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På Egealle kan man ud for flere villaer, 

bl.a. ud for nr. 104 se, at husejeren ikke 

vil acceptere, man parkerer ud for ens 

grund, så han har taget initiativ til, at

lægge flere store kampesten ned i kom-

munens græsrabat, for at sikre, at der 

ikke kan parkeres foran hans villa. 

På vejen er der ellers ikke officielt skiltet 

med parkeringsforbud, så har man brug 

for parkering, kunne det være praktisk 

at foretage en sådan i græsrabatten for 

ikke at fylde for meget på den forholdvis 

smalle villavej. 

Nu betyder det, at hvis man har brug for

en parkering ud for villaejerens ejendom, 

bliver det nødvendigt at parkere med 

hele bilen ude på vejen, og så må man

håbe, der ikke blive brug for udryknings-

køretøjer i den tid.

Jeg har kendskab til 2 tilfælde hvor biler 

er kommet til skade.

Det ene tilfælde var en vinterdag, hvor der

lå sne på veje og fortorv og hvor en parke-

ret bilist forlod nabogrunden men mødte 

en kampesten, der vær tildækket af sneen.

Generelt kan det oplyses, at der ikke 

må placeres genstande, sten eller

lignende, uden vejmyndighedens til-

ladelse.

Når Silkeborg Kommune bliver gjort 

opmærksom på overtrædelser, sker der 

en vurdering ud fra trafiksikkerheds-

mæssige hensyn.

Det er derfor ikke altid at forholdene 

kræves ændret.

Ovennævnte sag er forelagt vej og trafik i Silkeborg Kommune, og de svarer således:

Vedrørende benyttelse af 
offentlige vejarealer

Det andet tilfælde, var en bilist, der 

skulle af med varer til naboejendom-

men og da han kørte derfra kom op og 

hænge på den forreste sten, da den ikke 

kunne ses på grund af bilens forende. 

Det kostede en beskadiget bund og 

hjælp til at komme derfra, da bilen hang 

uhjælpelig fast oven på stenen og ikke 

selv kunne komme derfra.

Silkeborg Kommune forventer, at de 

enkelte lodsejere deltager i renholdelse 

og klipning af græsarealer ud for deres 

ejendomme i byområder til glæde for 

alle. Derfor udvises der en vis toleran-

ce, men forholdene skal være trafiksik-

kerhedsmæssig forsvarlige.

Endvidere er det i henhold til parke-

ringsbekendtgørelsen forbudt at par-

kere udenfor kørebanen med mindre 

andet er tilkendegivet ved afmærkning.

Teknisk Forvaltning i Silkeborg kom-

mune bør nok lige køre en tur rundt i 

byen og sørge for, at disse husejere får 

fjernet deres kampesten fra kommunens 

område.

LEDEREN: AF NIELS LAURITSEN

Stenalderen på vej til 
Silkeborg?
Visse husejere i Silkeborg er begyndt at tænke kreativt. Visse husejere har beslut-
tet, at ud for mit hus, må der ikke parkeres. Visse husejere bestemmer, at her skal
der ikke være plads til brandbiler, hvis der går ild i vores huse. Visse husejere er 
skyld i flere skader på biler, der kommer op at hænge på stenene..

DØGNVAGT  
TLF.8685 5060

Tlf. 8682 4444

Foto: Niels Lauritsen

I det omtalte tilfælde fortæller kommunen, at villaejeren vil blive kontaktet med henblik på, at få

stenene fjernet. Så kan vi igen køre trygt på Ege Alle, men vi skal dog huske på, at der IKKE må

parkeres i græsrabatten.
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Sagen er den, at sport er blevet en 

del af EU-agendaen. Det skete med 

Lissabon-traktaten, men lige siden 

har det - af gode grunde - ikke præ-

get dagsordenen, som har været fyldt 

op med finanskrise, græske tragedier, 

budget-ballade og trælse grænseaftaler.

Men i parlamentets kulturudvalg, hvor 

jeg er næstformand, har vi ikke desto

mindre kastet os over den spændende 

og perspektiv-rige opgave at få »kød på

benet«, når man taler EU og sport. Og 

det er ikke så nemt, fordi medlemslan-

dene - der jo ellers selv har foreslået

sport som en del af traktaten - ikke har 

overvældende lyst til at følge skåltalerne

op med et EU-program for sport - fordi

det koster penge...

Nå, men det ender såmænd med, at 

de kommer til lommerne, og det gode

spørgsmål er så, hvordan et politisk 

program for sport skal se ud. I øjeblik-

ket arbejdes der på at få fritidsfodbold

ind i programmet. Vi skal ganske enkelt 

have flere til at dyrke holdsport, da

det er beviseligt godt for helbredet og 

endda mere end ved fitness og løb. Og 

noget skal der gøres. I dag er der f.eks.

langt færre voksne mænd, der spiller

fodbold, end der var for bare 10 siden.

DBU Sjælland kan fortælle at der er for-

svundet omkring 100 hold på Sjælland 

de seneste 10 år og serie 6 er blevet 

afskaffet.

Men hvorfor lige fodbold..? Jo, fordi 

forskningen viser, at fodbold er det

suverænt mest effektive sport, når det 

handler om at komme i form - og få 

bedre kondi og større muskelmasse.

Det har professor fra Københavns 

Universitet, Jens Bangsbo, der har en 

fortid som klublæge i Juventus og er 

tilknyttet landsholdet, peget på i sine 

undersøgelser med en lang række fri-

tids-fodboldhold.

Bangsbo har påvist, at et par ganges 

hyggefodbold om ugen har større hel-

bredsmæssige effekter end f.eks. løb og

fitness. Der er også gevinster at hente 

for samfundet, der kan spare store sum-

mer på behandling af knæ, fedme, og

forkalkede årer. Forskningen viser, at

mænd der har spillet fodbold hele deres

liv, og stadig gør det som 70-årige har 

muskelstyrke og balance som 30-årige.

I Europa-Parlamentets kulturudvalg

arbejder vi som sagt på højtryk på de

indledende skitser til EU’s kommende

sportspolitik. Derfor benyttede jeg lej-

ligheden til at afholde et seminar om

de positive effekter af holdsport inden 

sommerferien. Jeg havde allieret mig 

med min liberale kollega Hannu Takkula

fra Finland, og vi gav bl.a. mikrofonen til

professor Bangsbo, der præsenterede

sin forskning for lobbyister, politikere og

andre sportsinteresserede i Bruxelles. 

Spørgelysten og interessen var stor og

vidner om, at sport er et hedt politisk 

emne i Bruxelles for tiden. Der var også 

mulighed for at reklamere for vores

næste arrangement, et sports arrange-

ment i efteråret, hvor tidligere fodbold-

stjerner skal spille fodbold mod et hold

af europa-parlamentarikere. Med måle-

instrumenter vil vi så demonstrere præ-

cist, hvad der sker med kroppen under 

en seance fritidsfodbold.

Bangsbos resultater med fodbold kan

bruges som en vigtig løftestang til at

vise, at sport er mere end bare sport. 

