Formanden har ordet

Carsten Sahl Andersen
Lokalformand

Godt nytår til jer alle. Det er jo altid spændende at starte på et nyt år, og se
hvad det bringer. Man kan have mange planer, men ved jo ikke hvordan det
ender.
2019 var jo ikke det bedste år for Dansk Folkeparti, så vi håber selvfølgelig på
en smule medvind i 2020, hvor Dansk Folkeparti kan fejre 25 års jubilæum.
Bestyrelsen har lagt nogle datoer ind i kalenderen, som vi allerede kender.
Det drejer sig om datoer hvor vi er til stede til forskellige markeder, og andre
begivenheder, så det er muligt at møde os rundt i kommunen lige fra
Nordborg, over Sønderborg til Gråsten.
Der er også datoer for hvornår man kan møde byrødderne, så da håber jeg
mange lige vil kigge forbi. Det er jo der vi kan få gode input fra jer
medlemmer, som er meget vigtig for både bestyrelsen, og vores
byrådsmedlemmer. Vi er der jo for jeres skyld.
Bestyrelsen har igen i år planer om virksomhedsbesøg for medlemmerne,
men herom senere.
Ellers håber jeg at se mange af jer til generalforsamlingen, som igen i år
foregår Hos Risa i Guderup den 22. marts, (HUSK TILMELDING, HVIS DU VIL
MED TIL SPISNING).
Carsten

Bestyrelsen i DF Sønderborg var
repræsenteret ved tillidsmandsmødet
med repræsentanter fra hele
Sydjylland, den 9. december, med
Kristian Thullesen Dahl.
Hvor der blev evalueret hvordan det var
gået, med Dansk Folkeparti efter
Kristian havde været hele vejen rundt i
medlemskredsen og holdt møder med
bestyrelsernes repræsentanter, i
august. Forholdsvis kort tid efter valget
den 5. juni, og havde noteret input ned
i den ”lille
røde” og
derefter siden
havde givet en
redegørelse på
årsmødet i
Herning.
Og der blev ikke lagt fingre imellem
ved mødet den 9. december, som
foregik i Gram på Slotskroen, hvor
foreningernes repræsentanter, fortalte
formanden, hvorledes de har opfattet
forløbet efterfølgende både lokaltog
landspolitisk. Og hvor man mente der
kunne trænges til forbedringer, men
der blev også uddelt ros.
Da det var et lukket møde, kan derfor
ikke refereres direkte, men dog sige, at
der er fuld opmærksomhed fra
ledelsens side på hvad der rører sig ude
i Danmark omkring DF. Og hvordan DF
kommer tilbage på sporet. Ved mødet
kunne man mærke der var et stort
ønske om at få DF-gjort kampklar til
regions og kommunalvalget i 2021.

Nyt fra Regionen
Skrevet af
Regionsrådsmedlem

Carsten Sørensen
Vi er jo kommet halvvejen gennem valgperioden og samarbejdet i vores DF
gruppe er fantastisk.
Thies Mathiesen har arbejdet med en ny psykiatriplan som netop er udsendt til
offentligheden. Planen udstikker retningslinjerne for vores indsats i psykiatrien og
dette indebærer at der afsættes både flere penge og mere mandskab.
Søren Rasmussen som er formand i regional udvikling har i den kommende tid
travlt med fejringen af genforeningen 2020, hvor han sammen med Carsten
Sørensen kommer rundt til masser af arrangementer. For Dansk Folkeparti betyder
fejringen af genforeningen rigtigt meget og det vil kunne afspejles i vores
tilstedeværelse til genforeningen 2020.
Olfert Krog som er vores repræsentant i Miljøudvalget arbejder med den store
forurening på Himmark strand som regionen forventes at indgå et samarbejde med
Danfoss om den indsats der på sigt skal rense området.
Anne-Marie Palm Johansen som sidder i anlæg og innovation sammen med
Carsten Sørensen arbejder med ombygningerne i både Sønderborg og Åbenraa,
hvor vi den 20 februar skal holde indvielse på det nye akutsygehus.
Jeg selv, Carsten Sørensen har arbejdet med at få forbedret forholdene for
handicappede ved indgangspartiet på Kolding sygehus. Jeg ser frem til at besøge
Als i den kommende tid, hvor jeg bl.a. kommer til Sønderborg i forbindelse med
genforeningen.
År 2019 var ganske tilfredsstillende for DF, vi fik rigtig mange af vores ønsker
med i regionens budget 2020.
Der kan nævnes sprogkrav for alle udenlandske læger på sygehusene uanset om de
er fra EU eller ej. Vi fik tilføjet flere penge til psykiatrien, hvilket var tiltrængt og
det er et område som forsat vil havde DFs fokus.
:

