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Kære Socialdemokrat
Sommeren nærmer sig, sammen med vores faste traditioner i
august, hvor vi har Ulfborg marked og alle, der har lyst til at give
en hånd med er mere end velkommen.
Derudover løber de røde løbere igen i år til Storåløbet. Ligesom
de foregående år betaler partiforeningen tilmeldingsgebyret for
alle, der ønsker at stille op for de røde løbere. Vi starter
træningen frem mod storåløbet i august. I kan læse mere
omkring dette i vedlagte aktivitetskalender.
Alle kan tilmelde sig de røde løbere ved at maile NAVN –
ADRESSE – FØDSELSDAG & RUTE (3-5-10 km el.
stjerneløb) til mig på jan.b.therkelsen@gmail.dk.
Alle er velkomne til at stille op for os. Det er ikke et krav at være
medlem af partiet: ”De røde løbere samler alle op” så tag din
mand, nabo eller kollega under armen og meld jer til. Sidste år
fik vi præmien for største tilmeldte forening. Så det kan lade sig
at gøre!
Selvom det har været et udfordrende halvår for os som parti, så
er Holstebro partiforeningen fuld af kraft til at sætte aktiviteter i
gang. Vi ønsker så mange som muligt til at støtte op omkring de
aktiviteter vi laver. Kommunalvalget nærmer sig stille og roligt og
vi skal have sat partiet på det kommunale landkort fra nu af og
frem i tiden.

Christiansborg Cup: Vi røde
lammetævede de blå 7-1.
Fodboldkampen var til fordel for
Play31s forsonings- og
menneskerettighedsarbejde i Sierra
Leone.
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På hjemmesiden www.socialdemokraterne-holstebro.dk kan man
hele tiden følge med i, hvilke aktiviteter der findes. Nogle gange
bliver vi tilbudt aktiviteter fra hovedkontoret med kort varsel, som
da vore Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup kom på
besøg i foråret for at besøge vores partiforening. Udover at være
annonceret i avisen, blev det rundsendt på mail. Derfor er det
utroligt vigtigt, at man har opdateret sin e-mailadresse. Dette er
vigtigt både på den lokale hjemmeside, men også inde på
partikontorets hjemmeside. Sender man sin e-mail til mig, vil jeg
sørge for de bliver opdateret
Partiet har mistet medlemmer gennem de senere år, men
partiforeningen Holstebro har indtil nu i 2012 øget sit medlemstal.
Dette er en tendens vi skal holde fast i.
Annettes 1.maj-tale i anlægget i
Holstebro.

Udfordringen er, hvordan vi sikrer os, at fastholde de
socialdemokratiske værdier, i en periode som kalder på reformer,
for at sikre fremtiden. Hvordan sikrer vi os at lytter til vores
vælgere? Her kan du gøre en forskel, som medlem af partiet har
du demokratiet på nærmeste hold. Der er åbent gruppemøde om
mandagen – dvs. dagen før et byrådsmøde. Her opfordrer vi alle
medlemmer til at komme og give deres mening med.
I løbet af året arrangerer vi flere debataftner med Annette Lind
som er vores nyvalgte folketingsmedlem. Her har man mulighed
for at give sin mening til kende.
Ellers gå ind på www.stemlind.dk, hvor der er mulighed for at
kontakte hende. I efteråret bliver der arrangeret en tur til
Christiansborg, hvor Annette vil vise os rundt på borgen.
År 2012 har indtil nu været et spændende år, og næste halvdel
bliver mindst ligeså spændende.
Venlig hilsen
Jan Therkelsen
Formand for Socialdemokratiet Holstebro

Helle fremlægger 2020-planen.
Annette fulgte pressemødet fra
gruppeværelset.

Annette har ordet
Tiden er så fremskreden, at folketingets afslutningsdebat er taget. Det
betyder nu ikke, at vi politikere går på sommerferie. Folketingets samling er
forlænget til midt i juni. En masse lovforslag skal færdigbehandles og
reformer skal gennemarbejdes.