Holdsport er et vigtigt politisk instru-

ment, der kan bruges til at øge folke-

sundheden og nedbringe sundhedsud-

gifterne. Derfor er det helt afgørende at 

EU skaber et rum for sporten - og ikke

bare i form af politiske erklæringer. Der

skal også penge til, og her har det hidtil

haltet gevaldigt. 

I år lykkedes det at samle et enigt kul-

turudvalg i kravet om flere penge til et

sportsprogram. Jeg havde fornøjelsen

af at være udvalgets budgetordfører og

tovholder under de intense forhand-

linger. Der stadig er knaster indenfor 

områder som uddannelse og kommuni-

kation, men når talen falder på sport er 

man stort set enige i at det er et områ-

Fodbold gør Europa sundere
Midt i en valgkamp, hvor der med garanti - og som sædvanlig - ikke bliver 
plads til Danmarks rolle i Europa, kan man føle sig fristet til at fortælle 
om een af de mange små succes’er, som det danske EU-samarbejde er så
fyldt med - og som næsten aldrig når avisernes forsider (eller sider i det 
hele taget). Denne gang handler det oven i købet om noget så populært 
som fodbold..!

Hannu Takkula og Morten Løkkegaard under seminaret om holdsport, der blev afholdt i Buxelles

MORTEN LØKKEGAARD, medlem af Europa-Parlamentet

Image copyrigtht ALDE group photographer www.alde.eu

Fortsættes side 12
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Venstre har sammen med et flertal af

folketingets partier lagt vægt på at føre 

en økonomisk ansvarlig politik. Derfor 

har vi flere gange gennemført reformer, 

der skaber balance mellem vores ind-

tægter og udgifter samtidig med, at vi

fremtidssikrer Danmarks økonomi, så 

vi også på sigt har råd til uddannelse,

sundhed og omsorg for vores svageste.

I de gode tider var vi fornuftige og brug-

te vores overskud til at betale af på gæl-

den. Derfor er Danmark i modsætning til

de fleste andre lande ikke tynget af stor

gæld. Faktisk skylder vi ikke flere penge 

væk, end vi har til gode i udlandet.  Det

kommer os til gode nu, hvor vi i lighed

med en lille snes andre lande kan prange

os af at være en del af den absolutte 

økonomiske elite. 

Vi mener, at Danmark er bedst tjent med

en økonomisk politik, hvor vi forud for 

valget har fortalt vælgerne, hvad vi har 

tænkt os at lave om – ikke mindst en

reform af efterlønnen, som vi forhand-

lede på plads med et flertal før som-

merferien.

Samtidig tillader vi os at opfordre 

Socialdemokraterne og SF til at melde 

klart ud, hvad de vil gøre, og ikke mindst 

hvilke konsekvenser det vil få for den 

enkelte danskers hverdag. Her står 

meget stadig hen i det uvisse.

Hvor vil de finde 15 milliarder, når nu fag-

bevægelsen afslår at arbejde 12 minutter 

mere? Hvem skal betale for at køre ind i 

de store byer – og hvor meget? Og hvem

er det, der skal stille sig om bag i køen, 

når Socialdemokraterne og SF vil lade 

udvalgte patientgrupper vente mere end

en måned? Er det dem med dårligt knæ, 

syn eller hofter?

Indtil videre har 460.000 danskere haft 

glæde af det udvidede fri sygehus-

valg, men med Helle Thorning-Schmidt 

ved magten, er det kun danskere med

bestemte lidelser, der har ret til hurtig 

behandling. Ingen patienter kan vide

sig sikre på om de bliver ramt. Den 

lige adgang for alle til hurtig sygehus-

behandling forsvinder. Kun de rigeste 

vil kunne springe køen over og blive 

behandlet på et privathospital. Denne

forskelsbehandling af patienterne er 

langtfra fair. 

Politikerne fra de to partier har ikke 

andet svar end: ’skræmmebillede’ (und-

tagen Helle Thorning-Schmidt, for hende 

kan medierne nærmest aldrig få i tale). 

Og det er også skræmmende. En skræm-

mende prognose og skræmmende at rød 

blok ikke vil svare på helt elementære 

spørgsmål om deres egen politik.

Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal 

hævder, at deres politik vil gavne de 

almindelige danskere. Beregninger fore-

taget af finansministeriets topøkonomer

viser imidlertid at en ’helt almindelig 

familie’ risikerer at ende med en eks-

traregning på 28.000 kroner – om året, 

hvis vælgerne beslutter sig for at satse

på en rød regering efter næste valg.

Jeg mener, at Danmark fortjener bedre. 

Derfor vil jeg kæmpe benhårdt for, at vi 

kan forsætte med en borgerlig-liberal 

regering efter næste valg, og jeg håber, 

at du vil give en hånd med – Danmark 

behøver din hjælp!

Uanset om du kan hjælpe en time eller

en hel dag, værdsætter jeg dit bidrag. 

Kontakt Christina Holmgren Østergaard, 

på telefon 33 37 46 51 eller send hende 

en e-mail på christina.holmgren@ft.dk – 

så finder vi en opgave, der passer dig.

Nej tak til røde tal!
Valget nærmer sig og samtidig trækker mørke skyer sig sammen over verdensøkono-
mien. En række vestlige lande med USA i spidsen er tynget af en enorm statsgæld. 
Her i Europa er det primært de sydeuropæiske regeringer, der har brugt langt flere 
penge, end de fik ind, og efterhånden æder renteudgifterne så store dele af bud-
getterne, at et økonomisk kaos lurer lige om hjørnet.

Skaf 2 nye medlemmer
– og få foræret 2 flasker rødvinn

Hvis du inden jul skaffer 2 nye venstremedlemedlemmer, 
forærer Venstre dig 2 flasker rødvin.
Du tilmelder dine nye medlemmer til Kresten Friis is
på t-k.friis@fiberpost.dk
hvorefter du straks modtager din velfortjentente 
vingave.

Kom nu, der er kun ca. 100 dage tilbage

MADS RØRVIG, MF, opstillet i Silkeborg

Pas på dine penge. Du kan hurtigt miste en formue, hvis Helle og Villy kommer til magten.
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PETER CHRISTENSEN, skatteminister

Husk dit servicefradrag 
Folketinget vedtog inden sommerferien en BoligJobplanen, hvor der gives fradrag 
i skatten for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Ordningen indføres 
som et forsøg fra den 1. juni til og med 2013 og betyder, at en husstand bestående 
af et ægtepar eller af to ugifte voksne kan få fradrag for lønudgifter til serviceydel-
ser i hjemmet på indtil 30.000 kr. årligt. Det svarer til op til 10.000 kr. i sparet skat. 

Ordningen vil gøre det billigere for 

danskerne at få udført serviceydelser 

i hjemmet – både ude og inde. Det 

betyder, at det bliver mere attraktivt

og enkelt at fravælge sort arbejde, og 

dermed begrænses både skattesnyd og

socialt bedrageri. Planen vil øge efter-

spørgslen på arbejdsmarkedet for nogle 

af de grupper på jobmarkedet, ufaglærte 

og håndværkere, som har været hårdest 

ramt af finanskrisen.

