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Dansk Folkeparti i Glostrup.
December 2019.
Julehilsen fra Pia Kjærsgaard til DF Glostrup.
Kære alle sammen
Så er det snart jul igen. og ih…hvor vi alle trænger til at være sammen med familien, slappe
af, gå ture og måske for 25. gang se Matador i juledagene.
Det har været et travlt og hårdt år for Dansk Folkeparti. Vi har været gennem to valg, og vi
kan bare konstatere, det gik skidt. Der er mange forklaringer. Og dem er der ikke grund til at
gentage. Der er skiftet regering, så situationen er ny for DF, og vi skal være i opposition til
den siddende regering. Der kan være områder, vi kan samarbejde om, men vi må indstille os
på, regeringen stort set vil søge flertal med de socialistiske partier. Det giver så mulighed
for DF at give en klar profil.
Der er kun én vej for at komme tilbage på sporet, og det er arbejde, arbejde og atter
arbejde.
Det tror jeg, vi alle er klar til i det nye år. Jeg er.
Tak for jeres hjælp og støtte i valgkampen. Det sætter jeg umådelig
stor pris på.
Jeg sætter stor pris på jeres engagement.
Uden jer ville det ikke gå.
Jeg vil ønske alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.
Og ser frem til mange gode timer i jeres selskab.
Mange venlige hilsener
Pia Kjærsgaard
______________________________________
DF I GLOSTRUP HOLDER MEDLEMS SAMMENKOMST.

NYTÅRSTAFFEL.
MANDAG DEN 20. JANUAR KL 19:00.
Byhistorisk Hus/Glostrup Gamle Præstegård, Hovedvejen 134
Nytårstaffel med mousserende vin til en glad og uformel medlems sammenkomst.
Af hensyn til mødetilrettelæggelse: Tilmelding på mail: hjohs.christensen@gmail.com
______________________________________________

Dansk Folkeparti i Glostrup ønsker alle sine medlemmer
GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR.
Vi glæder os til sammen med jer, at arbejde for fremgang i 2020.
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FORMANDEN HAR ORDET.

Vækst med omtanke.
December er på trods vejret en fantastisk måned, fordi den med julen minder os om den kristne tro, der
uanset om vi er troende eller ej, er en af grundstenene i den kultur og historie der binder vor nation
sammen.
Et åbent samfund med næstekærlighed og tilgivelse, som desværre i disse tider er udfordret på mange
måder.
Valget i juni har brag en Socialdemokratisk regering til magten, der skridt for skridt lemper på
udlændingepolitikken. Det er ikke en politik regeringen er ”nød til” at føre, fordi den ikke har flertal for
andet. Hvis den kiggede en anden vej end mod de Radikale og Enhedslisten, var lempelser ikke en
nødvendighed.
Socialdemokraterne har truffet et bevidst valg. Mon ikke vælgerne vil indse det.
Her i juletiden er det også værd at minde hinanden om, at den vækst vi har oplevet i årtier ikke kun skal
bruges til endnu mere vækst.
Vi skal ikke glemme, at velstanden giver mulighed for i endnu højere grad at skabe et samfund der kan give
os en tilværelse med en god livskvalitet.
Vi skal indrette vort samfund og dets retning, så vi som mennesker kan leve og trives.
Det gælder naturligvis også for os i Glostrup og på Vestegnen.
Mennesket skal stå i centrum i vores lokalsamfund.
Det gælder i mange sammenhænge. F.eks. skal den byfornyelse
Letbanen fører med sig, ikke kun bruges til en fortætning i
vores boligområder, efter devisen jo flere indbyggere, jo flere
skatteindtægter
Vi skal også skabe den luft og de grønne områder som giver
livskvalitet. Det arbejder DF for i Glostrup.
Holmene er det seneste vækstprojekt på Vestegnen. Et projekt over 30 – 40 år med en række kunstige øer
ud for Avedøre Holme.
Her skal være plads til knapt 400 nye industri virksomheder og op mod 12.000 nye arbejdspladser.
Det er indlysende at dette projekt hverken kan eller skal gennemføres, medmindre de store trafikale
problemer det medfører også løses.
Et projekt som dette vil berøre hele Vestegnen. En Køge Bugt motorvej, eller Ringveje med 10 spor,
er hverken ønskeligt eller muligt.
Det er derfor i den sammenhæng væsentlig også at se på de tanker Morten Messerschmidt har bragt op,
om at undersøge mulighederne for gratis offentlig transport i de store byområder, startende i København.
Det bliver en spændende debat om vores lokalsamfunds udvikling, vi som borgere på Vestegnen og som
politisk parti skal deltage i og præge i en god retning. Vi skal have vækst med omtanke. Her finder du DF.
I November 2021 skal vi til kommunalvalg. Det tager vi hul på i vores lokalforening allerede nu.
Den 19. februar afholder vi medlemsmøde hvor de tager en snak om den kommunale dagsorden og
DF Glostrups arbejde frem mod kommunalvalget.
Vi har brug på dine meninger og dine forslag om den politik vi skal føre for et Glostrup, hvor det er godt
at leve, bo og arbejde. Så kom og hver med.
Nu nærmer julen sig, og på vegne af bestyrelsen og vores KB medlemmer, ønskes I alle en Glædelig Jul.
Vi vil også ønske et godt og fremgangsrigt Nytår 2020. Vi glæder os til det politiske arbejde i 2020.
Tak for det store engagement og deltagelse i det snart forgangne år.
Henning Christensen.
Dansk Folkeparti i Glostrup, formand.

