Nyhedsbrev December 2018
Kære medlem. Julen har skabt velsignet bud, så det er igen tid at lade klokkerne kime, med et
nyhedsbrev inden et nyt år står for døren. Derfor sidder du nu og læser en hilsen fra din
partiforening Hasle-Møllevangen. Der er som altid sket meget siden sidste nyhedsbrev, og vi fra
bestyrelsen vil gerne fortælle dig om dette.
Sommerfesten
Vi vil også gerne takke for den store støtte der var til vores sommerfest, hvor vi igen havde en fest.
Der var en fin stemning, og også et super vejr, dog afbrudt af en kraftig regnbyge under Niels
Fuglsangs tale til forsamlingen. Som et sandt humoristisk indslag, ramte uvejret da Niels begyndte
at tale om klimaforandringer, og særligt de der hen over sommeren var fremme med
benægtninger om at de er menneskeskabte.
Kongres
Som du sikker ved har der i september været afholdt kongres i Aalborg. Her deltog vores formand
som delegeret, men vi havde også fra foreningen 4 medlemmer med som tilhørere. Et af de større
temaer på kongressen, som man ikke hørte meget om i medierne, var vedtagelsen af valgoplægget
til EU-parlamentet ”En solidaritetspagt for Europa”. Har var der en masse debat og fra vores kreds
kom der en masse ændringsforslag. Vi kæmpede en kamp, for at sikre en kontinuitet for vores
politik på EU og fik konkretiseret sproget på en del emner.
Desuden blev der under kongressens første punkt, prøvet en ny form, hvor der efter formandens
beretning blev afholdt dialog med formanden. Dette betød, at i stedet for en masse, i en lang
række, kommenterede Mettes beretning, så var der tre indlæg, som Mette bagefter svarede på.
Dette gav det enkelte medlem en større mulighed for at føle sig hørt.
Folketingsvalg
Som vi også skrev i sidste nyhedsbrev, så skal der senest d. 17. juni 2019 afholdes valg til
folketinget. Vores kandidat Christen Sørensen er allerede klar til når Lars Løkke Rasmussen trykker
på knappen, men vi har brug for alle kræfter så Christen kan blive opgraderet fra kandidat til
medlem. Christen har, som du måske har læst, været yderst aktiv i kritik af bankerne i forbindelse
med den økonomiske krise, og også nu hvor vi hører om den hvidvask der er foregået i Danske
Bank. Som tidligere overvismand bliver Christen tit spurgt om at skrive kronikker til dagbladene, og
han har så sent som i slutningen af oktober haft en kronik i stiften.

Valg til Europa-Parlamentet
Den 26. maj, afholdes der valg til Europa-Parlamentet og vores lokale kandidat Niels Fuglsang vil
være at finde på partiets 3. plads. Han blev på partiets kongres valgt til denne plads, kun overgået
af partiets spidskandidat Jeppe Kofoed og det nuværende medlem af europaparlamentet Christel
Schaldemose. Med denne placering er Niels allerede kommet et godt stykke på vejen men, hvis
han skal gå hele vejen og blive valgt, har vi også brug for dig og din hjælp.
Hjælp til valgene
Vi har det altid hyggeligt, når vi er sammen, også under kampagner og i valgkamp. Det sociale
fylder meget og vi nyder samværet med hinanden.
Vi har også brug for dig og al den hjælp som du kan give os. Du kan hjælpe os på flere måder. Du
kan hjælpe med at dele materiale ud, sætte plakater op, ringe rundt til samtlige medlemmer i
vores telefonbank, tage med på kampagne, aftone roser etc. Hver anden måned har vi en særlig
kampagne, hvor vi deler flyers ud og står flere steder i vores område hvor vi kan møde vælgerne.
Vi bliver også altid op til et valg, spurgt fra kommunen om vi kan finde folk til at være
valgtilforordnede. Det er en vigtig dag i demokratiets navn, hvor du kommer med ind i
maskinrummet på demokratiet, hvor man møder både partifæller og aktive fra andre partier eller
frivillige. Det er en opgave som varer hele dagen. Man får ca. 900kr. hvoraf man betaler 300kr. i
partiskat. Er du interesseret i at blive tilforordnet er du meget velkommen til at kontakte formand
Hans Sig.
Kalender
Generalforsamling lørdag d. 23. februar 2019 kl. 11. 3F Rymarken i kælderen.
Husk at bestyrelsen altid holder møde den anden tirsdag i måneden kl. 19. i 3F Rymarken i kælderen.
Mødet er åbent for medlemmer.
Husk også at kredsbestyrelsen altid holder møder den tredje mandag i måneden kl. 19. i 3F Rymarken i
kælderen. Mødet er åbent for medlemmer.

