Formanden har ordet

Carsten Sahl Andersen
Lokalformand

Så er sommerferien ved at være overstået, og vi skal i arbejdstøjet. Meget har
jo stået stille, i en sidste tid, så nu er det tid til at se fremad. Der ligger jo et
valg eller to forude, kommunalvalg, og regionsvalg. Derfor er det vigtig at
komme i gang allerede nu, og bestyrelsen vil samle vores byrådspolitikkere, så
vi kan drøfte fremtidens politik i Sønderborg. Vi håber samtidig, at der er
nogle der vil melde sig ”under fanerne”, så har du lyst til at stille op til
kommunalvalget, hører vi meget gerne fra dig.
Det ville være dejligt, hvis vi kunne præsenteres i hele kommunen, og gerne
kvinder og mænd i alle aldre. Det er vigtigt at vi får, så mange på listen, som
muligt, da dette vil give os flere stemmer til kommunalvalget, alle kender
nogen, der vil stemme på en, enten familie, naboer, arbejdskollegaer, venner
osv.. Et år er hurtig omme, så lad os komme i gang.
Samtidig håber jeg også at der er nogen der har lyst, til at give en hjælpende
hånd med, når vi nærmer os valget. Det er jo meget vigtigt, at vi er synlige, så
derfor denne opfodring til alle. Kunne du måske lige tage et par foldere i dit
nabolag, eller hjælpe nogle af kandidaterne med at hænge plakater op, eller
andet, så sig endelig til, jo flere jo bedre, og jo mindre skal hver især lave.
Vigtig er det også, at vi alle taler positivt om partiet, så vi kan få vendt den
negative spiral, det er i vores alles interesse.
Carsten

Generalforsamlingen, i DF
Sønderborg lokalforening, der var blevet
udskudt p.gr. a. Corona.
Blev afviklet tirsdag den 30. juni i
Multikulturhuset´s store sal.

Kom med og bliv klogere på den nye
affaldsordning hos Sønderborg
Forsyning - SOFOR
Torsdag den 22. oktober 2020
klokken 17:00 i Multikulturhuset
møderum 3.3
Tilmelding: Næstformand Hans Peter
Toft. Mobil (SMS) 23887910
telefon 74650810 eller
E- mail hans.peter.toft@gmail.com
Senest torsdag den 15. okt. 2020
Se øvrige arrangementer nederst på
næste side..

På generalforsamlingen , blev Hans
Peter Toft valgt til næstformand,
Charlotte Liljeblad Pilegaard blev
nyvalgt til bestyrelsen og Emely Wind
Thomsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Til de to suppleant poster blev Elly N.
Kørvel nyvalgt og Mia Christine
Wheitman blev genvalgt.. Bestyrelsen
består herefter af 6 personer.
Mail og telefon til bestyrelses og
byrådsmedlemmerne kan læses på
bagsiden af medlemsbladet..

Nyvalgt bestyrelsesmedlem
Mit navn er Charlotte Liljeblad Pilegaard jeg er 39 år og er født syd for
København. Jeg har boet på Als siden 1989. Jeg er gift og min mand
arbejder, som faglært tjener i Sønderborg. Vi bor sammen med vores
3-årige datter i Nordborg. Ud over dette, er jeg mor til to dejlige
drenge, på 8 år og 6 år, fra et tidligere forhold, som ikke bor hos os.
Jeg er førtidspensionist og har været det siden 2005. Jeg har
handelsskolens grundeksamen, og har igennem de sidst 15 år også arbejdet, som
bartender/servitrice, på forskellige bodegaer/beværtninger. Jeg har igennem mit
arbejde set alle sider af det Danmark vi lever i. Jeg arbejder ikke mere, da jeg nu har
valgt, at ville bruge min tid på, at fremme Dansk Folkeparti, til gavn for vore
medlemmer.
Det, som er mine hjertesager er, ”vores alles fremtidige voksne”. Vores børn og
unge i dag. Samt dem, der har været med til, at bygge hele vores velfærdssamfund
op. Og ikke mindst, de der ingen stemme har, men liv og sjæl, dyrene.