GLOSTRUP SKAL VÆRE ET GODT STED AT LEVE, BO OG ARBEJDE
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Budgettet for Glostrup 2020-2021
Hvis man påstår, at Glostrup Kommune har en dårlig økonomi, så er kendsgerningen, at vi i gennemsnit har
219 mio. kr. i kassen. Vi må bare ikke bruge dem, for vi skal overholde rammerne.
Budgettet sidste år stak jo voldsomt af, især i overslagsårene, hvor hver af de 4
en-mandspartier åbenbart skulle have lov at sætte – ikke et fingeraftryk, men et
stort fodaftryk på den dengang nydannede ”flertalsgruppes” politik.
Hvis sidste års budget blev gennemført ud i budgetoverslagsårene 2020-22, ville
kommunens kassebeholdning havne på 13 mio. allerede ultimo 2021.
På bare 3 år.
Og da en kommune skal have mindst 1.000 kr./borger i kassen – altså knap 23 mio.
– kunne Glostrup blive sat under administration.
Budgetarbejdet for 2020 begyndte med, at Socialdemokratiet og Venstre satte sig
sammen og udarbejdede et budgetforslag, der overholder de rammer for drift og
anlæg, som er aftalt mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.
De 5 andre partier blev inviteret til at give deres syn på budgetforslaget – og til at
komme med konstruktive forslag.
Kun Dansk Folkeparti ønskede at være med.
For hellere være med, og få en lille smule indflydelse, end stå udenfor helt uden indflydelse.
Det betød, at nogle af de voldsomme anlægsopgaver, der var i sidste års budget, måtte tages af – eller
fordeles over flere år. Det har naturligvis givet anledning til kritik fra de 4 en-mandspartier, men rammerne
skal overholdes.
Da Glostrup får flere børn og flere ældre, og da udgifterne til især det specialiserede område, både for børn
og voksne, er steget voldsomt i mange kommuner – herunder Glostrup – har vi måttet reducere andre
steder. Det er vi ikke glade for, men der er fokus på omkostningerne.
Samlet er der ikke skåret på velfærdsområderne, idet førnævnte områder også er velfærd.
Trods stramme rammer er der blandt andet blevet plads til malerarbejde samt renovering og tilbygning til
Glostrup Skole, Profilskole på Vestervang med sundhed og e-sport, to nye daginstitutioner til hhv. 160 børn
og 100 børn samt udvidelse af nuværende institutioner, udvidelse af antallet af plejehjems- og
rehabiliteringspladser, udvikling af Bymidten med klimatilpasning, nye Letbanestationer og forlænget
budget til ejendomsvedligehold samt investering i energi-effektivisering af kommunale ejendomme.
Vi hæver taksterne på daginstitutioner – vi satte dem ned for et par år siden. Men i stedet for at forringe
normeringen valgte vi, at lade taksterne stige, så de fra 2022 igen kommer op på tidligere niveau, og i 20202021 stiger det halve.
Såfremt den kommende finanslov indeholder nye bevillinger til dagtilbud, vil vi lade dem gå ubeskåret til
børnene.
Nogle anlægsinvesteringer er fordelt over flere år, f.eks. puljer til cykelstier, fortove og veje.
Letbanestationer og afledte anlæg udskydes 1 år.
Når budgetforliget er to-årigt – som det også er i nogle andre kommuner – så vil der være ro om
økonomien også for 2021.
Vi kan ikke binde en ny kommunalbestyrelse, men vi kan skabe ro for resten af valgperioden.
Ud over de i alt 97 forslag i Budget 2020 og overslagsår er forligspartierne enige om, at der skal drøftes en
række emner, og disse skal være udmøntet i endelige konklusioner, forslag og beslutninger inden udgangen
af 2020.
fortsættes næste side.
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Budgettet for Glostrup/fortsat.
Det drejer sig om FNs Verdensmål, kædeansvar ved kommunale udbud, klimapolitik, tidlig indsats på
børneområdet, udvikling af talenter, udstilling af det arkæologiske fund ”Hvissingepigen”, frivillighed på det
sociale område, organisering og optimering på ejendomsområdet og fremtidig struktur på
ældrecenterområdet.
For Glostrups vedkommende er den vejledende serviceramme – altså driften - på 1.177 mio kr.
Vi havner 859 tkr. under og bruger mere end 99,9% af rammen.
Mere præcist kan det næppe gøres.
På anlæg regner Kommunernes Landsforening ikke rammen så nøjagtigt ud. Vi har reduceret anlæg fra 107
mio. til 88 mio. Hvis alle de 98 kommuners samlede udgifter til drift og anlæg ikke kan holdes inden for de
aftalte rammer, sætter forligspartierne sig sammen og drøfter situationen.
Sammen med Socialdemokratiet og Venstre har vi valgt at turde tage ansvaret for dette budget, som ingen
af os vel er jublende glade for – men som er et nødvendigt budget i den situation, vi (og landets øvrige
kommuner) er i i øjeblikket.

