Formanden har ordet

Carsten Sahl Andersen
Lokalformand

Endelig endelig, ser det ud til, at samfundet åbner igen. Det betyder også, at
vi kan få vores generalforsamling, og opstillingsmøde afholdt, (omtalt side3 i
medlemsbladet).
Opstillede til kommunalvalget er de tre, som sidder i byrådet på nuværende
tidspunkt, Dorthe Mehlberg, Jan Rytkjær Callesen og Stefan Lydal, derudover
er det Charlotte Liljeblad Pilegaard, Emely Wind Thomsen, samt
undertegnede Carsten Sahl Andersen. De fire af os er fra bestyrelsen, og de
to/tre sidste er nuværende byrådsmedlemmer.
Det er et stort ønske fra bestyrelsen, at der er flere der vil stille op, da det er
meget vigtigt at skaffe så mange stemmer som muligt til kommunalvalget.
Alle der stiller op, har jo forbindelse til familie, venner, arbejdsplads, naboer
osv., og på den måde er med til at ”kapre” stemmer til Dansk Folkeparti, og
det er meget nødvendigt, da jeg er helt sikker på vi får stor konkurrence fra
Venstre, da de har valgt at stille Ellen Trane Nørby, op som deres
borgmesterkandidat. Så har du lyst til at stille op, eller du mener der er en
der vil være et godt bud, er det bare med at stille op. Det er som før skrevet
vigtigt, at vi har kandidater fra hele kommunen, unge som ældre, og gerne
både kvinder og mænd.
Jeg håber at se så mange som muligt til vores generalforsamling, og
opstillingsmøde, (husk negativ Coronatest, eller Coronapas).
Jeg må så desværre oplyse om, at jeg ikke genopstiller, som formand.
Carsten

Generalforsamling og opstillingsmøde
Til Dansk Folkepartis medlemmer i Sønderborg lokalforening
Sønderborg, den 5.maj 2021
Der indkaldes hermed til generalforsamling og opstillingsmøde
i Sønderborg Lokalforening

Lørdag den 22. maj 2021 kl. 14:30
Hos Risa, Guderup Forsamlingshus
Trappen 6, 6430 Nordborg

Dagsorden:
1. Valg af referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af dirigent
4. Beretning og drøftelse af foreningens forhold.
5. Aflæggelse/ godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og
forelæggelse af budget for det løbende regnskabsår.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
7. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen reduceres til 5/6 personer.
8. Valg af formand.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. (se bagsiden af medlemsbladet))
10. Valg af revisor og suppleant for denne.
11. Præsentation af kandidatemner til byrådsvalget den 16. november 2021.
12. Beslutning vedr. opstillingsform (sideordnet eller partiliste)
13. Valg af kandidater i henhold til § 8 i lokalforeningsvedtægter.
14. Beslutning om bestyrelsen skal bemyndiges til at tilføje yderligere kandidater på listen.
15. Valg af delegerede til årsmødet.
16. Eventuelt.

OBS!

Forud for generalforsamling og opstillingsmødet er der klokken 13:00, spisning,
hvor DF Sønderborg Lokalforening er er vært ved måltidet og den første genstand.
For at deltage i spisningen, skal du foretage tilmelding til lokalformand Carsten Sahl
Andersen på telefon 2987 6620 eller mail csa.elstrupcity@gmail.com.
Senest den 20.maj 2021. Du skal have en negativ corona test / Coronapas for at
deltage uanset, som skal fremvises.
Med venlig hilsen
Formand Carsten Sahl Andersen

Nyt fra Regionen
Af DF Regionsrådsmedlem,
gruppeformand

Thies Mathiasen
Regionsrådet har netop godkendt, at der etableres et Center for
Pårørendeinddragelse i Region Syddanmark.
Blandt målene er, at pårørende til mennesker med psykisk sygdom skal have
mere støtte og rådgivning i en hverdag, som kan være meget svær og
stressende.
CareLink har netop vundet de næste 3 mdr. lyntest i Region Syddanmark i alt
58.500 daglige test.
Sygeplejerskerne har varslet konflikt og konflikten er varslet med den
gældende 4 ugers frist til iværksættelse d. 21. maj 2021.
For Region Syddanmarks vedkommende gælder det bl.a. også for: Sygehus
Sønderjylland. Men byggeriet omkring Sønderborg sygehus forsætter så det
kan helt udviklet til special sygehus.
Der afholdes opstillingsmøde til regionen den 12 juni på Hotel Scandic i
Kolding, og jeg er klar til endnu en periode, så vi kan få gode DF budskaber
på dagsordenen, ligesom de forhandlinger, hvor jeg fik presset igennem at
Halal kød kan fravælges på de syddanske sygehuse, stadigvæk som den
eneste region i Danmark.
Jeg glæder mig til at se jer alle.
De bedste hilsner
fra Thies Mathiasen