Vi har også fået optimeret beredskabet med vores ambulancer og her skal i vide at
jeg holder nøje øje med om responstiderne på Als holder sig indenfor det samme
niveau som resten af regionen. Hvis ikke så informerer jeg vores gruppe om dette
så vi kan handle og få dem ned igen.
Fortsættes næste side

Jeg arbejder også på at lave et arrangement med bus for de sønderjyske
lokalforeninger, hvor i inviteres op til Vejle og et regionsrådsmøde med oplæg af
mine kollegaer og jeg fra Dansk Folkeparti i region Syddanmark.
Jeg er også ved at lave en folder til de Syddanske lokalforeninger som fortæller om
hvad DF i regionen har fået gennemført de sidste to år. Den er klar når der er tid til
markederne.
Det var lidt kort om hvad vi har gang i hos DF Region Syddanmark
Skulle i have et behov så kan jeg kontaktes på cso@rsyd.dk og så skal jeg gøre
hvad jeg kan for at hjælpe.
__________________________________________________________________

Nyt DFU ungdom
Af formanden Emely Wind Thomsen

Vi er i DFU Sønderjylland, i fuld gang med at planlægge vores
Generalforsamling, der vil blive afholdt d. 15 marts. Vi har desuden vores næste
arrangement, som er en fastelavnsfest, på tværs af nogle af lokalforeningerne i
Jylland.

Den 22 mand store gruppe, fra DFU, som besøgte Storbritannien i forbindelse med Brexit.
Turen foregik over fire dage, DFU- Sønderjylland havde to med på turen, har her taget
opstilling foran The Imperial War Museum i London.

DFU Sønderjylland har igen i år også været repræsenteret på DFU's årlige
udlandstur. Vi har været i England under Brexit, og har fejret den glædelige
begivenhed med de engelske Conservatives. Vi er også blevet meget klogere på
engelsk politik, blandt andet med rundvisning på Westminster med en af
parlamentarikerne og besøg på den danske ambassade.

Nyt fra teknik
og miljøområdet
Skrevet af: Stefan Lydal, 2. Viceborgmester

Byudvikling af Fiskerihavnen
Som det næppe er gået nogens næse – eller øjne – forbi, så har den gamle fiskerihavn i
Søndeborg ligget øde og faldefærdig hen i efterhånden flere årtier. Planerne var ellers store,
da det daværende socialdemokratiske styre indgik en lejeaftale med en lokal udvikler tilbage
sidst i 00’erne, men desværre fik finanskrisen sat en stoppe for disse, og projektet kom aldrig
på ret fode igen. Først i 2019 lykkedes det Sønderborg Kommune at få erhvervet arealet
tilbage, og nu skal der til at ske noget!
Økonomiudvalget er blevet enige om at der skal udskrives en arkitektkonkurrence for
området, der står overfor at skulle udvikles som den sidste etape af byens havn. Vi starter
med et stykke blankt papir og det bliver således op til arkitekterne, på baggrund af
borgerinddragelsesproces at komme deres bud på hvordan Sundgade skal udvikles for at
blive til en attraktiv bydel, hvor man kan bo og arbejde, og hvad der nu ellers kommer af
spændende forslag. Kun én ting er sikkert: ingen rører ved Sundhalle!

Store (lokal)planer på Nordals
2020 bliver et år, der går over i historiebøgerne hvad angår storstilede projekter på Nordals!
Næppe siden bygningen af “Lunden” ved Danfoss, har planer været så store…
Linak barsler med en “Runde 3”, altså den tredje runde produktionsbygning, og derudover
en række øvrige fremtidige udvidelser, skulle væksten fortsætte mange år ind i fremtidig.
Der er for alvor kommet gang i Guderups største arbejdsplads! Planerne kræver imidlertid
at der udarbejdes et nyt plangrundlag, for at de kan realiseres og dette arbejde er blevet
igangsat i Teknik- og Miljøudvalget, der i løbet af 2020 skal have godkendt en lokalplan for
de planlagte udvidelser.