Pia Hagbarth Dahlin og Flemming Ørhem.
______________________________________________________________

DF Glostrup på virksomhedsbesøg
En del af Dansk Folkeparti i Glostrup’s medlemmer havde sagt ja tak til
tilbuddet om et par hyggelige timer på SKANDS Bryghus i Brøndby den
20. november.
Bryggeriet SKANDS blev etableret i 2003 med en vision om, at det gamle
bryggerhåndværk igen skulle i højsædet, og siden har de fokuserer på kvalitet og
balancerede smagsoplevel-ser. Det betyder, at man altid kan forvente en øl med
høj drikbarhed – uanset om bitterheden er i den høje ende eller krydderier
dominerer.
Bryggeriet har en stor kærlighed til øl og altid mange gode ideer til nye
varianter. Det sker altid med udgangspunkt i udsøgte råvarer kombineret med
et indgående kendskab til bryg-processer og håndværksmæssige traditioner.
Vi blev budt velkommen af bryggeriets direktør Ernst Kristensen der fortalte om
virksomhedens historie herunder også om hans tilgang til og overtagelse af
bryggeriet i 2017.
Under et meget interessant foredrag blev vi budt på diverse smagsprøver på nogle af de mange øl der
bliver brygget herunder også årets julebryg.
Efter mødet var der mulighed for, at købe diverse øltyper med hjem, som var faldet i ens smag.
Peder Kähler.
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Klippekortsordning for hjemmehjælpsmodtagere
Resumé
I budgetaftalen for 2020 blev det besluttet at reducere i klippekortsordningen til borgere i eget hjem, som
modtager hjemmehjælp, svarende til 100.000 kr. årligt.
Klippekortsordningen i dag
Klippekortsordningen er et tilbud til de svageste hjemmehjælpsmodtagere.
Ydelsen består i en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen, og det er op til borgerne selv, hvad tiden skal
bruges til. Nogle vælger en ekstra rengøring eller et ekstra bad, og andre bruger det til sociale formål som fx
ture ud af huset. Alle borgere, der modtager praktisk hjælp og/eller personlig pleje mere end tre timer om
ugen kan visiteres til ydelsen.
Derudover tilbydes wildcard til enkelte borgere. Wildcard er klippekort til borgere, der modtager mindre
hjemmehjælp end tre timer ugentligt, men alligevel vurderes at profitere af tilbuddet. Borger kan spare
timerne op til sammenlagt 6 timer. I 2019 er der pr. 1. oktober 94 borgere, der har brugt
klippekortsordningen, heraf har 8 borgere fået wildcard.
Klippekortsordningens historik
Klippekortsordningen blev indført i august 2015 som en udmøntning af Puljen til øget livskvalitet for de
svageste hjemmehjælpsmodtagere afsat på finansloven for 2015.
I 2015 og 2016 blev midlerne fordelt på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle og efter ansøgning fra
kommunerne.
I 2017 overgik midlerne til bloktilskuddet. Glostrup Kommune fik i den forbindelse tildelt ca. 600.000 kr. til
klippekortsordningen. Midlerne blev afsat som en pulje i budgettet til at dække ordningen i 2017 og frem.
Da ydelsen blev reduceret i 2019, blev budgettet tilsvarende reduceret til ca. 300.000 kr.
Klippekortsordningen i Glostrup startede med at være en halv time om ugen pr. modtager.
I 2016 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at øge ydelsen til at være en times ekstra hjemmehjælp om
ugen. I budget 2019 blev ydelsen dog igen reduceret til at være en halv times ekstra hjemmehjælp om
