Bestyrelsens beretning 2017.
I denne beretning vil jeg gennemgå nogle af de aktiviteter vi har haft gang i siden sidste
organisatoriske generalforsamling. Og desuden knytte kommentarer til nogle af
punkterne.
Det der har været mest synligt for medlemmerne er at vi har genoptaget udsendelse af
et nyhedsbrev. Det blev planlagt i april sidste år og første nyhedsbrev blev udsendt i
begyndelsen af juni. Vi har indtryk af at det blev taget godt imod, dog med feed back
om læsevenlighed, og andet omkring opsætning. Det er der så blevet arbejdet videre
med, så vi nu står med et nyhedsbrev som vi tror bliver læst.
Det er meningen at nyhedsbrevet skal udkomme ca. hver anden måned, og at den skal
holdes på få sider så man ikke får ”læsekrampe” før man når igennem.
Vi får jævnligt ”læserbreve” fra regionsmedlemmer og folketingskandidater udenfor
Varde kredsen. Dem vil vi ikke bruge spalteplads på, men i stor udstrækning lægger vi
dem på vores hjemmeside, hvor man kan følge med i disse.
Men selvom vi selv tror at det er et rigtig godt produkt, vil vi stadig rigtig gerne modtage
ris, ros og forslag til forbedringer.
Vi har hidtil kun udsendt nyhedsbrevet på mail, men måske kan det komme på tale at
udsende pr. brev til de medlemmer der ikke har mail. Dette skyldes at vi har fået ryddet
op i gamle og døde mail adresser, så der nu kun er en lille håndfuld der ikke har en aktiv
mail adresse.
Mail adresser er for øvrigt en evig kamp. Hver gang vi udsender kommer der nye adresser
der ikke fungerer. Mellem 5 og 10 hver gang, hvor man så skal til at kontakte folk for at
finde ud af hvad årsagen er. Så lad dette være en opfordring til alle om at være
opmærksom på at videregive information til os hvis man skifter mail adresse – det er lige
så vigtigt som at melde flytning eller ændring af telefonnummer.
Apropos Facebook og vores hjemmeside. Vores hjemmeside a-varde.dk er blevet – kan
man kalde det – renoveret. Den har fået en helt ny fremtoning, og bliver løbende
opdateret. Her er der allerede omtaler af Søren Laulunds, Niels Ole Becks, aktiviteter.
Desuden er der planer om at der skal være plads til alle byrådskandidaterne. Det er helt
klart blevet en aktiv hjemmeside, som det er værd at besøge. Desuden indeholder den
den lille finurlighed at du via hjemmesiden kan følge med på vores Facebook side og
følge debatterne der selvom du ikke er på Facebook. Men uden egen Facebook side kan
du selvfølgelig ikke deltage i debatten.
Vi er desuden også blevet meget mere synlige på Facebook – søg os på
socialdemokraterne i varde. Vær opmærksom på at vi både har en gruppe og en side!
Der foregår noget begge steder.
Husk også at dele vore opslag. Når du deler bliver opslaget tilgængeligt for dine
Facebook venner – som så kan dele videre.

