Vinder af medlemskonkurrencen:

Flemming Larsen
Dansk Folkeparti i Brøndby har haft en nye medlems konkurrence. Konkurrencen løbe frem til 01/082012. Vinderen blev Flemming Larsen.
Præmien er et Gavebevis: Et Minicruise for 2 personer, på ruten København-Oslo med DFDS.
Bestyrelsen ønsker Flemming tillykke med turen, og er glade for hans indsats om at få skaffet medlemmer
til DF Brøndby.

Bestyrelsen:

Det har hele tiden været lokalforeningens fornemste opgave at sikre, at vi har så mange medlemmer inde
over det politiske og organisatoriske arbejdet som muligt, for at få så mange vinkler på som muligt.

Bestyrelsen håber derfor, at der er kvinder i lokalafdelingen, som måtte ønske at blive mere aktive J ikke
grundet ligestilling men grundet, at det er godt i en bestyrelse med flere vinkler på sager og
fremtidsudviklingen for lokalafdelingen. Hvis man lige ønsker, at vide hvad bestyrelsens arbejde er, kan
man henvende sig til formanden og få sig en snak om tingene. Det er ikke krævende at deltage i
bestyrelsesarbejdet, men der er naturlige forventninger om et godt og hyggeligt samarbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsen vil også opfordre til, at medlemmerne som måtte have venner eller familie, som går med
tanker om at indmelde sig i Dansk Folkeparti til at snakke med denne gruppe og hjælpe med til at sikre
nye medlemmer.

Det er vist gået op for alle, at Pia Kærsgaard har valgt at trække sig lidt tilbage og nyde partiets mange
andre gode sider. Dem som der ellers ikke har været så meget tid til tidligere. Vi har på det sidste
formandsmøde besluttet at Christian opstilles som formands kandidat. Det skal dog stås helt fast, at det er
Pia som har truffet beslutningen og denne beslutning bakker vi op om. Bestyrelsen i Brøndby glæder sig

til at samarbejde med Christian. Dog regner danskfolkepartiet ikke med at ændre på noget, hvad vi mente
i går mener vi også i dag!

Bestyrelsen vil gerne opfordre vores medlemmer til at kontakte formanden eller Tom BF med ideer om
kommunens udvikling. Så i er hermed opfordret til at komme med ideer til Brøndby kommunes udvikling
m.m. Da vi i dag er midt i budget forhandlingerne har vi mulighed for at fremme forslag, derfor er alle
forslag velkommen og vil blive indarbejdet hvis vi kan se muligheden for Danskfolkepartis indflydelse.

Bestyrelsen vil dog opfordre alle Brøndby medlemmer til ikke at kommenterer andre byers forhold og
politiske valg. Dette skuldes at vi kan prioriterer lidt forskelling fra kommune til kommune og der er ingen
grund til at blande sig i andres anlæggende, hvor der er DF afdelinger som fremmer DF i Deres
kommune, DF Brøndby ønsker heller ikke at andre blander sig i vores lokalafdelings beslutninger.

Dansk Folkeparti i Brøndby er i gang med at blive digitaliseret, derfor håber vi at medlemmerne vil bakke
op om dette og tilmelde sig på vores hjemmeside.

www.df-brondby.dk

Landspolitik:

Behøver vi at piske de unge igennem uddannelsen...?

Af Søren Espersen, folketingsmand

Det vælter nu ind med studerende på vore læreanstalter - og jeg har læst, at mere end halvdelen af de
mange tusinde i virkeligheden ikke aner, hvad de vil - men at de bare har meldt sig til....

De har lidt dårlig samvittighed, for de har jo efterhånden forstået, at det er med at komme igang så hurtigt
som muligt efter studentereksamen. I årevis er de blevet presset til at "finde ud af, hvad du vil med dig
selv...".

Tilmed presses de af politikerne. Det er blevet den helt store dille blandt alle partier på Christiansborg herunder mit eget, tilstår jeg trist - at påpege vigtigheden af, at alle unge så hurtigt som overhovedet
muligt drøner igennem deres uddannelse; med skyklapper på - og uden hverken at se sig til venstre eller
til højre. Kun frem, frem, frem...!

Ja, der tales ligefrem om på Borgen at lave økonomisk særligt gunstige SU-lokke-ordninger for de
studerende på videregående uddannelser, som specielt hurtigt kan gøre sig færdige og blive kandidater,
og helst i uddannelser, som "samfundet har brug for..."

Og helt ærligt fatter jeg altså ikke en brik af det hele...!