At familierne får et enkelt alternativ

til at få udført serviceydelser i hjem-

met betyder også, at de får en lettelse

i hverdagen. En lettelse de kan bruge

enten til få en bedre balance mellem job

og familieliv, eller også til at kunne være 

mere fleksible på deres eget arbejde, så

vi også ad den vej får øget væksten.

Ordningen gennemføres rent praktisk 

på en meget enkel måde. Betalingen må

ikke ske kontant men skal ske elektro-

nisk. Der skal ikke ansøges om fradrag 

eller indsendes kvitteringer til SKAT.

Men SKAT kan bede om at se dokumen-

tation for arbejdet og for betalingen. 

Selve indberetningen til SKAT sker blot

ved angivelse af den betalte arbejdsløn 

samt, hvem der har udført arbejdet. Der 

kan dog ikke indberettes, før SKAT har 

fået lavet den TastSelv-løsning, som skal 

bruges. Det sker i slutningen af 2011. Så 

indtil da skal man selv huske på hvilket

arbejde, man har fået udført. 

Servicefradrag gælder for hjælp og 

istandsættelse i hjemmet fx rengø-

ring og vedligeholdelsesarbejder. 

Vedligeholdelse skal udføres af en

momsregistreret virksomhed, mens ser-

viceydelser også kan udføres af privat-

personer. Hvis der er nogle spørgsmål 

eksempelvis om hvilke vedligeholdelses-

arbejder der er omfattet af ordningen, 

er der svar og vejledning klar inde på 

SKAT´s hjemmeside. Bl.a. er der en lang

liste med vedligeholdelsesydelser, der er

omfattet af servicefradrag med alt fra 

lønudgifter til rengøring og til isolering

af taget, og hvilke ydelser som nyopfø-

relser der ikke er omfattet såsom nybyg-

geri og swimmingpools. 

Det var den mere praktiske del af ser-

vicefradraget. Som liberal er jeg også

særligt stolt af BoligJobplanen for den er

også udtryk for et bevidst politisk valg.

Vi vil ikke gå kontrollens- og nidkærhe-

dens vej, selvom det ikke har skortet 

på opfordringer. Lige så længe jeg kan 

huske, har indsatsen mod sort arbejde 

været omdiskuteret. Og med jævne mel-

lemrum kommer forslagene - gerne støt-

tet af S og SF - om, at nu skal man også

gøre en ekstra indsats mod det sorte

arbejde i private hjem, uden at de dog

kommer med mange andre løsninger end 

den skinhellige forargelse.

Kontrol i forhold til det organiserede

sorte arbejde har høj prioritet i Skat. 

Men vi anerkender blankt, at det kon-

trolmæssigt er noget nær umuligt at

gøre op med sort arbejde i private hjem, 

og at grænsen for Skats kontrol er 

boligens ukrænkelighed. Og helt ærligt,

hvordan kan man bevise, at det ikke

er en vennetjeneste? Hvordan vil man

bevise, at køberen også med sikkerhed

vidste, at sælger ikke ville selvangive?

Én ting er mistanke, rygter, gisninger om

sort arbejde, noget andet er at kunne

bevise det. Det ender hurtigt i løsninger,

hvor man skal straffe dem, der ikke har

fået gemt deres kvittering. Samtidig har

vi helt bevidst valgt ikke at gå yderligere 

ad kontrolvejen, for det er et helt urime-

ligt indgreb i privatsfæren. Alle dage har 

boligen været noget særligt og borger-

nes enemærke, og grundlovens fædre

var da også så forudseende at tale om 

boligens ukrænkelighed.

Det mener jeg er et godt princip, og i

stedet for at søge andre veje til kontrol 

i boligerne har vi valgt at gennemføre 

en BoligJobplan, hvor alle kan få ser-

vicefradrag. Derved gør vi forhåbentlig

en væsentlig del af det sorte arbejde 

hvidt. Det sikrer også et mere fair skat-

tesystem. Vi må erkende, at når det er

så svært at bremse sort arbejde i private 

hjem, så er det også mere fair, at alle 

får lige mulighed for servicefradrag for

hjælp og vedligeholdelse i hjemmet.

BoligJopplanen er også et godt eksem-

pel på Venstres grundholdninger til den

økonomiske politik. Vi understøtter 

gerne vækst, men vi vil helst gøre det

ved at understøtte og udvikle den pri-

vate sektor. Mens oppositionen derimod 

nærmest ser private vækstinitiativer 

som spildte penge, og øgede offentlige 

udgifter som det eneste rigtige.

Det er endnu en god grund til som libe-

ral at bruge sit servicefradrag, så vi alle

viser, at private vækstinitiativer både vir-

ker og er bedre end blot endnu engang 

at skrue op for de i forvejen meget høje 

offentlige udgifter. Så husk dit service-

fradrag!

Foto: Niels Lauritsen

Der gives fradrag i skatten for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet
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STEEN VINDUM, gruppeformand Venstre

Igen må vi sige at de største udfordrin-

ger ligger på det sociale område, men 

også arbejdsmarkeds området vil blive 

vanskelig at styre de kommende år. Fra 

Venstres side vil vi arbejde på at få skabt

nogle buffer puljer til at imødegå ufor-

udsete udgifter på dette område. Vi vil

også holde fast i at kassebeholdningen

skal styrkes som aftalt – og vi skal net-

toafdrage på vores gæld med 50 mio. 

om året. For 2013 – 14 ser det ud til at

der igen bliver behov for at reducere 

i driftsbudgettet for at få plads til et

rimeligt anlæg. Det skyldes hovedsage-

lig at vores indtægter falder, når der er 

krise i samfundet, og virksomhederne 

tjener mindre – så bliver det beløb der 

betales skat af også mindre.

Vi håber på at kunne indgå i et forlig,

der anlægsmæssigt rækker nogle år 

frem – det kunne være rart at få ro på 

den del. Her har vi budt ind med vores

ønsker, som bla. skal sikre flere ple-

jehjemspladser i Silkeborg – en logisk 

konsekvens af at, der bliver flere ældre 

de kommende år. – og nye haller i et par

landdistrikter. Det er vigtigt, at vi i vores

prioriteringer af nye anlæg, signalere, at 

vi er en hel og sammenhængende kom-

mune, og at der sker en afballanceret 

udvikling. 

Frivillighed. –
2011 er frivilligheds år. Vi har tidligere

fra Venstres side påpeget, at vi burde

interessere os noget mere for at arbejde

sammen med frivillige. Vi gør det alle-

rede – men der er masser af potentiale

i samfundet. Byrådet er nu også med på

ideen – og vi vil i løbet af efteråret tage

initiativer til hvordan vi i højere grad

kan anerkende og påskynde det kæmpe 

arbejde der laves. Livet er blevet et kom-

munalt anlæggende, vi er i for høj grad 

gået væk fra – hvad er min pligt, til hvad

er min ret. Vi skal tilbage til gamle dyder,

hvor man tager et aktivt medborger-

skab. Kommunen skal i den proces ikke 

være styrende, men faciliterende. 

Folketingsvalg. -
En ting er sikkert – vi får snart et fol-

ketingsvalg. Når dette læses gætter jeg

på at valgkampen er i gang. Det bliver 

spændende og jeg håber at et flertal af

befolkningen kan se vigtigheden af en

stabil og mådeholden økonomisk styring 

af vores land.