Nyt fra Regionen
Skrevet af DF Regionsrådsmedlem
- Gruppeformand

Thies Mathiasen

Information fra Dansk Folkeparti´s
regionsråds gruppe.
I Region Syddanmark.
Det vigtigste lige nu er selvfølgelig at inddæmme COVID-19, men ellers har i
Psykiatri og Social udvalget er i øjeblikket i gang med en kommune runde hvor vi
besøger alle 22 kommuner i regionen, og den 13 august besøger vi også Sønderborg
kommune, hvor vi skal diskutere den nye Psykiatriplan som vi fik besluttet i
december 2019, og så skal vi øge samarbejdet mellem kommunen og Regionen.
Så er vi ved at rulle “Hjerteløberne” ud i hele regionen og først i maj var vi oppe på
tæt ved 9.500,00 aktive “Hjerteløbere” som kan rykke ud til opkald hvor der kan
mistanke om, bl.a. hjerte stop, det forventer vi en hel del af og man kan sagtens melde
sig til APP’en for at blive en ny “Hjerteløber”.
Vi satser også på at det sidste ombygning af Sønderborg sygehus kan afslutte, da
ombygningen er sket over flere omgange, bl.a. renoveringen af underetagen på
Sønderborg sygehus indbefatter følgende funktioner:
Ny medicinsk Modtagelse, Ny skadesklinik, akutbilsfunktion med ambulanceport ,
velfærdslokaler og vagtværelser med sekretariat, AVG rum, Hjælpemiddels depot,
Senge central, Portørcentral, osv osv, en helheds plan der sikrer at specialsygehus
Sønderborg bliver et ambulant sygehus med en meget høj effektivitet til gavn for
regionens patienter.
De bedste hilsner til alle Sønderborgs medlemmer fra Regionsrådsgruppen
KALENDER:
Medlemsmøde:
Mød Byrådspolitikerne 16. november i Multikulturhuset 19:00
Biblioteket møderum M3.3
Kommende arrangementer:
SOFOR ”den nye affaldsordning” 22. okt.2020 kl.17
Glæd dig til julebanko søndag den 15. november 2020 (nærmere tilgår senere)
Mød os på julemessen i Nordborg….

Svigt i Ældreplejen
Skrevet af: DF byrådsmedlem Dorthe Mehlberg

Svigt i ældreplejenHar vi sager i vores egen kommune.?
Efter TV2’s optagelser af svigt i ældreplejen, er det vist ganske normalt at
man kigger ind ad og tænker, har vi lignende sager i kommunen. Som medlem
af Social-og seniorforvaltningen, kan jeg fortælle så meget at, vi ikke er
vidende til sager i kommunen. Det må for mig dermed ikke blive en
hvilepude, at vi ikke kender til nogen og at vi tænker der ikke nogen.
Vi skal som forvaltning altid være lydhør overfor sager fra enten personale
eller pårørende.
Jeg mener at vi som forvaltning i kommunen skal sikre os, at medarbejderne
trygt kan komme med bekymringer omkring plejen eller manglende pleje af
vores ældre, uden at føle at dette ikke er legitimt, eller tro at det kan få
konsekvenser for deres ansættes i kommunen. Jeg mener at vi skal have en
uvildig klage og ombudsmandsfunktion og vores personale skal skoles mere i
emnerne etik-moral og adfærd på ældreområdet.
Dansk folkeparti på landsplan har været ude i medierne og sige at der skal
være minimumsnormeringer i ældreplejen, de mener at, idet antallet af ældre
stiger, vil et betyde at vi kommer til at mangle varme hænder. De mener at
netop minimumsnormeringer vil få en positiv betydning for, om flere får lyst
til et job i branchen.
Når der er historier i branchen om dårlig behandling af ældre, vil det netop
kunne skræmme folk væk fra at begynde på en uddannelse indenfor faget.
Dorthe Mehlberg er Medlem af Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget
Medlem af Social- og Seniorudvalget
Næstformand for Børn og Ungeudvalget og
Medlem af Bevillingsnævnet

Loft på 70 år over pensionsalderen
Minimumsnormeringer og minimumsstandarder på
ældreområdet
Skrevet af: DF byrådsmedlem Jan Rytkjær Callesen
Loft på 70 år over pensionsalderen
Den automatiske forhøjelse af pensionsalderen bør stoppe ved 70 år for dermed at respektere,
at der er store grupper på arbejdsområdet, som på grund af nedslidning og andre forhold ikke
kan arbejde på den anden side af de 70 år.
En forlængelse af grænsekontrollen på fire år som del af efterårets politiforhandlinger
Grænsekontrol skal ind i efterårets flerårsaftale for Politiet for at sikre ro om grænsekontrollen
de næste fire år. Grænsekontrollen er afgørende for at sikre kontrol med Danmarks grænser,
og er et vigtigt element i kriminalitetsbekæmpelsen i Danmark. Dansk Folkeparti kæmper
naturligvis for en permanent grænsekontrol.
Unge, kriminelle indvandrere skal konsekvent udvises
Urolighederne i ghettoerne og andre indvandrertunge miljøer har fyldt meget hen over
sommeren med fortsatte uroligheder i bl.a. Gellerup, Korsør og Ishøj. Der er behov for at

