Nyhedsbrev Juni 2018
Kære medlem. Nu står sommeren for døren og inden sommerferien kalder, kommer der her en
hilsen fra jeres partiforening Hasle-Møllevangen. Siden sidste nyhedsbrev, er der sket meget og vi
fra bestyrelsen, vil gerne her fortælle dig om dette.
Generalforsamling
Der var generalforsamling d. 24. februar hvor 31 medlemmer deltog. Her sagde to erfarne
medlemmer af bestyrelsen tak for denne gang i form af Dennis Sasser, der i mange år har været
næstformand i foreningen og Johannes Stougaard der som tidligere formand har valgt at skifte til
partiforeningen i Lystrup-Trige, hvor han nu bor. Bestyrelsen vil gerne takke dem begge for det
kæmpe store arbejde de har lagt for dagen og håber at se dem igen i deres videre virke i partiet.
Dette medførte også at der blev plads til nye medlemmer. Disse blev optaget af Heidi Christensen
og Trine Vestergård.
Bestyrelseskonstituering
Den nye bestyrelse konstituerede sig på en arbejdsdag afholdt kort efter generalforsamlingen. Her
blev Trine Vestergård valgt som næstformand, Marianne Mogensen som medlemsansvarlig, Heidi
Christensen som kampagneansvarlig og Heino Hamborg Gudmundsen som IT ansvarlig.

Folketingsvalg
Senest d. 17. juni 2019 skal der afholdes valg til folketinget. Vi i Hasle-Møllevangen bakker fortsat
op om vores kandidat Christen Sørensen der heldigvis har valgt at genopstille for os i nordkredsen i
Aarhus. Men for at få Christen valgt skal vi allerede nu ud og fortælle vælgerne om hvorfor vi
ønsker netop Christen valgt. Det gør vi fordi han har de rigtige holdninger og ikke står tilbage for at
sige sin mening, selvom den måske ikke helt er på linje med partitoppen. Vi er klar!
Vi kan dog altid godt bruge mere hjælp fra dig. Det kan være alt fra at gå med materiale, sætte
plakater op, lave kaffe til debatmøder etc. Alt kan bruges. Har du lyst til at give en hånd med at få
Christen valgt så kontakt kampagneansvarlig Heidi Christensen på:
heidichristensen807@gmail.com

Overenskomstforhandlinger
I bestyrelsen har vi fulgt forhandlingerne på det offentlige område særdeles tæt. Det er en
kerneværdi i den danske model at man fra politisk hold ikke blander sig i igangværende
forhandlinger og vi har med tilfredshed set at vores parti har været et af de eneste der har evnet at
bevare dette armslængde princip. Heldigvis lykkedes det begge parter at komme frem til et forlig
som der i disse dage bliver stemt om blandt de enkelte fagforeningers medlemmer. Vi i bestyrelsen
har fuld forståelse for at visse grupper kan føle at de ikke har fået det de måtte ønske, men vi finder
at der i forliget er mange gode intentioner som man kan bygge videre på.
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Kampagner
Vi har i den seneste tid haft en del kampagner med hustandsomdeling af foldere fra partiet. Vi har
blandt andet delt ud omkring sikringen af Landsbyggefondens penge. Fra d.4 til 10 juni havde vi
særligt fokus på partiets udspil om Danmark som grøn stormagt. Her har vi haft op til 6000 foldere
til omdeling og vi havde stillet os ved storcenter nord fredag og lørdag. Disse kampagnestød vil der
komme flere af i den kommende tid og har du lyst til at deltage i kampagnerne så kontakt
kampagneansvarlig Heidi Christensen på heidichristensen807@gmail.com.

Sommerfest
I midten af maj sendte vi fra bestyrelsen invitationen ud til vores traditionsrige sommerfest. Den
afholdes i år lørdag d. 11. august kl. 13. Vi får i år besøg af folketingskandidat Christen Sørensen,
EU parlamentskandidat Niels Fuglsang og politisk ordfører for socialdemokraterne i Aarhus byråd
Anders Winnerskjold. De vil komme med de politiske budskaber på dagen, men dagen er jo lige så
meget til at komme hinanden ved i uformelle hyggelige rammer. Dette håber vi fra bestyrelsens side
at du også vil være med til og vi glæder os derfor til at se dig og din familie. Det koster 75,- kroner
for voksne og er gratis for børn. Dette inkludere mad og drikke. Der vil også være mulighed for at
deltage i amerikansk lotteri med masser af skønne præmier. Tilmelding sker ved telefon eller e-mail
til Heidi Christensen på: tlf: 26431996, e-mail: heidichristensen807@gmail.com
Du kan tilmelde dig frem til d. 1. august.

Kalender
Her følger et udpluk af aktiviteter i den kommende tid:
18. juni Kredsbestyrelsesmøde kl. 19-19.30. Sted: 3F Rymarken i kælderen. Alle er velkomne.
18. juni Medlemsmøde om partiets EU program. 19.30-21.30. Sted: 3F Rymarken i kælderen. Alle
er velkome
11. august Sommerfest kl. 13-?. Sted Januarvej 29. Kræver tilmelding.
14. august Bestyrelsesmøde kl. 19-21. Sted: 3F Rymarken i kælderen. Alle er velkomne.
18. august Torvedag i Åbyhøj
20. august Kredsbestyrelsesmøde kl. 19-22. Sted: 3F Rymarken i kælderen. Alle er velkomne.
11. september Bestyrelsesmøde kl. 19-21. Sted: 3F Rymarken i kælderen. Alle er velkomne.
17. september Kredsbestyrelsesmøde kl. 19-22. Sted: 3F Rymarken i kælderen. Alle er velkomne.
22-23. september Socialdemokraternes kongres. Sted Aalborg. Kræver tilmelding.
Bestyrelsen ønsker dig og din familie en dejlig sommer.
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