Tidligere på året da specielt DF var helt vilde for at sætte militæret ind til
grænsebevogtning, besluttede bestyrelsen på vegne af socialdemokraterne i Varde
Kredsen at skrive et brev til alle socialdemokratiske folketingsmedlemmer og
hovedbestyrelsen. Vi har en helt klar overbevisning om at militæret kun bevogter vore
grænser i tilfælde af krig!
Når vi sender et brev som dette, bliver indholdet behandlet på det førstkommende
hovedbestyrelsesmøde. Jeg tror da på at vores udtalelse har ydet indflydelse på den
beslutning der er blevet truffet.
Dette nævnes blot for at minde om hvor kort vej man som medlem i en partiforening har
til beslutningstagerne i vores parti. Så det er både som en opfordring til at komme frem
med det hvis man synes der er noget af det partiet gør som er helt skævt – og er villig til
at hjælpe med at formulere det. Men også for at udbrede en bedre forståelse for at man
bliver hørt, når man sætter ord på det man mener. I modsætning til at gå og være
frustreret, og føle at ”demokratiet” kører lige hen over hovedet på almindelige
mennesker.
Så har vi jo haft nedsat et kandidatudvalg – altså et udvalg der skulle finde kandidater til
kommunalvalget. Det bestod af Jonna Jul Gudmundsen, Poul Verner Christensen, Birger
Filskov, Niels Ole Beck og Søren Laulund. Jeg ved at der har været ydet en stor indsats
for at finde kandidater, og jeg synes det er lykkedes rigtig flot. Så tak til dem for det.
Deres arbejde har jo været forbundet med at skabe en vis ”hype” om hvor godt det går
med at finde spændende kandidater, samtidig med at de ikke har kunnet sige noget om
hvem der var blevet kontaktet, og som måske stadig var ved at overveje om de kunne /
ville stille op. Det ved jeg har skabt en del frustration specielt da vi samtidig har andre
kandidater der er helt klar, og allerede er i gang med at skabe sig en platform til
synlighed i valgkampen.
Vi har haft den helt klare mening at dem der er parat og ønsker synlighed bare skal
klemme på. Samtidig skal vi respektere både eventuelle kandidater og det arbejde
kandidatudvalget har gjort. Derfor er der ikke en offentlig tilgængelig kandidatliste
endnu. Men det varer jo ikke længe da vi jo d. 22. marts skal have opstillingsmøde.
Nok om det.
Hvis vi ser fremad, så kommer der jo et kommunalvalg, og et regionsvalg her til
efteråret.
Vi mangler fortsat en kandidat til regionsvalget. Det er rigtig ærgerligt, da jeg tror der
er en reel chance for at blive valgt denne gang. Specielt fordi vi har mulighed for at
opstille 2 kandidater, og Kjeld Anker Espersen har tilbudt at stille sig til rådighed som
nummer 2.
Søren Laulund har allerede formet en lille gruppe til at hjælpe ham i hans valgkamp.
Denne gruppe arbejder uafhængig af – men i samarbejde med- vores valgudvalg, som
hjælper resten af kandidaterne med valgkampen. Vi er ved at udarbejde et

kommissorium for valgudvalget. Dette bliver et meget vigtigt stykke papir for
samarbejdet imellem kandidaterne og valgudvalget. Det er nemlig her der står hvilke
forventninger vi kan stille til hinanden. Niels Ole Beck arbejder på et udkast, så jeg er
overbevist om at det ligger i sikre hænder.
Valgudvalget et ikke nedsat endnu, men Torben Sigvardsen har påtaget sig
formandsposten.
Der er ingen tvivl om at der bliver nok at se til med den kommende valgkamp, men
samtidig skal vi også være klar til – med meget kort varsel – at føre folketingsvalgkamp!
Der er nok ingen der rigtig tror på at Lars Rasmussen vil af med taburetten, men han er
jo ikke leder af en regering med nødvendige støttepartier, der præges af stor stabilitet
og enighed, så vi er ganske enkelt nødt til at stå klar til at køre den valgkamp også.
Dette påvirker jo også vor økonomiske formåen, da vi ikke bare kan brænde alle kroner
af i en kommunal valgkamp.
Så velkommen til et valgår. Jeg håber at der er rigtig mange der har lyst til at hjælpe –
alle på den måde som hver især kan. Vi har brug for medlemmer der vil hjælpe med
f.eks.
-

Hænge plakater op.
Bage en kage og hygge om os til møder.
Skrive læserbreve
Være fast støtteperson for en gruppe af kandidater
Dele foldere ud i postkasser i dit nærområde
Gå gadekampagner sammen med kandidater
Lægge hus til et stuemøde
Og mindst 1000 andre ting

Så derfor ligger der en liste du har mulighed for at skrive dig på. Så skal bestyrelsen nok
kontakte dig når der er opgaver der skal løses. Det er helt klart OK at sige nej til en
opgave man ikke føler at man ønsker at påtage sig. Så aftaler vi bare at vi må ringe en
anden gang, eller hvad det er man godt vil hjælpe med.
Så velkommen i et valgår, der bliver travlt, så vi kommer jo nok til at se en del til
hinanden.