udvise fasthed og beslutsomhed overfor de kriminelle indvandrere, som konsekvent
og i langt højere grad bør udvises.
Minimumsnormeringer og minimumsstandarder på ældreområdet.
Dansk Folkeparti ønsker minimumsnormeringer og minimumsstandarder på ældreområdet.
De forfærdelige sager vi har oplevet på plejehjem i Aarhus og Randers hen over sommeren
har tydeliggjort, at der er behov for en markant styrkelse af ældreområdet. Som en del af den
styrkelse bør der indføres minimumsnormeringer på ældreområdet, som sikrer, at ansatte på
plejehjem ikke står alene med op til 40 beboere på en nattevagt, som nogle steder er tilfældet i
dag. Med tanke på diskussionerne om indførslen af minimumsnormeringer på
dagtilbudsområdet er der behov for lignende normeringer på ældreområdet for at sikre, at
kommunerne ikke nedprioriterer de ældre i bestræbelserne på at finansiere
minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Dansk Folkeparti ønsker derfor at indgå i en
dialog med Ældre Sagen og andre aktører på ældreområdet om, hvordan vi konkretiserer
minimumsnormeringer og minimumsstandarder på ældreområdet. Minimumsnormeringer kan
naturligvis ikke stå alene. Der bliver derfor også behov for bl.a. at kigge på indholdet af
plejepersonalets uddannelser, styrkede og uvildige tilsyn med ældreplejen samt at
klippekortsordningen til de ældre skrives ind i lovgivningen, således at kommunerne ikke kan
brug midlerne på andre end de ældre, som ordningen er tiltænkt.

Afgiftslettelser til gavn for dagligvarebutikkerne i Syd- og Sønderjylland, der er ramt
af grænsehandel.
Grænsehandelen er en stor udfordring for dagligvarebutikkerne i Syd- og
Sønderjylland. I forbindelse med sommergruppemødet besøgte vi en købmand i
Sønderborg, som fortalte om de store udfordringer. ….. Fortsættes næste side…..

Nyt DFU ungdom
Sønderjylland
Af formand Emely Wind Thomsen

Vi er endelig ved at være på toppen i DFU Sønderjylland oven på Corona.
Vi har den seneste tid været land og rige rundt for at støtte op om de andre
lokalforeninger såvel som at de har gjort det samme for os.
Vi har afholdt en yderst vellykket Genforeningsfest hvor vi alle er blevet klogere på
genforeningen og vi fik prøvet alle deltagerne af i den sønderjyske skik
cykelringridning. Vi havde søgt 19.000 kr til festen hos Dansk Ungdoms Fællesråd
som vi fik bevilliget. Dagen efter var der tur rundt i Sønderborg for at se alle de
spændende ting i vores dejlige by. Som det seneste har vi deltaget i en
fodboldturnering i Herning hvor vi fik en flot 1.
plads og været på rundvisning på koldinghus hvor
vi er blevet klogere på kongerækken og Koldings
historie. Det næste stykke tid vil der være
skolestartsuddeling af flyers og flere nationale
arrangementer blandt andet DUF’s
tillidsmandsmøde hvor vi alle vil blive endnu
bedre til bestyrelsesarbejdet og få udviklet
vores evner enden for det organisatoriske og
debattræning.
Fortsat fra side 6… Byrådsmedlem Jan Rytkjær Callesen………
Vi ved at rigtig mange borgere ude i de små samfund er afhængige af at have en
dagligvarebutik tæt på. Dansk Folkeparti foreslår derfor en pakke med afgiftslettelser på
mange af de varer, som er meget påvirkede af grænsehandelen, herunder øl og
cigaretter. En pakke, som jo også vil være en gevinst for borgere i andre dele af landet,
som så ikke behøver at tage turen til grænsebutikkerne. Pakken med afgiftslettelser vil
blive præsenteret i løbet af efteråret.
Fremrykning af forhandlinger om næste fase af genåbningen af Danmark
I forlængelse af Statens Serum Instituts udmelding om, at de ikke kan anbefale næste
fase af genåbningen af Danmark på grund af den opblussende coronasmitte, ønsker
Dansk Folkeparti, at statsministeren fremrykker de forhandlinger om næste fase af
genåbningen af Danmark, som statsministeren har indkaldt til skal gennemføres den 12.
august

Bestyrelse og byrådsmedlemmer
Sønderborg
Formand
Carsten Sahl Andersen

Valg-periode
udløber

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

Næstformand
Hans Peter Toft

Valg-periode
udløber

BestyrelsesmedlemKasserer
Stefan Lydal
Bestyrelsesmedlem
Emely Wind Thomsen

Valg-periode
udløber

Telefon: 7465 0810
Mobil: 23 88 7910
Email: hans.peter.toft@gmail.com
Byrådstelefon: 2790 3718
E-mail: df@stefanlydal.dk

Valg-periode
udløber

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

Bestyrelsesmedlem
Dannie Poulsen

Valg-periode
udløber

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

Bestyrelsesmedlem
Charlotte Liljeblad
Pilegaard
1.Suppleant
Elly N. Kørvel

Valg-periode
udløber

Mobil: 26 77 51 41
E-mail: charlotte_liljeblad@hotmail.com

2.Suppleant
Mia Christine Wheitman

Valg-periode
udløber

Byrådsmedlem
Jan Rytkjær Callesen
Byrådsmedlem
Stefan Lydal
Byrådsmedlem
Dorthe Mehlberg
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Valg-periode
udløber

2021
2021

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