Hvorfor pisker vi dog på denne måde de unge til at skynde og sjaske sig igennem en videregående
uddannelse, som de kun halvhjertet ønsker at påbegynde? Hvorfor pisker vi dem til at vælge uddannelse
efter "hvad samfundet har brug for"? Og hvorfor pisker vi dem overhovedet til at tage en videregående
uddannelse, hvis de i virkeligheden slet ikke har lyst til at tage en videregående uddannelse?

Jeg ved godt, at jeg som såkaldt ansvarlig politiker burde bjæffe med i piske-koret på Christiansborg, og
tænke på samfundsøkonomien. Men min gode, gamle indre hippie fortæller mig altså en helt anden
historie, som jeg synes langt bedre om at fortælle til de kommende studenter, og den lyder sådan:

Så slap dog af, kære student...!

Tag den dog med ro! Rejs ud og se dig omkring, gerne i et-to-tre år, og kom så tilbage med friske indtryk
af hele den store, dejlige, vidunderlige, grønne verden, som ligger alle andre steder end lige at drøne fra
det ene uddannelsessted til det næste.

Blæs på presset fra din studievejleder, fra dine lærere, fra dine forældre, fra samfundet - og ikke mindst:
Blæs på presset fra dig selv.

Du har et liv. Og det er dit liv. Og det er det, du skal leve - ikke alle mulige andres liv.

Så bare af sted: Tag med Skoleskibet, tag ud med Mellemfolkeligt Samvirke, tag på Højskole, tag i
kibbutz, meld dig som værnepligtig, rejs med et cirkus - eller meld dig som besøgsven hos Røde Kors...
Og hvis du er så heldig at have nogle forældre, som har røven fuld af penge, ja, så rejs da til Goa i et par
år, og læg dig på stranden....

Kort sagt: Gør, hvad du har lyst til. Det er dit liv. Det er dig, der bestemmer! Følg dit hjerte!

Og ved du hvad? Faktisk tror jeg så, at du efter nogle år kommer tilbage til dit fædreland - frisk og glad, og
fuld af gå-på-mod... Og hvem ved...måske med ægte lyst til at starte en videregående uddannelse...! Lige
præcis den uddannelse, som du brænder for...

Regionspolitik:

Forringelser på sundhedsområdet i vente for borgerne

Af Kenneth Kristensen Berth (DF), regionsrådsmedlem, medlem af Forretningsudvalget

Den 9. juni 2012 indgik Danske Regioner aftale med den nye røde regering om regionernes økonomi for
2013.

Det betyder blandt andet et farvel til behandlingsgarantien, som vi kender den. Tidligere gjaldt en
behandlingsgaranti på 1 måned – den bliver nu afskaffet og erstattet af en behandlingsgaranti inden for
måneder. Det betyder, at blandt andet patienter med grå stær og andre sygdomme, som den røde
regering betragter som mindre alvorlige kommer til at vente længere på at blive behandlet.

Til gengæld forsøger regeringen sig med en udredningsgaranti, som allerede nu ser ud til at give store
problemer.

Garantien indebærer, at en patient i princippet skal være udredt eller have en plan for et videre forløb
inden for en måned. Det afgørende er her formuleringen ”have en plan for et videre forløb”. Det betyder,
at der er så meget elastik i aftalen, at der reelt ikke er oprettet en udredningsgaranti – for
sundhedsvæsnet kan nøjes med at stille patienten en plan i udsigt. Samtidig er det en kendsgerning, at
det lægefagligt ikke altid kan lade sig gøre at udrede en patient inden for en måned, hvis der f.eks. ikke
kan stilles en entydig diagnose. Udredningsgarantien virker altså umiddelbart som lidt af et blålys.

Regeringen har desuden indført et anlægsloft på 300 mio. kr. i forhold til grundforløbet i det kommende år.
Et anlægsloft, der giver regionen problemer i relation til allerede planlagt anlægsinvesteringer, som nu
skal om tænkes.

Regeringen har også betinget sig, at alle regioner i Danmark skal indføre visiteret adgang til skadestuerne
– altså indføre en regel om, at borgerne skal ringe i forvejen før de melder sig i skadestuen. Her skal en
sygeplejerske fortælle borgeren om vedkommende har lov til at opsøge skadestuen eller ej. Det er et
forhold som Dansk Folkeparti er lodret imod af flere årsager. For det første kan det føre til flere
opringninger på 112, som kan komme i vejen for livsvigtige opkald, der kan blive afsendt flere ambulancer
end tidligere, fordi folk ikke indbringer sig selv af frygt for at blive afvist hos visiteringen, ligesom det
skaber stor utryghed for borgerne, at man ikke længere vil have mulighed for at opsøge skadestuen selv.
Region Hovedstaden har endnu ikke nogen plan for hvornår den røde regerings krav vil blive

efterkommet.