Nyt fra Byrådet
Skrevet af 2. viceborgmester byrådsmedlem Stefan Lydal

Nordals Udviklingsforum sikret fremdrift
Med budgetaftalen for 2020 afsatte et enigt byråd 8 millioner kr. til
Nordals Udviklingsforum – et forum forankret i Økonomiudvalget,
og drevet af Nordalsiske ildsjæle, med rod i Nordborg, Havnbjerg
og Guderup. Som repræsentant for økonomiudvalget har jeg
deltaget i arbejdet og det har været en spændende proces at
følge. Vi har været vidt omkring, og arbejdet med alt fra
gamle masterplaner og visioner til udvikling af konkrete
projekter. Hele idéen bag vores tilgang har været at sikre at
sikre at budgettet ikke blev spist op af dyre konsulenter,
der skulle opfinde den dybe tallerken igen, men i stedet tog
udgangspunkt i de mange gode planer og projekter, der
er blevet udarbejdet gennem årene, men aldrig realiseret.
Resultat er blevet en masterplan for “Et Helstøbt Nordals”,
med udgangspunkt i de tre byer: Nordborg, Havnbjerg og
Guderup.
De tre planer for Nordborg, Havnbjerg og Guderup indeholder
projekter for i alt næsten 110 mio. kr. – i første omgang er det dog kun
planen at gennemføre projekter indenfor den oprindeligt afsatte ramme,
hvilket betyder at der gennemføres i alt 7 projekter i løbet af 2021. De 7 projekter dækker bl.a.
over “faktagrunden” i Nordborg (3 mio. kr.), Moseparken i Guderup (2 mio. kr.), samt et hus
til vinterbadere ved Lavensby Strand (1,5 mio. kr.). Projekterne blev vedtaget i
økonomiudvalget d. 17. marts 2021.
På byrådsmødet d. 28. april 2021 lykkedes det så også at opnå enighed om at afsætte midler til
Nordals Udviklings drift i resten af 2021, således at projekterne er sikret ressourcer i
forvaltning, til at blevet gennemført, men samtidig også at der kan søges fonde til realisering
af nogle af de øvrige projekter i kataloget – der resterer trods alt stadig projekter for ca. 100
mio. kr…

Biogasskandalen i Kværs
I disse uger er (endnu) en skandale under
opsejling. Denne gang handler det om
Biogasanlægget i Kværs, der blev tvunget
igennem i byrådet, i Project Zeros hellige
navn. Alle øvrige partier i byrådet valgte at
trække projektet ned over hovederne på
lokalbefolkningen i Kværs og Snur-Om.
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Billede: TJ Drone (29/4/2021)

Fortsat fra side 5
Dansk Folkeparti valgte dengang i 2019 at lytte til de mange indsigelser fra lokalbefolkningen,
særligt deres bekymringer gående på den tunge trafik, vejede tungt i vores beslutning – en
beslutning vi dengang blev kaldt alt andet end modige for at træffe, men ikke desto mindre en
beslutning vi tog fordi vi valgte at lytte.
Projektet blev siden påklaget til samtlige instanser, og resultatet af de mange klager er nu på
vej ind. Hvor nogle af klagerne er blevet afvist, er projektet blev underkendt i Planklagenævnet,
der erklærede ekspropriationen af vejen for ulovlig, og hjemsendte den til fornyet behandling.
Dette skete også i Miljø- og Fødevareklagenævnet, der valgte at ophæve VVM- og
Miljøgodkendelsen for biogasanlægget, som derfor nu også skal til fornyet behandling ved
Sønderborg Kommune.
Kommunen reagerede på denne afgørelse ved at udsende en pressemeddelelse d. 21. april, hvor
forvaltningen skriver, at man udsteder et såkaldt standsningspåbud til Nature Energy, da
byggeriet ikke længere har en Miljøgodkendelse. I samme pressemeddelelse bemærkes det at
byggeriet er gået i gang uden en byggetilladelse, og derfor alligevel skulle være standset.
Dette fik Dansk Folkeparti til at forlange en redegørelse for forløbet, for hvordan kan et byggeri
af den kaliber (317 mio. kr.) gå i gang uden en lovlig byggetilladelse fra Sønderborg
Kommune? Er Kværs det vilde vesten, hvor man bare kan gøre som man vil, uden at
Sønderborg Kommune reagerer? Borgergruppen imod Biogasanlægget har forgæves henvendt
sig forvaltningen, bl.a. med en bekymring om hvorvidt, der bygges uden tilladelse, men de
mange henvendelser er blankt blevet afvist, på trods at billeder af silobyggeriet i ugevis har
floreret på de sociale medier…
Spørgsmålene er mange. Hvordan kan man bare bygge løs, uden tilladelse? Hvor længe har
kommunen været vidende om at der blev bygget, uden byggetilladelse? Får afgørelserne
konsekvenser for byggeriet? Hvad med fremtidige afgørelser, der er jo flere klager under
behandling?
Borgmester Erik Lauritzen tog det 1. spadestik
den 19. november 2020. Oprindeligt skulle det
være foregået tidligere, men måtte udskydes da
de nødvendige tilladelser ikke var i hus. Nature
Energy fik dengang en såkaldt gravestøbetilladelse, der gjorde at de kunne begynde
det forberedende arbejde, men altså ikke måtte
påbegynde noget egentlig byggeri.
Dansk Folkeparti agter at følge sagen helt til
dørs, så vi får alle fakta på bordet. I første
omgang sker det i Teknik- og Miljøudvalget, hvor en foreløbig redegørelse fremlægges på
Maj-mødet, men sagen ender næppe her…
Billede: Nature Energy (19/11/20)