Samtidig er der blevet sat gang i arbejdet med en lokalplan for det kommende
ferieresort beliggende ved Universe. Også her er planerne store, når der planlægges
byggeri for i alt 1,3 mia. kr. Den 14. januar afholdt Sønderborg Kommune og
bygherre et borgermøde i Nordals Idrætscenter, hvor omkring 450 personer var
dukket op for at høre nærmere omkring planerne. Det er ligeledes planen at der i
løbet af 2020 skal være udarbejdet og godkendt en lokalplan for projektet, således
byggeriet af resortet kan komme i gang.
Sidst, men ikke mindst er der sat gang i arbejdet med Naturpark Nordals, der fokus
på den megen smukke natur, der findes på Nordals, særligt omkring de tre store
genoprettede søer.
Skandalen om Skansegården
Tilbage i 2018 udbød Naturstyrelsen den historie ejendom “Skansegården”, beliggende blot
150m fra skanse 3, til salg, for den nette sum af 2,5 mio. kr. Ejendommen endte med at
Fortsættes næste side

blive solgt for intet mindre end det dobbelte, og køber udtalte i den forbindelse, til
JydskeVestkysten i januar 2019, at han var faldet for den skønne beliggenhed og at han
ønskede at renovere ejendommen, hvilket der også var lagt op til i udbudsmaterialet.
Siden har piben dog fået en anden lyd fra købers side, og ganske kort tid efter modtog
Sønderborg Kommune således en ansøgning om nedrivning af den historiske ejendom på
Dybbøl Banke. Der var klar stemning for at ansøgningen skulle afvises og ejendommen i
stedet bevares med et §14-forbud, men på mærkværdigvis fornemmede køber hvad klokken
var slået og valgte derfor – i 11. time – at trække sin ansøgning tilbage!
I stedet for at bede Sønderborg Kommune tage stilling i sagen, satte køber gang i det helt
store lobbyarbejde og rendte egnen tynd for at snakke med flere lokale såkaldte interessenter
og eksperter, hvorefter han bad fredningsnævnet se nærmere på sagen, ud fra at selve
ejendommen jo sådan ikke er fredet, men det er området den ligger i, nemlig den såkaldte
Dybbøl Fredning fra 1987.
Fredningsnævnets afgørelse er så endelig kommet i januar 2020, og den er ganske klar:
Dybbøl fredningen står ikke længere ved sin magt!
Samtlige ønsker imødekommes og de strenge
fredningsbestemmelser dispenseres der altså for.
Naturligvis skal køber have lov til at rive den historiske
ejendom ned, for den er jo opført umiddelbart efter
slaget i 1864, så hvad har den dog af værdi for museet?
Og selvfølgelig skal køber også have lov til at bygge en
garage på intet mindre end 145m2, for det er jo
Skansegården som muligvis ikke bliver
utænkeligt at kan man opbevare sin bil på mindre plads renoveret, men revet ned på grund af
end det i dag…
historieløshed i Fredningsnævnet
Jeg må sige, at efter at have læst fredningsnævnets afgørelse igennem et par gange, så er jeg
fuldstændig rystet over at vi kan have en offentlig instans, der hævder at kunne tage stilling
i fredningssager, men samtidig er så historieløse at de ender med i stedet fuldstændig at
underkende Dybbøl fredning, en fredning, der er sat i verden for undgå at der bare bygges
løs i skanselandskabet og historien fra 1864 skrives i glemmebogen.
Heldigvis, trods fredningsnævnets meget upræcise afgørelse, skal en nedrivningsansøgning
fortsat behandles politisk, så lidt håb er der da forude. I afgørelsen står nemlig intet specifikt
omkring hvordan et eventuelt nybyggeri skal reguleres, og der må derfor en lokalplan til, og
allerhelst en bevarende en af slagsen, hvis der skal ske nogen former for (ny)byggeri på
matriklen! Jeg sætter derfor min lid til at der i Teknik- og Miljøudvalget fortsat er vilje til at
føre den linje vi har lagt an med, med §14-forbud flere andre steder i kommunen.
For selvom fredningsnævnet måske har talt, og det med opbakning fra et museum, for hvem
historien efter 1864 er fuldkommen uinteressant, så er det stadig Sønderborg Kommune, der
er myndighed i sagen, og derved også Teknik- og Miljøudvalget, der har det afgørende ord
i denne sag. Fortsættelse følger…

