst til at hjælpe med at dele brochurer ud eller
hænge plakater op, så må du meget gerne ringe til mig.
Ingen hjælp er for lille. Har du mulighed for at dele ud i
postkasserne på din egen vej, tal med naboen hen over
hækken eller har du lyst til at hjælpe ved gadekampagner.
Har du familie eller kender du nogen, der kunne hjælpe
med at dele brochurer ud i andre sydjyske kommuner så vil
det også være en kæmpe hjælp.
Mvh. Jan Rytkjær Callesen
Mobil: 27 90 37 09

Adresseliste for Dansk Folkeparti i Sønderborg lokalforening
Formand
Tanja Lillian Svendsen
(2019)

Næstformand
Byrådsmedlem
Dorthe Mehlberg
(2020)

Bestyrelsesmedlem
2. Viceborgmester
Stefan Lydal
(2019)

Bestyrelsesmedlem
Carsten Sahl Andersen
(2020)

Bestyrelsesmedlem
Emely Wind Thomsen
(2020)

Bestyrelsesmedlem
Ellen Bak
(2019)

Bestyrelsesmedlem
Dannie Poulsen
(2019)

1. Suppleant

2. Suppleant

Lebølvej 14
Lebøl
6470 Sydals

Mobil: 20 95 18 53

Grundtvigsparken 6
6400 Sønderborg

Mobil: 23 11 29 22

E-mail: tanjalillian@gmail.com

E-mail: dorthemehlberg@stofanet.dk
Perlegade 60, 1
6400 Sønderborg

Byrådstelefon: 27 90 37 18
E-mail: df@stefanlydal.dk

Flædbækvej 4
Elstrup
6430 Nordborg

Mobil: 28 87 66 20

Jes Thaysensvej 4
Rinkenæs
6300 Gråsten

Mobil: 27 34 56 23

Gartnervænget 3, 01. Th
6400 Sønderborg

Mobil: 91 25 29 33

E-mail: csa.elstrupcity@gmail.com

E-mail: emelt@live.dk

E-mail: ellenbak@hotmail.com
Langballe 25
Nybøl
6400 Sønderborg

Mobil: 27 65 21 20
E-mail: dannie_poulsen@outlook.com