Danmark er i øjeblikket blandt de 19 

lande i hele verden, som rating bureau-

erne har tillid til. Det er flot. Danmark er

samtidig blandt de 9 europæiske lande 

som har opnået højeste vurdering af 

landenes økonomi.

Det er en kæmpestor anerkendelse af 

Regeringens økonomiske politik, som vi 

er nødt til at føre videre, hvis vi vil beva-

re en høj velfærd. Derfor er det bydende 

nødvendigt, for hele Danmark, at vi fort-

sat har en borgerligt ledet Regeringen. 

Ingen penge – ingen velfærd – længere

er den ikke.

Derfor er det vigtig, at vi alle støtter og

bakker op i den kommende valgkamp.

Nedlæggelse af Regionerne. -
På Venstres sommergruppemøde er der 

opnået enighed om, at Regionerne ikke

skal bestå i samme form som nu. Der 

er lagt op til en hurtig nedlukning fra 1.

januar 2013.

Jeg plejer at være enig med mine par-

tifæller på Christiansborg, men lige på 

dette punkt er jeg ikke helt enig. Det

handler om demokrati. Når vi i Danmark 

betaler skat, så har det indtil nu været 

et bærende princip at skattekronerne 

skal forvaltes af folkevalgte. Med forsla-

get om at reducere antallet af regioner 

fra 5 til 3 og indføre udpegede og pro-

fessionelle bestyrelser går det princip 

tabt. Når man ser på de eksempler hvor 

staten har haft styringen af økonomien

– f.eks. DSB, politiet og militæret, bliver 

man heller ikke imponeret.

Jeg synes man skal give regionerne en

reel chance til at vise deres værd, og jeg 

synes man burde evaluere hele opga-

vefordelingen mellem stat, region og 

kommune.

Jeg hilser ændringer velkomne, hvis de 

kan bidrage til forbedringer, men jeg går 

ind for decentrale løsninger, og så er jeg 

er bekymret for demokratiet.

Budget
Byrådet er begyndt at se på budgettet for 2012. Der er ingen tvivl om, at det ikke 
bliver en ligeså dramatisk budgetlægning som sidste år – men der er dog en række 
udfordringer at forholde sig til. 

Kultur- og Fg ritidsudvalget

• Har udarbejdet en ny ”Idræts- og fritidspolitik” som er sendt i 

høring.

• Kommende udbygning af hal-kapaciteten er prioriteret men  

tidsrammen er ikke besluttet:

- Grauballe,
 - Kragelund/Funder,
 - Gjessø.
• Der er godkendt og nedsat et kommissorium for udbygning af hal 

A ved Silkeborghallerne til Arena.

• Silkeborg Kommune deltager i projekt ”Århus som Europæisk 

Kulturhovedstad 2017”

“

”
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Stem personligt til  
folketingsvalget

Mads Rørvig

7. september 2011 klokken 19.00
inviteres til tur i St. Hjøllund
Plantage

Med udsigter og skov-og natur diskus-

sioner v. skovfoged Poul Arne Madsen.

Det vil være hensigtsmæssigt med

praktisk fodtøj.

Mødested ”Jagtstuen”
Faurholtvej 14 Hjøllund.

Medbragt kaffe drikkes alt efter vejret

udendørs eller i jagtstuen

Med venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen 
Them-Bryrup Venstre Vælgerforening.

UDFLUGT MED THEM-BRYRUP  
VENSTRE VÆLGERFORENING TIL  
ST. HJØLLUND PLANTAGE.

Venstres  
Midtjyske  
Debatforum
Den 24. januar 2011 afholdt Venstre 

i Silkeborg, Skive og Viborg et spæn-

dende og velbesøgt debatmøde på 

Bjergnæsskolen i Viborg med del-

tagelse af Venstres medlemmer af

Folketinget valgt i de tre kommuner: 

Mads Rørvig, Kristian Pihl Lorentzen 

og Inger Støjberg. Desværre måtte 

Inger Støjberg melde afbud i sidste 

øjeblik.

Vi har besluttet at gentage succesen,

og alle tre folketingspolitikere har 

sagt ja til at deltage

Mandag, den 9. januar 2012 kl. 19.00
på Bjergnæsskolen i Viborg.

Aftenens dagsorden følger senere, 

men sæt allerede nu kryds i kalende-

ren og mød op til en livlig debataften.

Britta Bang

Formand for kandidatbestyrelse Syd 
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BRITTA TT BANG, Næstformand i Børne- og Ungeudvalget

Naturligvis blev principbeslutningen sendt

i høring, så de berørte parter havde mulig-

hed for at ansøge om ændringer til sam-

mensætningen af de fremtidige institutio-

ner. Flere ønsker blev modtaget, som der 

i vidt omfang blev taget hensyn til, samt 3

ønsker (Gjessø, Sorring og Skægkær) om 

en landsbymodel – dvs. en struktur, der 

tager udgangspunkt i lokalområdet med 

en overordnet ledelse på tværs af skole- 

og daginstitutionsområdet.

Hensigten med de større enheder er, at

skabe større faglige miljøer og mindre 

sårbarhed til glæde for børn, forældre og

medarbejdere. Samtidig er det målet ikke 

at miste den lokale forankring og medbe-

stemmelse 

Hver af de fremtidige institutioner vil

have én institutionsleder og et antal dag-

lige ledere afhængigt af institutionens

størrelse. De daglige ledere er hver for-

ankret i ét af institutionens huse, så alle

medarbejdere stadig har en leder tæt på. 

Medarbejderne vil efter 1. januar som 

udgangspunkt arbejde det samme sted,

med de samme kolleger og de samme børn. 

For forældrene betyder det, at de natur-

ligvis fortsat skal aflevere deres børn det 

samme sted, hvor børnene vil møde de 

samme medarbejdere og venner. 

I Børne- og Ungeudvalget havde vi en del

diskussion om sammensætningen af de

fremtidige forældrebestyrelser, og endte 

med en model, der hedder, at daginstitu-

tionsbestyrelsen deles op, så forældrene 

får mulighed for at søge indflydelse på 

to forskellige former for forældresamar-

bejde, afhængig af interesse. De forældre 

som har særlig interesse for overordnede 

og strategiske beslutninger kan søge

indflydelse i institutionens forældre-

bestyrelse. De forældre som har mere 

interesse for nære beslutninger og opga-

ver tæt på kan søge indflydelse i husets

forældreråd. 

Hvad ønskerne om en landsbymodel 

angår, besluttedes det i første omgang

at arbejde videre med 2 forsøgsprojekter 

i Sorring og Gjessø med fælles ledelse af 

skole og daginstitution.

Der blev afholdt møder med lederne 

fra skoler og daginstitutioner i de to

landsbyer, og resultatet blev, at Gjessø 

fik grønt lys til at gå videre med deres

model, et projekt der løbende vil blive 

evalueret. 

For Sorrings vedkommende bad udvalget 

om svar på et par spørgsmål, bl.a. om, 

hvem der skulle være øverste leder, hvil-

ket til min store beklagelse resulterede i, 

at Sorring trak sig fra forsøgsprojektet.  