Foreslået budget for 2020
INDTÆGTER
Medlemskontingent
Kommunalt tilskud
Indtægter i alt
UDGIFTER
Medlemsarrangementer
Generalforsamling
Øvrige arrangementer
Organisation
Kontorartikler
Lagerhotel
Møder
Transport
Kampagneaktiviteter
Deponering til valgkonto
Øvrige kampagneaktiviteter
Medlemsblad
Porto
Tryk
Gaver m.m.
Gebyrer m.m.
Udgifter i alt
ÅRETS RESULTAT
Resultat

Sønderborg

28.000
32.161
60.161

7.500
7.500
500
4.560
500
500
20.000
7.000
3.500
6.000
2.000
300
59.860
301

-Kom og gør din indflydelse gældendeGeneralforsamling i Dansk Folkeparti
Sønderborg Lokalforening.
Søndag D. 22. marts 2020 kl. 13:00
Spisning klokken 12:00
Hos Risa, Guderup Forsamlingshus, Trappen 6, 6430 Nordborg
Lokalforeningen inviterer på frokost kl. 12:00-12.45 hertil 1 øl eller 1 vand.
Generalforsamlingen begynder kl.13.00, her serveres der kaffe & kage. Der
kan købes øl/vand.
Tilmelding til spisning tilgår lokalformand Carsten Sahl Andersen på
mail: csa.elstrupcity@gmail.com eller på telefon 29 87 66 20.
Tilmelding SENEST D. 15/3-2020.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af referent
2) Valg af stemmetæller
3) Valg af dirigent
4) Beretning ved lokalformanden derefter drøftelse af foreningens forhold.
5) Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår, og
forlæggelse af budget for det løbende regnskabsår
6) Fastsættelse af kontingent til foreningen, for det kommende år.
7) Indkommende forslag. Der er ingen. (Frist for indsendelse d. 1. februar.)
8) Valg af Formand. (ikke valg kun i ulige år)
9) Valg af Næstformand. (2 år)
10) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år) og 2 suppleanter (1 år).
11) Valg af revisor og suppleant for denne.
12) Valg af delegerede til årsmødet 26.-27. september 2020 i Odense: Sønderborg
lokalforening er blevet tildelt 19 delegerede til årsmødet. Der bliver sendt en
tilmeldingsliste rundt. Hvis færre end19 melder sig, bortfalder punktet.
13) Eventuelt.
På bestyrelsens vegne
Carsten Sahl Andersen
Lokalformand

Bestyrelse og byrådsmedlemmer
Sønderborg
Formand
Carsten Sahl Andersen

Valg-periode
udløber

Næstformand
Carsten Dohrmann

Valg-periode
udløber

BestyrelsesmedlemKasserer
Stefan Lydal
Bestyrelsesmedlem
Emely Wind Thomsen

Valg-periode
udløber

Byrådstelefon: 2790 3718
E-mail: df@stefanlydal.dk

Valg-periode
udløber

Mobil: 2734 5623
E-mail: emely@live.dk

Bestyrelsesmedlem
Ellan Bak

Valg-periode
udløber

Mobil: 9125 2933
E-mail: ellenbak@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Dannie Poulsen

Valg-periode
udløber

Mobil: 2765 2120
E-mail: dannie_poulsen@outlook.com

Bestyrelsesmedlem
Hans Peter Toft

Valg-periode
udløber

Telefon: 7465 0810
Mobil: 2488 7910
Email: hans.peter.toft@gmail.com

Suppleant
Mia Christine Wheitman

Valg-periode
udløber

Suppleant
Vakant

Valg-periode
udløber

Byrådsmedlem
Jan Rytkjær Callesen
Byrådsmedlem
Stefan Lydal
Byrådsmedlem
Dorthe Mehlberg

Mobil: 2790 3709
E-mail: jrcl@sonderborg.dk
Gruppe- Mobil: 2790 3718
formand E-mail: df@stefanlydal.dk
Mobil: 2790 3987
E-mail: dme@sonderborg.dk

2021

Mobil: 2987 6620
E-mail: csa.elstrupcity@gmail.com

2020
2021
2020
2020
2021
2021
2020
2020

