
Bestyrelsens beretning 2021 

Den organisatoriske del 
 

2021 har på mange måder været et specielt år!  

 Danmark har igen været ramt af corona-nedlukning  

 Der har været regionsrådsvalg og kommunalvalg 

 Socialdemokratiet har fejret 150 års jubilæum 

 

I Kredsen har der været størst fokus på valget til Regionsrådet, hvor vi skulle til valg 

med nye kandidater. Niels Erik Iversen havde efter 8 år i Regionsrådet besluttet at 

stoppe, og jeg vil her igen gerne benytte lejligheden til at takke ham for hans store 

indsats til gavn for os alle, og heldigvis kunne vi her før generalforsamlingen 

gennemføre den planlagte afskedsreception, der i januar måtte aflyses på grund at 

for høje smittetal! 

Heldigvis kunne vi i Kredsen opstille 2 nye velkvalificerede kandidater til 

regionsrådsvalget:  

Else Søjmark i Norddjurs og Niels Gyldenlund i Syddjurs 

Der blev nedsat et valgudvalg til at støtte de to kandidater, og målet var hele tiden, 

at de begge skulle vælges. 

Undervejs i valgkampen havde vi arrangeret et besøg af regionsrådsformand Anders 

Kühnau. Dagen begyndte på Kafé Kolind og sluttede hos Pure Algae i Grenaa, hvor 

det gik op for Kühnau, at man ikke lige kan tage Letbanen, når man selv er parat. 

Han var lettere forundret over, at den kun kørte med timedrift. Det har han så 

heldigvis lavet om på efterfølgende! 

Desværre lykkedes det ikke for Niels at blive valgt ind, men til gengæld fik Else et 

fantastisk valg med 3. flest stemmer på den socialdemokratiske liste. Og det har 

efterfølgende givet hende en rigtig god position i Regionsrådet. 

Stort tillykke til Else – vi glæder os til samarbejdet! 



Takket være vores aktivitetssekretær Carsten Hering har vi på fornem vis kunnet 

fejre vores partis 150 års jubilæum. 

Der blev arrangeret ikke mindre end 4 arrangementer i samarbejde med 3 af de 4 

partiforeninger i Kredsen. Det første måtte dog holdes online af hensyn til coronaen, 

men det gjorde ikke oplevelsen ringere. Vores mand på Borgen, Leif Lahn, samlede 

ganske mange deltagere til en debat om velfærd. 

Det andet arrangement fandt sted 22. september i Hornslet, hvor formanden for 

Dansk Metal Claus Jensen fortalte om Danmark som produktionsland, og allerede 

ugen efter den 30. september kunne man i Grenaa opleve 3 veloplagte lokale 

foredragsholdere gøre os klogere på Socialdemokratiets historie. 

Det sidste jubilæumsmøde blev afholdt i Auning den 29. oktober, hvor boligminister 

Kaare Dybvad fortalte om de nye tiltag på boligområdet, specielt med fokus på 

yderområderne i Danmark. 

Stor tak til Carsten for indsatsen med at arrangere de 4 møder, der alle var særdeles 

interessante og informative, men desværre kunne vi konstatere, at corona-krisen 

satte sit præg på dem i form af færre tilhørere, end vi havde håbet på. 

Også i 2021 har vi haft fornøjelsen af at have besøg af Niels Fuglsang fra 

Europaparlamentet. Første gang var den 3. maj, hvor der var arrangeret besøg på 

Trustrup Varmeværk, på rådhuset hos Borgmester Jan Petersen og til sidst hos 

Refurb i Hornslet. Niels udtrykte efterfølgende stor tilfredshed med besøgene, som 

kunne understøtte hans virke i EU. 

Traditionen tro kom Fuglsang igen med sin cykelkaravane den 2. august. Der blev 

arrangeret morgenkaffe hos Dansk Metal, så de mange cyklister fik depoterne fyldt 

op, inden første etape af Tour de Midtjylland kunne skydes i gang. 

Der skal lyde en stor ros til Niels for altid at huske sine hjælpere, og vi er selvfølgelig 

klar igen, når der ved næste valg til EP er brug for det. 

Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 8 bestyrelsesmøder mod 9 

planlagte, da vi valgte at aflyse årets første møde i januar på grund af de høje 

smittetal på Djursland. 



Heldigvis kunne vi i løbet af sommeren 2021 atter mødes til det traditionelle 

Grundlovsmøde på Julielund efter 2 års aflysninger. Det var en rigtig god oplevelse i 

det dejlige sommervejr med indlæg af Mogens Jensen, Roger Buch og Peter 

Lauritsen, og så selvfølgelig vores egen Leif Lahn.  

I september blev det også muligt igen at komme til kongres i Aalborg. Djurskredsen 

var fint repræsenteret med 12 deltagere fra de 4 partiforeningen. Fra 

Kredsbestyrelsen deltog formanden og aktivitetssekretæren. 