Der har været en del avisskriverier om 

”skylden”, men jeg ved, at der i udvalget 

var enighed om, at vi gerne så Sorring 

som en landsbymodel, og derfor ærgrer 

det mig, at det ikke lykkedes. Det havde

været så oplagt.

Besparelserne på vores budgetter de 

seneste år gør det strengt nødvendigt,

at vi ser med kritiske øjne på vores måde 

at gøre tingene på. Er der steder, hvor vi 

kan løse opgaven endnu mere hensigts-

mæssigt? Vi skal hele tiden sikre, at vi

udnytter de ressourcer, vi har til rådig-

hed, på den bedst mulige måde. Det er

en vigtig udfordring, som de kommende 

ledelsesteam skal forholde sig løbende 

til.  Samtidigt forventer vi at færre ledel-

sesressourcer anvendes til administrative

opgaver.

Ud over ønsket om besparelser letter den 

ændrede struktur også presset på løn-

sumsstyringen, da det bliver væsentligt

nemmere at styre udgiften til lønninger

og sammensætningen af personalet med

flere medarbejdere, dvs. virkningen af 

lønforskellen i anciennitet og uddannelse 

kan delvis udviskes i større institutioner.

For Venstre har det været meget magt-

påliggende, at vi kunne beholde lønsums-

styringen og ikke gå tilbage til tidligere

tiders centrale administration.

Det er store ændringer for daginstitu-

tionsområdet, men jeg synes, at det er

blevet modtaget med en stor og positiv

velvilje, som gør, at jeg har tro på, at pro-

jektet vil lykkes.     

Ny fremtidig struktur i 
daginstitutionerne 
Børne- og Ungeudvalget har vedtaget en ny struktur på daginstitutionsområdet,
hvor de nuværende 55 institutioner bliver slået sammen til 15 fremtidige institutioner 
– og 1 landsbymodel.

Hvis du vil blive ved med at  
modtage Venstrebladet 

- hvor du kan se det sidste nye, der rører sig på den politiske 
scene, er det vigtigt, du har betalt dit kontingent, da 
det er et blad for medlemmer af Venstre – og har man ikke 
betalt kontingent, er man ikke medlem.

Nærdemokratiudvalget har 

på kommunens hjemmeside

oprettet en række link til eks-

terne fonde, puljer og lega-

ter, som kan ansøges af bl.a. 

lokalråd og foreninger.

Link: www.silkeborgkommune.

dk/politik/lokal

“

”
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Strukturen er ligeledes ved at være på

plads efter sundhedsstyrelsens ”kraf-

tige anbefalinger” om akutfunktioner 

og specialplaceringer. Man skal huske, 

at  platformen som regionerne arbejder 

fra,  ikke er skabt af regionsrådene, men 

af de samme politikere i Folketinget som

nu vil nedlægge dem.

Årsagen til, at regionerne nu er i spil,

skyldes indirekte den forfærdelige hæn-

delse i Oslo den 22 juli, hvor der efter-

følgende fra dele af pressen m.fl. blev 

hævdet, at der måske var forbindelser 

fra Anders Breivik  til Dansk Folkeparti. 

På DF’s sommergruppemøde blev fokus, 

dygtigt af Pia Kjærsgaard, flyttet til

et krav om regionernes nedlæggelse. 

I stedet for at bruge pengene på at støt-

te og hjælpe vores ældre medborgere, 

så de længst muligt kan bevare et godt

og meningsfyldt liv i eget hjem, skal

man ifølge SF bygge flere nye moderne,

højteknologiske plejecentre, så man, 

allerede mens de ældre endnu kan klare 

sig selv, flytter dem på plejehjem, så de

her kan vænne sig til en tilværelse, hvor

de ingenting kan selv.

Personligt er jeg en varm tilhænger af

en politik, der er grundlagt på, hvad 

vores ældre medborgere selv fortæller, 

de gerne vil, nemlig friheden til kunne

vælge at blive længst muligt i deres

eget hjem. Det er ikke en politik, der

har til formål at spare. Det er en politik 

der skal sikre, at pengene bruges rig-

tigt. Det er en politik, der stiller store

krav til de mange medarbejdere i vores 

ældrepleje. 

Pressen og en række politikere hoppede 

uden forbehold på vognen. Det er tan-

kevækkende, at man på 5 min, og uden 

at have undersøgt til bunds hvordan

regionerne arbejder, og hvad der skal 

afløse dem, kan erklære sig enige med 

DF. Er det på dette niveau vores folke-

tingspolitikere arbejder ??.

Det er altid fornuftigt at evaluere. Dette

gælder regionerne efter kommunalreformen, 

men så sandelig også kommunerne. Dette

kræver tid og en seriøs undersøgelse og 

debat, og ikke populistiske hovsa løsninger. 

Jeg tror det store flertal gerne vil med-

virke til en evaluering af kommunalrefor-

men og resultaterne af denne.

Det betyder også, at de fremtidige ple-

jecentre, der skal stå klar til at modtage 

dem, der ikke kan klare sig i eget hjem, 

er indrettet på en måde, der giver opti-

male plejeforhold for både beboerne og 

medarbejdere.

Det er den politik vi i Silkeborg kommune 

går ind for, og jeg ser bestemt ikke 

nogen grund til at ændre det og genind-

føre ”alderdomshjemmet”, som foreslået 

af SF.

Jeg vil kraftigt opfordre Christiansborg 

politikerne til at give tid til fair og seriøs

undersøgelse af konsekvenserne af 

en nedlæggelse af regionerne og en 

centralistisk statslig overtagelse. Hvilke 

konsekvenser vil det have for yderom-

råderne og akutberedskabet osv? En 

statslig selskabsmodel ligner en bevist 

knægtelse af demokratiet, idet man ikke 

ønsker at befolkningen skal have indfly-

delse på det nære sundhedssystem. Det 

er ikke på den måde vi skaber verdens 

bedste sundhedssystem sammen med 

borgerne.

VAGN LARSEN, Regionsrådsmedlem

POUL DAHL, Byrådsmedlem i Silkeborg (V)

Regionerne og demokratiet
Som regionsrådsmedlem fik jeg som alle øvrige, meddelelsen om at regionerne skal 
nedlægges gennem medierne. Denne manglende respekt for politikerne i de 5 regi-
oner, som efter bedste evne har arbejdet for at skabe større kvalitet og kortere 
ventetider for patienterne, er tankevækkende. 

Ældrepolitik – frihed eller tvang
Vi kan i disse dage opleve en sand byge af forslag til ”nye politikker” fra Socialistisk 
Folkeparti. Senest har SF således spillet ud med en ny ældrepolitik, som de kalder 
et opgør med ”Længst muligt i eget hjem”.

I stedet for at bruge pengene på at støtte og

hjælpe vores ældre medborgere, så de længst

muligt kan bevare et godt og meningsfyldt liv

i eget hjem, skal man ifølge SF bygge flere nye

moderne, højteknologiske plejecentre
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Danmark er i øjeblikket blandt de 19 

lande i hele verden, som rating-bureau-

erne har tillid til. Det er flot. Danmark er

samtidig blandt de 9 europæiske lande 

som har opnået 3 AAA i vurderingen af

landenes økonomi.

