Nyhedsbrev november 2019
Kære medlem. Så nærmer året sig sin afslutning, og hvilket år det har været. Vi har været på
gaden og kæmpet for en ny regering, valget af Christen Sørensen til folketinget samt valget af
Niels Fuglsang til Europa-Parlamentet. Slutningen af året fører traditionen tro til det nyhedsbrev,
som du nu sidder og læser.
Valg til Europa-Parlamentet
Helt tilbage i maj stod det første valg. Vi skulle vælge vores repræsentanter til EuropaParlamentet, og i modsætning til Brexit diskussionerne i England var vores debat i Danmark mere
baseret på, hvad vi kan få ud af at være med i det europæiske samarbejde. Lars Løkke Rasmussen
valgte dog at udskrive valg til folketinget midt i valget, så der druknede alle europæiske
kampagner. Men Niels kæmpede hårdt og cyklede blandt andet rundt i hele region midtjylland
med stor succes. Denne kamp gav pote, og Niels blev valgt som partiets tredje medlem med
29.444 personlige stemmer. Et flot resultat.
Valg til Folketinget
Som beskrevet ovenfor blev folketingsvalget udskrevet midt i valgkampen til Europa-Parlamentet,
hvilket bogstaveligt talt tog vores formand, Mette Frederiksen, på sengen. Sygesengen vel at
mærke. Hos os i Aarhus Nord var Christen klar fra første fløjt, og han gik til kampen med en ildhu
og energi, som sjældent er set. Christen var saglig og velformuleret, men desværre lykkedes det
ikke for ham at komme igennem til nok vælgere, sådan at han kunne blive belønnet med en
fortjent plads på tinge. 1.893 valgte at sætte deres kryds ved Christen, og herfra skal der lyde en
kæmpe tak til de der stemte, hjalp med at føre valgkamp og hjalp som tilforordnet på selve
valgdagen.
Efter valget meddelte Christen, at han ikke ønsker at genopstille til det kommende valg. Kredsen
er derfor nu i gang med processen frem imod at finde en ny folketingskandidat. Det er en proces,
der er meget grundig. For ved næste valg skal Aarhus Nord være at finde i folketinget, med et
siddende medlem.
Sommerfesten
Traditionen tro holdt vi vores årlige sommerfest hjemme i haven hos formand Hans Sig og hans
kone Elly. Igen i år kom der mange af jer medlemmer, og det varmer os fra bestyrelsen at se jeres
engagement. Det blev som altid en dejlig dag med hyggen i højsædet og plads til nogle politiske
argumenter. Særligt i år syntes denne fest fortjent med al det arbejde, der havde været med to
hårde valg lige op til sommerferien.

Kongres
Også i år har der været kongres i partiet. En kongres hvor vi kunne hylde vores formand Mette
Frederiksen som statsminister for en ren Socialdemokratisk regering. Kongressen var i år særlig for
os i Hasle Møllevangen, da vi var så heldige at være repræsenteret af to medlemmer. Som vanligt
deltog formand Hans Sig, men omstændigheder gjorde også, at vores medlemsansvarlige
Marianne Mogensen fik mulighed for at besidde kredsens ene plads. En stor dag for Marianne,
som havde debut som delegeret. Tillykke.
Vej mod byråds- og regionsrådsvalget
Nu hvor vi har været igennem to valg i ’19, er vi begyndt på processen hen imod byråds- og
regionsrådsvalget. Det kan virke tidligt. Men det skyldes, at man centralt fra i god tid gerne vil
vide, hvilke kandidater vi opstiller. Hüseyin Arac genopstiller, og bestyrelsen har valgt, at den for
nuværende vil kunne støtte en kandidat mere. Bestyrelsen har i efteråret debatteret mulige
emner og åbner til generalforsamlingen op for debatten, inden vi vælger vores kandidater.
I kredsen er der enighed om igen at støtte op om Birgitte Svenningsen som regionsrådskandidat.
Hvilket hun også har været ved de to foregående valg. Desværre blev Birgitte ikke valgt, men hun
blev socialdemokraternes første suppleant. I året, der er gået, er hun flere gange blevet kaldt ind
til møder, og siden er hun blevet fast indsuppleret i Regionsrådsgruppen, mens et medlem har
orlov.
Kalender
Her følger nogle højdepunkter for, hvad der kommer af møder i den kommende tid.
Som altid holder bestyrelsen møde den anden tirsdag i måneden fra kl. 19 i 3F Rymarken,
december og juli undtaget. Kredsen holder møde den tredje mandag i måneden fra kl. 19 i 3F
Rymarken, december og juli undtaget.
Julebanko d. 5. december kl. 19-22 i 3F Rymarken.
Generalforsamling lørdag d. 22. februar kl. 11 i 3F Rymarken.
Sommerfest lørdag d. 8. august.
Desuden er der i partiet gang i en masse aktiviteter, hvor man vil diskutere politik. Disse møder
kommer og går, og vi vil forsøge at holde jer underrettet med alle møderne.
Med disse ord vil vi i bestyrelsen gerne ønske dig og din familie en glædelig jul, højtid og et godt
nytår.