Hvor står Paradigmeskiftet 2 år efter
med Socialdemokratiet ved roret.

Af DF byrådsmedlem tidl. MF´er Jan Rytkjær Callesen
Jeg vil starte med konklusionen: Med vedtagelsen af en hjemsendelsespolitikken,
det såkaldte ”paradigmeskifte” sikrede DF i februar 2019 rammerne for, at man
fremover kunne hjemsende flere asylanter. Det er desværre ikke sket. Det er den
daglige politik, der skal sikre indholdet, så der sker hjemsendelser. Og her har den
socialdemokratiske regering desværre svigtet totalt. Mette Frederiksens regering
har i praksis ikke prioriteret hjemsendelsespolitikken.
Historien om hjemsendelsespolitikken
Med den af DF og Løkke-regeringens besluttede hjemsendelsespolitik, som S
stemte for, blev udgangspunktet for dansk lovgivning vendt om. Således at
asylansøgere blev mødt med en klar forventning om, at såfremt de får ophold og
beskyttelse i Danmark, så er det kun på midlertidig basis. De skal hjem og være med
til at genopbygge deres hjemland. Et godt og helt igennem rimeligt princip. Og et
afgørende brud med den måde, som systemet indtil da havde fungeret på, hvor
automatikken nærmere var, at flygtninge med tiden automatisk blev til
indvandrere.
Hjemsendelser halveret!
I forbindelse med to årsdagen, for hjemsendelsespolitikkens vedtagelse i
Folketinget, havde Jyllands-Posten en forsideartikel med overskriften:
”Trods paradigmeskiftet får færre flygtninge frataget opholdstilladelsen. Avisen
skrev, at der i 2019 og 2020 er blevet inddraget FÆRRE opholdstilladelser end i
2018.” Det er med andre ord gået den forkerte vej. Og det er selvfølgelig stærkt
utilfredsstillende for DF. Men Paradigmeskiftet - hjemsendelsespolitikken er ikke i
sig selv redskabet, der løser problemerne. Det er et lovgrundlag, som er afhængigt
af den siddende regering. Og det er helt klart DF og mit indtryk, at S ikke har leveret
varen. For nok er Juraen strammet, men antallet af inddragede opholdstilladelser er
næsten halveret.
Mette Frederiksens regering siger det rigtige, men lemper alligevel…
Og det er endnu et eksempel på, at Mette Frederiksens regering siger alt det
rigtige, og stemmer for ting, som hjemsendelsespolitikken, men svigter i den
praktiske politik. Der er også sneget lempelser ind. S- Regeringen har aktivt
undergravet hjemsendelsespolitikken, ved at gøre det lettere for flygtninge, som
kortvarigt har haft et arbejde, at blive i Danmark. Det var netop nogle af disse
mennesker, der skulle sendes hjem. Det sker nu ikke….
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Og man har droppet det udrejsecenter for kriminelle udlændinge m.fl. på øen
Lindholm, uden at S-regeringen kommet med en anden løsning. Og senest har Sregeringen svækket indsatsen for få flygtninge til frivilligt at rejse hjem.
Jan Rytkjær Callesen
___________________________________________________________________
Dansk Folkeparti i Sønderborg er med ved flere
arrangementer og vi har selvstændige events. Og vi
har derfor brug for nogle ekstra hænder, en gang
imellem. Det er ofte opgaver, som at lave kaffe,
udlevere brochurer, opsætning af telt osv. Vi har
brug for medlemmer, som har lyst til at give en hånd
med. Hjælpe bare en gang imellem men, som ikke vil
være bundet op, som bestyrelsesmedlem og
lignende. Har du lyst til at komme på vores ”liste”
med DF-medlemmer: ”DF-RESERVEN”, som vi kan kontakte til enkelte opgaver, så
gi´et ring/ SMS eller mail til tovholder, på DF-RESERVEN, næstformand Hans Peter
Toft fastnet 74650810/ mobil 2449 4157 mail: hans.peter.toft@gmail.com

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: 2449 4157
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

2021
2022
2021
2022
2021
2022

Valg-periode
udløber

2021

2.Suppleant
Vakant
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