Det er en kæmpestor anerkendelse af

Regeringens økonomiske politik, som vi er 

nødt til at føre videre, hvis vi vil bevare en

høj velfærd. Derfor er det bydende nødven-

digt, for hele Danmark, at vi fortsat har en

borgerligt ledet Regeringen. Ingen penge –

ingen velfærd – længere er den ikke.

Nedlæggelse af Regionerne.
På Venstres sommergruppemøde er der

opnået enighed om, at Regionerne ikke

skal bestå i samme form som nu. Der

er lagt op til en hurtig nedlukning fra 1.

januar 2013.

Jeg plejer at være enig med mine par-

tifæller på Christiansborg, men lige på 

dette punkt er jeg ikke helt enig. Og lad

mig med det samme sige: Det handler 

ikke om min egen taburet!

Det handler om demokrati. Når vi i 

Danmark betaler skat, så har det indtil

nu været et bærende princip at skat-

tekronerne skal forvaltes af folkevalgte. 

Med forslaget om at reducere antallet af 

regioner fra 5 til 3 og indføre udpegede 

og professionelle bestyrelser går det 

princip tabt.

Da vi i Regionerne planlagde den frem-

tidige sygehusstruktur, med nye super-

sygehuse og samling af akuthospitaler

benyttede borgernes sig i høj grad af 

deres mulighed for at påvirke de fol-

kevalgte politikere i Regionsrådene. 

Den mulighed har de ikke fremover i de

professionelle bestyrelser. Muligheden 

er der selvfølgelig, men bestyrelsesmed-

lemmerne har intet incitament til at lytte 

til borgerne, da de ikke skal vælges af 

folket.

Jeg hilser ændringer velkomne, hvis de 

kan bidrage til forbedringer, men jeg er 

bekymret for demokratiet.

Regionens budget.
For første gang i regionens levetid ser

det ud til at budgettet for 2011 holder. 

Samtidig ser det, indtil videre, ud til at der

ikke skal spares i 2012. Alt i alt tegner det

til en fredelig omgang budgetlægning.

Der er endda lidt penge at forbedre for 

og vi vil som sædvanlig fremsætte for-

slag om døgndækning af lægebilerne i 

Randers og Horsens, så borgerne kan 

få samme gode sikkerhed som i resten 

af regionen. Vi vil også, sædvanen tro, 

forsøge at få flere hospicepladser som 

nogle af emnerne. Og så vil vi forsøge 

at skabe råderum til afbetaling på gæld, 

som vi har rigeligt af.

Likviditeten er stadig meget meget pres-

set og derfor vil vi også søge at få lagt 

penge i kassen. Der er ikke mange at

gøre med, men lidt har også ret.

Folketingsvalg.
Til sidst en lille opfordring: Uanset hvor-

dan meningsmålingerne ser ud frem til

det kommende folketingsvalg, så vær 

optimistiske for enhver pris. Hvis først 

Venstres eget bagland begynder at tviv-

le, så bliver det virkeligt op ad bakke.

Så brug de næste par måneder konstruk-

tiv i ord og tale – for Danmarks skyld!

Venstres kommuneforenings 
bestyrelse var sidst i maj på sin 
årlige hyggetur. Turen i år gik til 
Gudenåcentralen i Tange, men 
inden da skulle medlemmerne på
en lille oplevelsestur.

Oplevelsen gik ud på, at man ved Ans 

Bådehavn gik ombord i 4 små motor-

både, for derefter at blive sejlet de 5 km

på Tange Sø til Gudenåcentralen.

Undervejs hyggede man sig med at 

snakke om og se på fuglelivet på søen,

og man sejlede også ind i det, motor-

bådsfolkene kaldte deres Paradis; en lille

lagune med tilhørende anløbsbro med

borde og bænke.

Formanden for Gudenåcentralen, Bent

Kornbæk og direktør Robert Møller tog

imod selskabet efterhånden som både-

ne lagde til ved centralens anløbsbro en

af gangen.

Bent Kornbæk viste rundt på 

Gudenåcentralen og fortalte meget

levende om værkets tilblivelse og histo-

rie. Han fortalte om, hvordan man for

90 år siden begyndte at ekspropriere 

den jord, der senere skulle blive til Tange

Sø. Ligeledes fortalte han om byggeriet,

der blev klaret på små 3 år, i perio-

ANNE V. KRISTENSEN, regionsrådsmedlem, Region Midt

En fredelig sommer
Det har været en forbavsende fredelig sommerferie. Sammenlignet med sidste år 
hvor det føg om ørerne med misk-mask, så har der stort set ingen ballade været i år. 
Måske er det stilhed før storm. En ting er sikkert – vi får snart et folketingsvalg. Det 
bliver spændende og jeg håber at et flertal af befolkningen kan se vigtigheden af en
stabil og mådeholden økonomisk styring af vores land.

Besøg på Gudenåcentralen
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På Silkeborg Museum var der mødt 

omkring 100 gæster frem, for at lytte 

til dagens taler fra Mads Rørvig og 

politisk kommentator, Ralf Pittelkow,

som Mads Rørvig i år havde den fornø-

jelse at dele hvervet som hovedtaler 

med. Ralf Pittelkow var tidligere råd-

giver for forhenværende statsminister 

Poul Nyrup Rasmussen og har beskæf-

tiget sig med politik i en menneske-

alder og har om nogen haft ”fingeren 

på pulsen”, når det gælder den danske

politiske situation.

Mads Rørvig sagde bl.a., at vi som dan-

skere kan være stolte af det demokrati vi

har i dag, men understregede samtidig, 

at det danske demokrati ikke ville være,

hvad det er i dag, hvis danskerne og de 

folkevalgte politikere ikke havde taget et

fælles ansvar for det danske samfund.

Mads Rørvig fortsatte i sin tale med, at 

demokrati også nogle gange indebærer,

at træffe beslutninger, der ikke altid er

populære, selvom de er nødvendige, og

at det netop er derfor at demokrati er 

så stort et ansvar, fordi det ofte kan 

være fristende at træffe de populære

beslutninger, frem for de upopulære,

men nødvendige beslutninger.

Det er basalt set det valg, som væl-

gerne skal træffe ved det næste 

Folketingsvalg. Et valg mellem politikere,

der tør tage ansvar og stå ved det, som 

Grundlovsmøde i museets have
Vejret og fremmødet kunne ikke have været bedre, da der igen var grundlovsarrangement på Silkeborg 
Museum for at fejre tilblivelsen af Junigrundloven af 1849 og grundlæggelsen af det danske demokrati.

venstre gør, eller politikere med populæ-

re løsninger og lutter lagkage, der viser 

sig at være tomme kalorier, som S og SF.

Efter talerne var der tid til fællessange 

og musikalsk underholdning. 

Formand for venstre i Silkeborg,
Søren Slott, skriver om
Grundlovsmødet:

Ralf Pittelkow indledte årets grundlovsmø-

de med en sand dundertale. Budskabet var 

klart, at vi danskere, er blevet for slappe 

og bør finde tilbage til vores tidligere vær-

dier, herunder flid og arbejdsomhed, hvis vi 

skal stå distancen overfor bl.a. kineserne i 

den internationale konkurrence.