I to regioner vil der i øvrigt blive gennemført et forsøg med at uddele bøder til patienter, der undlader at
møde op til aftaler på hospitalet. Der bliver ikke en tilsvarende godtgørelse, hvis hospitalet aflyser en
aftale.

Samtidig er der færre penge i regionsaftalen med regeringen, end det der var lagt op til i den tidligere
regerings 2020-plan.

Alt i alt er den røde regering altså også dårligt nyt på sundhedsområdet.

Lokalpolitik:

Af Tom Bech Fredriksen Kommunalbestyrelses medlem.

Nu er sommerferien ved at være overstået, og arbejdet med budget 2013 samt overslagsårene 2014,
2015, og 2016 er godt i gang.

De udmeldinger som vi fik før sommerferien, om at Brøndby kommune skulle have tilført ca. 32 millioner
kroner mere ved vedtagelse af den nye kommunale udligningsreform holder ikke stik. Det har
efterfølgende vist sig at Brøndby kommune alligevel ikke vil få tilført flere midler.

I de senere år har Brøndby kommune skåret ned og omprioriteret omkostninger, dette for at overholde
den serviceramme som vores regeringer har udmeldt. Vi har i Brøndby ikke længere noget problem med
at overholde vores service ramme, i forhold til budget ligger vi nu ca. 16 millioner kroner under.

I vores budget for 2013 er der opført anlægsudgifter for 74,5 millioner kroner og et likviditetsmæssigt
overskud på 23,9 millioner kroner. I overslags årene er der for 2014 et underskud på 33,2 millioner kroner,
i 2015 er dette beløb vokset til 53,7 millioner kroner, i 2016 er underskuddet vokset til 64,3 millioner
kroner.

Regeringen har udmeldt at Brøndby kommunes anlægsbudget for 2013 kun må være på 81,2 millioner.

Vores forvalt her regnet sig frem til at vores skoler har et vedligeholdelses efterslæb på ca 80 millioner
kroner. Dette efterslæb skal vi hurtigst muligt have rettet op på, men det ser sort ud da den nuværende
regering har udmeldt at vi kun må bruge 81,2 millioner kroner. Vi vil i den nærmeste fremtid gå vores

anlægsbudget igennem, for at finde sager som kan udskydes til senere, således at vi kan finde penge til
den tiltrængte vedligeholdelse af vores skoler.

I skolerne ligger vores fremtid, det er her grundlaget for vores velfærd bliver skabt.

Der har i den senere tid været udført exproperitions forretninger i vores kommune, byggeriet med at
opføre Ringstedbanen er gået i gang.

De første overvejelser omkring letbanen i kommunen er også blevet diskuteret og der er kommet de første
protester/klager fra beboere på Park Alle. Der vil i løbet af efteråret blive afholdt et møde for de berørte
beboere på Park Alle.

Arrangementer kalender:

Klub aften:6. september

Golf Arrengement: 10. september

Dansk Folkepartis årsmødeden 15-16. september. Lokal afdelingen har 9 delegerede som vælges på
generalforsamlingen. De 9 indbefatter ikke formand og kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Kursus for nye medlemmerlørdag den 6. oktober på Scandic Copenhagen.

Klub aften:4. oktober

Politisk debat:10. oktober, med DF’s uddannelses og kulturordfører Alex Ahrendtsen.

Kursus for by- og regionsrådsemmerlørdag den 27. oktober på Scandic Ringsted.

Nærmere oplysninger kan fås ved kontakt til formanden.

Klub aften:1. november

Politisk debat:7. november med DF’s Udlændinge- og integrationsordfører.

Jule fest:6. decemberPeter Skaarup kommer og hygger med os, som Christian gjorde det sidste år.

Bestyrelses kontakt:

Bestyrelse har oprettet en bestyrelses mail: bestyrelsen@df-brondby.dk her kan bestyrelsen kontaktes.

Man kan også sende e-mails direkte til bestyrelsesformanden eller byrådsmedlemmerne:

E-mails til formand Carsten Horn på carstenhorn@carstenhorn.dk eller Tlf +45 23 24 93 39

E-mails til kommunalbestyrelsesmedlem Tom Bech Frederiksen på tom.bech@firma.tele.dk

Øvrige e-mail adresser kan ses på hjemmesiden www.df-brondby.dk

På vegne af bestyrelsen
Carsten Horn
Formand for Dansk Folkeparti i Brøndby