ugen.
Klippekortsordningen fremadrettet
I budgetaftalen for 2020 reduceres budgettet til klippekortsordningen med yderligere 100.000 kr. Med det
nuværende forbrug af ordningen ser det ud til, at budgettet bruges fuldt ud i år. En reduktion af budgettet
med 100.000 kr. fremadrettet kræver derfor enten en justering af den bevilgede tid og/eller en justering af
målgruppen.
Administrationen foreslår at besparelsen udmøntes som en reduktion i den bevilgede tid.
Fra januar til september 2019 er der i gennemsnit 64 borgere, der har gjort brug af klippekortsordningen
om måneden. Hvis niveauet for antal af borgere, der benytter klippekortsordningen, fortsætter uændret i
2020, vil borgerne kunne modtage 15 minutters støtte om ugen eller 67 minutters støtte om måneden.
Da de fleste borgere alligevel vælger at samle klippene sammen til en time eller mere, foreslår
administrationen, at ydelsen ændres til at være 1 time om måneden, som kan samles til op til 3 timer.
Denne ændring efterlader samtidig plads i budgettet til, at antallet af borgere, der benytter
klippekortsordningen, kan øges med 11%.
Administrationen vil løbende være opmærksomme på forbruget af klippekortsordningen. Hvis antallet af
borgere, der benytter ordningen, stiger mere end 11% i 2020, vil administrationen fremlægge forslag om
ændring i kriteriet for, hvem der kan visiteres til ordningen. En reduktion i målgruppen vil kunne holde
ordningen inden for det reduceret budget.
Borgere med BPA-ordning undtages
Administrationen foreslår derudover en tilføjelse i kvalitetsstandarden, der undtager borgere visiteret til
BPA-ordningen (Borgerstyret Personlig Assistance) efter § 95 og § 96 i serviceloven fra lippekortsordningen.
Det vurderes, at borgere med BPA-ordningen ikke har samme behov for ekstra hjemmehjælp. Det drejer sig
kun om enkelte borgere, der hermed vil blive undtaget klippekortsordningen.
Man kan forholde sig til en besparelse på 100.000 kr. på flere måder.
fortsættes næste side

Klippekortordningen / fortsat.
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Dansk Folkeparti har sammen med Socialdemokratiet og Venstre valgt at gøre det så ordentligt, at vi ikke
sparer på kerneydelserne til vores ældre medborgere. Vi fastholder et godt serviceniveau. Det er vi ret
stolte af , for allervigtigste er jo, at alle borgere får den hjælp, de har behov for og er visiteret til.
Vi har vi brugt midler fra klippekortsordningen, som i budget 2020 er en del af bloktilskuddet til
kommunerne - og tilpasset det, så der gives mulighed for 1 time pr. måned - og også med mulighed for at
spare timer op .
Ordningen er til borgere, som har 3 timers hjemmehjælp eller mere om ugen - så det er ikke de
allersvageste borgere, som Lars Thomsen påstår. Det er borgere med en del ressourcer, der typisk har brugt
ordningen - og kan bruge den til noget, der skaber værdi for dem - de allersvageste borgere har som oftest
ikke ressourcer til at anvende tilbuddet. Disse borgere sikrer vi i budgettet den hjælp, som de netop har
brug for i hverdagen.
Det, synes vi, er en bedre, smartere og mere retfærdig måde at bruge kommunens penge på, når vi nu er
pålagt økonomiske restriktioner fra regeringen og har en stram økonomiske ramme, som vi skal holde os
inden for.
Pia Hagbarth Dahlin og Flemming Ørhem