På årets generalforsamling vil vi også mindes den tidligere Kredsformand Åge 

Rasmussen, der døde i juni 79 år gammel. Æret være hans minde! 

Heldigvis har vi også mulighed for at fejre 2 dejlige begivenheder: 

Benny Thomsen fra Ryomgård fyldte i sommeren 2021 95 år, og den 2. februar i år 

kunne han fejre jernbryllup(70 år) med sin elskede Molly! 

Det engagement, som de to fantastiske mennesker stadig lægger for dagen, er 

imponerende. De følger med i alt, hvad der foregår både i deres egen partiforening i 

Syddjurs og i Kredsen, og det skal stå meget sløjt til, hvis de må melde afbud til et 

arrangement. De fortjener en stor klapsalve! 

En anden klapsalve skal lyde for kredsens fratrådte kasserer Frank Brogaard. 

Frank er desværre ikke til stede i aften, da han har valgt at melde sig ud af partiet. 

Det er vi mange, der er kede af. Frank har ydet en fantastisk indsats for vores parti 

både i den lokale forening, i fællesledelsen og i kredsen. Og det er nok først nu, hvor 

vi ikke længere kan bruge hans ekspertise, det virkelig går op for os, hvor meget han 

egentlig har taget sig af. Det var så nemt at sige, det klarer Frank, og det gjorde han. 

Nu må vi selv klare paragrafferne. 

Men stor tak til Frank for hans arbejde gennem mere end 30 år! 

 

 

 



Den politiske del 

På kommunalt plan blev valget i Syddjurs i november en succes, idet 

Socialdemokratiet formåede at holde fast i borgmesterposten. Stort tillykke til 

Michael Stegger med resultatet og held og lykke med arbejdet de næste 4 år. 

Desværre gik det ikke tilsvarende godt i Norddjurs, hvor Jan Petersen blev offer for 

en generel tilbagegang for Socialdemokratiet og derfor måtte aflevere 

borgmesterkæden til venstre. Det var bittert, især fordi det var lykkedes for Jan at 

komme stærkt igen efter de mange økonomiske problemer for 3 år siden. Det blev 

desværre ikke belønnet. Nu ligger der et stort arbejde forude for de 2 norddjurske 

partiforeninger, så magten kan vindes tilbage igen om 4 år. 

Regeringen har også haft sit at slås med i det seneste år. Corona restriktionerne blev 

efterhånden genstand for stor debat på Borgen og i befolkningen, og det satte sit 

præg på meningsmålingerne, der ellers havde været rigtig fine. Minksagen og 

slettede sms ´er gjorde heller ikke sagen bedre. Vi må håbe at minkkommissionens 

rapport vil fjerne alle de negative kommentarer, når den fremlægges til juni. 

Et par ministre har på det seneste også været ude i stormvejr, for Benny 

Engelbrechts vedkommende endda så voldsomt, at han måtte gå af som 

trafikminister. Forsvarsminister Trine Bramsen nøjedes med en forflytning til netop 

trafikministeriet. 

Det har heldigvis ikke været negativt alt sammen. Regeringen satte for alvor gang i 

vaccinationen fra begyndelsen af 2021, og regeringen stod imod, da 

sygeplejerskerne strejkede i 10 uger. Det var godt for den danske model. 

 

Året igennem har regeringen fremlagt mange nye reformplaner, blandt andet på 

klimaområdet, omkring infrastruktur og i sundhedssystemet, og i sin nytårstale 

bebudede Mette Frederiksen ændringer på ældreområdet og flere nye grønne tiltag. 

Den akut opståede krise i Afghanistan blev også tacklet flot med evakuering af 

mange afghanere i samarbejde med USA og EU. Der er derfor al mulig grund til at 

rose vores regering – den gør et flot stykke arbejde for at gøre Danmark til et godt 

sted at være. 

 



Den største krise ligger dog lige nu foran os på grund af Putins overgreb på Ukraine. 

Heldigvis står EU sammen om at pålægge Rusland skrappe restriktioner og støtte 

Ukraine med både materiel og nødhjælp, ligesom Danmark er klar til at tage imod 

de mange flygtninge, der har kurs mod vores land. De skal hjælpes, så godt det 

overhovedet kan lade sig gøre, selvom det helt sikkert vil koste på vores velfærd. 

Men den pris må vi betale i solidaritet med hinanden. 

Det er store udfordringer, Mette Frederiksen har stået over for i sin første 

regeringsperiode, men vi kan med rette være stolte af hendes måde at tackle det 

hele på. Hun gør det godt! 

Og så må vi ikke glemme, at Leif Lahn den 18. august blev udnævnt til statsrevisor. 

Stort tillykke til Leif! Til sidst: tusind tak til hele bestyrelsen og de 4 partiforeninger 

for godt samarbejde. 

På bestyrelsens vegne  

Bente Nordbek 

Formand 