Som eksembel på kinesernes flid og

ambitioner, brugte Ralf Pittelkow den 

meget omtalte debatbog: » kampråb fra 

en tigermor« skrevet af Amy Chua, som 

er Yale-professor med kinesisk baggrund.

Amy Chua har vakt megen debat i USA

med hendes beskrivelser af, hvordan 

kinesiske mødre indprenter deres børn 

stærke ambitioner og flid. Nogle værdier, 

som vi, efter Pittelkows opfattelse nok i 

højere grad skal tage til os end tilfældet 

er i dag, såfremt vi skal klare konkurren-

cen fra globaliseringen.

den 1918 til 1921, hvor over 500 mand 

arbejde med byggeriet. Et byggeri der i 

dagens terminologi ville svare til en ny 

Storebæltsbro. Forskellen var bare, at

den gang brugte man skovle og trillebø-

rer til arbejdet sammen med en masse

håndkraft.

Gudenåcentralen leverer i dag strøm til 

det, der svarer til 4000 husstande, og

det økonomiske overskud, som vær-

ket formår at lave, bliver sendt tilbage 

til ejerne, som bl.a. er Energi Midt i 

Silkeborg og NRGI i Århus, som så igen 

bliver brugt til at billiggøre strømmen for 

os forbrugere. Selv om det er små beløb, 

er Gudenåcentralen i stand til at holde

vores elpriser lidt nede.

Historikken om værket blev efterfulgt af 

en debat om den omtumlede, tilværelse, 

rent politisk, der i dag kører om værkets 

eksistens, hvor man får kortvarige bevil-

linger på 3-4 år af gangen. 

Det betyder, at værket ikke er i stand

til at se langsigtet frem med hensyn til 

driften.

Skulle det vise sig, som man ikke må

håbe, at værket bliver dødsdømt, kunne 

Bent Kornbæk fortælle, at man i en 

sådan situation ville stå med nogle fre-

dede bygninger, som nogen så måtte

forholde sig til, hvad der skulle ske med.

Aftenen blev rundet af med et hyggeligt

kaffebord i et af Gudenåcentralens små 

fiskerhuse.

På vej ind i det motorbådsfolket 

kalder deres Paradis

Der blev lyttet intenst af de fremmødte til Ralf Pittelkows tale
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HANS-JØRGEN HØRNING, Medl. af økonomiudv. og ældre- og sundhedsudv.

To meget vigtige og afgørende oplys-

ninger. Pkt. 1 vender jeg tilbage til, og

vedr. 2 er det meget afgørende for mig, 

at der er helt styr på grundlaget inden

man snart skal tage stilling til en milliard

investering i affaldsforbrændingsanlæg-

get. Det er en meget, meget stor inve-

stering for de kommuner, som er med, 

ligesom det vil betyde meget for naboer

til anlægget uanset, hvor det skal ligge,

men også meget for de fjernvarmekun-

der, som vil få glæde af den billigere 

varme, som er lovet. Personligt bakker 

jeg op om anlægget, men det er dog en

betingelse, at der er helt styr på for-

udsætningerne. Jeg vil følge det videre

arbejde meget kritisk, så vi er sikre på, 

at ingen beslutninger tages uden de

nødvendige forudsætninger er under-

søgt til bunds og dermed er til stede.

De mange ekstra mil. til arbejdsmarkeds-

området er en bombe under vores øko-

nomi og dermed byrådets fælles beslut-

ninger vedr. forbrug og konsolidering. 

Det er helt uacceptabelt, at der pludselig

kan dukke en så stor ekstraregning op, 

de, der skal satses på. Vi har nu sendt

vores forslag videre til medlemslandene 

og venter på deres reaktion. Men en ting

er sikkert: Hvis vi skal gøre os forhåb-

ninger om at skabe gode rammer for at 

mænd og kvinder i alle aldre kan dyrke 

fritids holdsport i Europa, skal EU også 

have midler til at gøre det for. 

Ellers ender det i tomme skåltaler, i 

stedet for græs, helflugtere og gli-

dende tacklinger i de lavere rækker. 

Eftermiddagskaffen smager trods alt 

bedre efter en veludført helflugter på 

det lokale serie 6 hold. At det så også er

sundere, end en løbetur på løbebåndet, 

forværrer ikke situationen. Det er trods 

alt sjovere at løbe efter en bold, end på 

et bånd...

når alle udvalg har kæmpet med selv 

små overskridelser af budgettet. Det er 

en klar aftale at budgetterne skal over-

holdes for alle udvalg, og sker det ikke 

skal det indberettes øjeblikkeligt, når 

man bliver vidende om noget andet. Vi

har været igennem meget kraftige spa-

rerunder de seneste år specielt sidste år

vedr. dette års budget. Vi er alle vidende 

om at socialudvalget ikke i år kan holde 

budgettet, derfor har de fået tilført de 

nødvendige midler. Men herudover har 

der kun været tale om ekstra midler til 

snerydning. Arbejdsmarkedsudvalget har 

ikke på noget tidspunkt antydet at, der

på deres område var problemer. 

Vores startlinje for det nye budget

bliver nu skudt adskillige mil tilbage, 

hvilket er særdeles uheldigt og langt 

fra de mål, som vi satte os sidste år.

Budgetlægningen for næste år, må nød-

vendigvis tage udgangspunkt i denne

situation og dermed sikre nødvendig 

sikkerhed for at budgettet kan holdes 

og ende med at likviditeten forbedres 

stærkt. Men samtidig skal vi sikre os et

visionært budget, som sætter ekstra-

ordinært ind på ”risikoområder”, som 

f.eks. voksenhandicap, sygedagpenge, 

kontanthjælp, arbejdsmarked samt beta-

ling for sundhedsydelser. Jeg kan sag-

tens acceptere, at det er fagudvalgene

der håndterer disse målrettede pro-

jekter, men med ØK på byrådets vegne 

på sidelinjen. Jeg har ingen forventning

om, at kommunerne får tilført nye mid-

ler efter et valg uanset regering, som

kommer og redder os. Med det kæmpe 

underskud der er på de offentlige finan-

ser i mange år frem er det ikke nogen

mulighed.

Venstres byrådsgruppe arbejder målret-

tet med at sikre den gode økonomi, men

også at få mest mulig service og velfærd 

for de bevilgede midler. Vi skal gøre det 

i et værdigt samspil med borgere og 

brugere. Vi skal i venstre samtidig blive

bedre til at fortælle, hvad vi vil og på 

hvilken måde vi i det daglige arbejde sik-

rer os den nødvendige indflydelse. Men

vi er på rette vej.

Er vi på rette vej i Venstres  
byrådsgruppe 
Sommeren er forbi også i det politiske. I denne sommer har jeg specielt noteret
mig to ting: at vi mangler 63 mil. til betaling for arbejdsmarkedsydelser og at mange 
mener der mangler affald til det måske nye store affaldsforbrændingsanlæg v.
Kjellerup eller Resdal. 