Veterancafé åbnet
Torsdag den 5. december 2019 åbnede Glostrup kommunes
veterancafé i ”Solkrogen” over Aktivitetscenteret på Sydvestvej 12.
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Pia Hagbarth Dahlin (O) deltog i
åbningen og ønskede veterankoordinator Morgan Johnson held og
lykke med det fremtidige arbejde.
Veterancaféen holder åben i ”Solkrogen” hver torsdag kl. 16-20 for
veteraner og pårørende fra Glostrup og Omegn.
Du kan følge med i det lokale veteranarbejde på facebook: ”Veteraner
i Glostrup”.
Og så benytter vi lige lejligheden til diskret at erindre om, at
veteranarbejdet i Glostrup blev sparket i gang af Dansk Folkepartis to
medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Flemming Ørhem.

______________________________________
HUSK VORES MANDAGS MEDLEMSMØDER.

Vi mødes én gang om måneden hvor vi snakker aktuel kommunalpolitik og medlemsanliggender.
Her har du mulighed for at give dine meninger til kende og komme med input til ”den
kommunale dagsorden” på både kort og langt sigt.
Vi mødes kl 17:00 ved indgangen til Rådhusets østfløj. Dørene låses umiddelbart efter.
Kommer du senere kan du kontakte os på telefon 2962 6619
Kommunen er vært med en øl eller vand.
Næste mandagsmøde den 6. januar 2020 og herefter
3. februar, 2. marts, 30. marts, 4. maj, 31. august, 28. september, 2. november og 30.
november.
Dansk Folkeparti Glostrups KB medlemmer kan altid kontaktes.
Flemming Ørhem. Tlf.: 2962 6619. email: f.orhem@glostrup.dk
Pia Hagbarth Dahlin: Tlf.: 4079 1389. email: pia.dahlin@glostrup.dk

Medlemsmøde
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Kommunalvalget 2021 i Glostrup
ONSDAG DEN 19. FEBRUAR KL 19:00.
Byhistorisk Hus / Glostrup Gamle Præstegård, Hovedvejen 134.
Medlemsmøde med tema DF og kommunalvalg 2021 i Glostrup.
Oplæg til valgkampen og dine tanker/forslag til en god DF politik i Glostrup.
Ordinær Generalforsamling DF i Glostrup.
MANDAG DEN 23. MARTS KL 19:00.
Byhistorisk Hus/Glostrup Gamle Præstegård, Hovedvejen 134
Ordinær generalforsamling i DF Glostrup.
Gæster: Pia Kjærsgaard og Henrik Thorup.
Der fremsendes indkaldelse til generalforsamlingen til alle
Der bydes på smørrebrød fra kl 18.
________________________________________

DF GLOSTRUP BESTYRELSE.
Henning Christensen, formand.
Peder Kähler, næstformand.
Henrik Brøndberg, bestyrelsesmedlem
Jane Jacobsen, bestyrelsesmedlem.
Jan Hvidkjær, bestyrelsesmedlem.
Jeanette Nielsen, suppleant.

Tlf.: 4098 9329.
Tlf.: 4055 7502
Tlf.: 3125 0816.
Tlf.: 2889 7819.
Tlf.: 4026 5326.

Mail: hjohschristensen@gmail.com
Mail: kahler.ejby@gmail.com
Mail: Henrik@broendbrg.dk
Mail: janejac3001@gmail.com
Mail: j.hvidkjaer@live.dk
Mail: jeanettenielsen65@godmail.com

NYHEDSBREVET
Vi hører gerne dine kommentarer og/eller forslag til indlæg.
Du kan sende det til næstformand Peder Kähler på e-mail: kahler.ejby@gmail.com
Send eller giv også gerne Nyhedsbrevet videre til interesserede.
DANSK FOLKEPARTI GLOSTRUP.
Tlf.: 4098 9329. Email: hjohs.christensen@gmail.com
www.danskfolkeparti.dk/glostrup Facebook: Dansk Folkeparti i Glostrup