Annettes praktikant Julie
og Annette på vej til endnu
et møde på Christiansborg.

I morges fik vi politikere i regeringspartierne fremlagt skattereformen. Det er
en rugbrødsreform der sætter gang i hjulene, får flere i arbejde og betyder, at
folk får mere ud af at arbejde.
I regeringsgrundlaget er der opstillet klare krav til skattereformen.
Regeringens udspil lever op til hver og et af disse krav:
 Der er en rimelig social balance.
 Den er fuldt finansieret.
 Skatten på arbejde bliver sænket markant.
 Arbejdsudbuddet bliver øget med 7.000 personer.
 De offentlige finanser bliver varigt styrket med 3 mia. kr.
 Boligskatterne og rentefradraget holdes i ro i indebærende
valgperiode.
Der er lagt op til et bredt forlig, og i skrivende stund forhandler
finansministeren med de enkelte partier. Det bliver spændende at følge
forhandlingerne de næste dage.
Landdistrikter
Der er stort fokus på landdistriktsområdet. By, Bolig og
Landdistriktsministeren har udgivet en Regional- og landdistriktspolitisk
redegørelse 2012. Den var til debat i folketingssalen for et par uger siden.
Landdistriktspolitikken hører uløseligt sammen med regeringens samlede
politik, og har særligt fokus på, at målrette de midler ministeriet har, så
tilskudspuljer og forskningsmidler målrettes mod effektive og jobskabende
initiativer.
Desuden at udbrede viden om hvilke tiltag og projekter der virker, sådan at
alle landdistrikter får glæde af de mange gode erfaringer, som allerede er
gjort forskellige steder.
Og sidst men ikke mindst, at gøre landdistrikterne mere synlige i
samfundsdebatten, så vi får den nødvendige debat.
Som landdistriktsordfører er jeg meget rundt i landet, både selv, med
landdistriktsudvalget og sammen med ministeren.
Søndag den 6. maj og mandag den 7. maj var Carsten Hansen rundt i
Holstebro Kommune.
Der var planlagt et godt og indholdsrigt program hvor vi bl.a. besøgte Ulfborg
Skole og hørte elever og lærere fortælle om Teen Town. Fra Ulfborg kørte vi
til Sdr. Nissum og så de fine omgivelser omkring hallen og hørte om den nye
ombygning. Turen fortsatte mod vest til Torsminde Havn hvor
havnedirektøren gav et oplæg om den nye kommunale selvstyrehavn.
Selvfølgelig skulle ministeren også se St. George Museet og fik samtidig et
billede af hvordan man driver museum i et landdistrikt.
Jeg fulgte programmet som startede med Giro de Italia om søndagen og
sluttede for mit vedkommende ret brat i Plexus i Idom mandag eftermiddag.
Årsagen til den bratte afslutning på programmet var, at statsministeren
indkaldte til gruppemøde på Marienborg samme aften med drøftelse af
regeringens 2020-plan.

Side 2

I pinsen deltog jeg i et visionsmøde på Tunø fra lørdag til søndag. Netværket – Ø
og land stod for arrangementet med mange gode debatmøder. Jeg deltog i
panelet for Sundhed og borgertryghed i yderområderne, og i den store
fællesdebat søndag eftermiddag om landdistriktsvilkår.
Imellem debatmøderne blev de mange gæster vist rundt på øen på traktortur
eller vi deltog i netværksmøder mens vi sejlede rundt om øen. Vejret var perfekt,
og vi deltagere af arrangementet misundte de mange sommergæster som nød
øens herlige havn, natur og turistattraktioner.

En af paneldeltagerne pointerede, at man ikke skal fokusere på at gøre sine
svage sider stærke, men gøre sine stærke sider unikke når det handler om
landdistrikter. Det mener jeg rammer total plet. Det lærte jeg rigtig meget af.
Tendensen er nemlig, at man fokuserer på alt det man mangler og ønsker, og
glemmer at fokusere på de mange kvaliteter der er til stede.
Tingene skal selvfølgelig have en sammenhæng. Denne weekend på Tunø
oplevede jeg, hvordan ildsjæle fik sat gang i en masse, og som rigtig kan florere
med de rigtige rammebetingelser udefra.
Med Venlig Hilsen
Annette Lind
MF for Socialdemokraterne

Odin Teatret og Århus som kulturhovedstad 2017
Af Regionsrådsmedlem Henning Gjellerod
Forleden besluttede vi i Regionsrådet at tildele Odin Teatret 200.000 kr. som et
tilskud til den Internationale festival Transit VII ”Crisis and Invention”. Transit er
en tilbagevendende festival om kvinder og teater, som denne gang fokuserer på
krisebegrebet og kunstværket. Et vigtigt formål med festivalen er at fastholde og
udbygge netværket af kvindelige kunstnere, som er opbygget via de tidligere
Transit-festivaler, samt at inddrage kunstnere og forskere uden for
scenekunstområdet i festivalen og netværket omkring den.
At bevillige til dette krævede lidt ”armbøjning”, og nogen fandt måske, at det
også var nødvendigt at bøje et par regler. Efter min mening var det sidste ikke
nødvendigt. Men den dystre baggrund var, at hvis vi ikke gav den bevilling,
måtte projektet opgives.

Odin Teatret har i forvejen måtte sande, at Statens Kunstråd har
nedsat deres tilskud til teatret fra 2 millioner til 1 million. Odin
Teatret kunne således ikke finansiere denne 7. festival ud af egne
driftsmidler, og regionen giver normalt ikke til drift af allerede
eksisterende projekter.
Nu er der den særlige dimension, at Odin Teatret er udset til at
spille en særlig rolle i optakten til og afviklingen af projektet ”Århus
som Europæisk Kulturhovedstad 2017.” OdinTeatrets omfattende
netværk og internationale kontakter er udvalgt som en spydspids til
at overbevise den komité, der er udvalgt til at afgøre, hvorvidt det
skal være Sønderborg eller Århus, der skal være kulturhovedstad i
2017.

Det finske parlament, hvor Annette
var til rundbordssamtale med de
baltiske lande og Nordisk Råd.

Da det kom til stykket viste det sig alligevel ikke så svært at
overbevise om relevansen af ovennævnte tildeling af midler til
projektet. Odin Teatret har om nogen etableret
udviklingsorienterende netværk, og det formidler løbende ny viden
for faglige og tværfaglige netværk. Desuden har Odin Teatret
gennem årtier været del i et omfattende internationalt samarbejde,
som går kloden rundt.
Boende i Holstebro, og som en, der bare en gang imellem følger lidt
med i, hvad de foretager sig, er man ikke i tvivl om, at det er netop
er det, de gør. Og har man set deres seneste forestilling ”Det
kroniske liv”, ved man med sikkerhed, at dette teater bestandig
udvikler sig, og er stand til nok en gang at overgå sig selv.
Ligeledes burde det være almen kendt, at Odin Teatret ikke koster
Holstebro Kommune penge. Nej! Det skaber omsætning og
indtægter til kommunekassen.

Annette plantede i april et træ på
BMS Krangården, fordi de vandt
arbejdsmiljøprisen 2012.

Kontakt Annette Lind
Hvis du har ris, ros, idéer eller
kommentarer, er du mere end
velkommen til at kontakte Annette
Lind:
Tlf. nr.: 33 37 40 70
E-mail: annette.lind@ft.dk
Besøg min hjemmeside her.

Klik og find mig på facebook!

Forløbet omkring bevillingen til Odin Teatret får mig til at tænke på
en erkendelse, vi gjorde i Socialdemokratiets Kulturudvalg (sådan
et havde vi for ca. 30 år siden).
Vi mente dengang, at kulturpolitik er det billigste, det
sværeste og det vigtigste.