Arbejdsmarkedsudvalget drøftede handicapindsatsen på udvalgsmø-

det den 8. juni 2011, og Udvalget ser gerne en øget informationskam-

pangne.

• Op mod 20 % af Danmarks befolkning har et handicap  

– synligt eller usynligt.

Børn-og Ungeudvalget har i de seneste måneder blandt andet
behandlet følgende sager:

• Bevilling af 6,4 millioner anlægskroner til udvidelse af Voel skole.

• Løbende budgetopfølgninger, hvoraf det foreløbigt fremgår, at 

udvalget ser ud til at holde budgetterne

• Godkendelse af diverse ”mindre” anlægsarbejder, hovedsagligt 

omkring vedligeholdelse og ombygninger på kommunens skoler

Iværksat et forsøgsprojekt – ”landsbymodel” – med fælles organi-

sering af skole og daginstitution i Gjessø

A bbb“
B“ ”

”

Fortsættelse fra side 3

Fodbold gør Europa
sundere ...
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Vi er altid meget klogere end alle andre
Jens Rohde på besøg fra Europaparlamentet

Rigtig mange havde fundet vej til gril-

laften hos Gjern-Fårvang Venstre i maj

måneds gode vejr.

Mens et samlet folketing går ind for

afskaffelse af EU´s landbrugsstøtte, 

advarede Venstres gruppeformand i

Europa-Parlamentet Jens Rohde om, at

en afskaffelse af EU´s landbrugsstøtte

blot vil føre til et virvar af nationale 

landbrugsstøtteordninger, og at et lille

land som Danmark vil blive den store

taber i det spil.

At ville afskaffe EU´s landbrugsstøtte

lyder måske liberalt. Der kunne også 

være en vis fornuft i det, hvis det betød

total afskaffelse af al landbrugsstøtte. 

Men sådan er virkeligheden ikke. Mens

danske politikere har travlt med enten at

nedgøre eller negligere dansk landbrug, 

så er det helt tydeligt, at andre lande

er villige til at gå gennem ild og vand

for deres landbrug. Hvis ikke der var EU 

støtte med deraf følgende forbud mod 

national støtte, ville de andre lande gen-

nemføre store støtteordninger. Imens

ville det danske folketing så fortsætte

sin afskaffelse af dansk landbrugsstøtte. 

Man behøver ikke være matamatikpro-

fessor for at se, at det vil medføre en 

ulige konkurrencesituation, som vil koste 

den danske fødevareindustri 160.000 

jobs, sagde Jens Rohde.

Han advarede også i stærke vendinger 

mod en forstærket tendens til dansk 

enegang i det europæiske samarbejde.

Vi er godt i gang med at marginalisere

os ud af indflydelsen i EU. Vi forlanger

enegang og særregler på miljø, landbrug, 

dyretransporter, asyl- og udlændingepo-

litik. Vi er altid så meget klogere end alle 

andre, og oppositionen vil tilmed straffe 

virksomheder, som flytter arbejdspladser 

ud af Danmark og forlange tilbagebeta-

ling af SU, hvis nyuddannede drager til

udlandet. 

Det er jo ren Berlinmur.
Samtidig har vi på en og samme uge 

bragt os på kant med vore nabolande 

og gennemført en toldkontrol, uden at 

forhandle med dem først, samt bedt om 

rabat på vort EU-medlemsskab. Danmark 

er set udefra ved at blive et symbol 

på en tilbagevendende nationalisme 

i Europa, som historisk set har været 

så dyrt både økonomisk og politisk 

for Europas befolkninger. Jens Rohde, 

ønsker at Danmark tager skeen i den 

anden hånd og får en mere grundlæg-

gende debat om vort tilhørsforhold til 

det europæiske fællesskab.

Aftenen afsluttedes med kaffebord, 

hvorunder det lokale folketingsmedlem 

Mads Rørvig fra Venstre kort fortalte om 

genopretningspakken, tilbagetræknings-

pakken, vækstpakken og 2020 planen, 

ligesom han var omkring oppositionens 

forslag til løsning af de aktuelle økono-

miske problemer. 

Vi forlanger enegang og særregler på 

miljø, asyl- og udlændingepolitik i Europa, 

sagde Jens Rohde bl.a.

Jens Rohde og Mads Rørvig var talerne hos grill-aften arrangement

Foto: Michael Sørensen

Foto: Michael Sørensen
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Ud over at have lidt små ondt af os selv 

over, at vi tilsyneladende i år, havde 

valgt det mest regnfulde sted i Danmark 

og det mest regnfulde tidspunkt, at 

holde årets ferie, - ja så havde vi fak-

tisk også temmelig ondt af de mange 

landmænd på Lolland og Falster, hvis 

høstmodne marker bogstavelig talt 

sejlede i vand.  Store dele af høsten vil 

sandsynligvis gå tabt, da markerne ikke 

er fremkommelige lang tid fremover på 

grund af vandet.

Umiddelbart var min reaktion, at 

Lollands og Falsters landmænd blot var

uheldige, at regnen faldt tungere her i år 

end sædvanligt og ansvaret alene måtte 

tilskrives vejrguderne. 

Imidlertid bragte en TV-Avis den 16.

august mig ud af min vildfarelse om at

problemerne for landmændene på

Lolland/falster alene skyldtes regnen og 

vejrguderne. TV-indslaget sandsynlig-

gjorde overbevisende, at problemerne

med vandet snarere skyldtes, at kom-

munerne de senere år har forsømt, at 

efterkomme vandløbsregulativerne og 

vedligeholdelsespligten af vandløbene.

Med et trylleslag blev landmændenes pro-

blemer på Falster meget nærværende for

os her i Silkeborg Kommune. Som bekendt, 

må massevis af landmænd og haveejere 

langs Gudenåen se deres marker og haver 

jævnligt forsvinde i en opsvulmende 

Gudenå eller Gudenfloden, som det er ble-

vet bragt i forslag, skal hedde.

Også her i Silkeborg Kommune, skyldes 

problemerne med vandet, som jeg ser 

det, at kommunen som vandløbsmyndig-

hed vælger ikke at efterkomme forpligtel-

sen til at vedligeholde Gudenåen behø-

rigt i henhold til vandløbsregulativet.

Som begundelse for, ikke at vedligeholde 

åens vandgennemstrømning tilstrække-

ligt, henviser kommunen, som jeg forstår 

det, at Gudenåen er EU-habitatsområde 

og således underlagt et EU-direktiv 

(Natura 2000), der så skulle overtrumfe 

reglerne i vandløbsdirektivet.

I argumentationen for ikke at ville fjerne 

grøden tilstrækkeligt, henvises til, at 

det ville skade hele grundlaget for, at 

Gudenå-området tilbage i år 2000 blev 

udpeget som EU-habitat.

Jeg mener Silkeborg Kommune klart må 

være på vildspor her. Vandet og over-

svømmelserne er, som jeg er oplyst, 

tydeligvis blevet meget værre siden år 

2000, hvor området blev udpeget og der-

ved må grøden jo derfor også være ble-

vet meget kraftigere siden udpegelsen.

Det må derfor være muligt, at slå meget 

mere grøde uden at forringe det oprin-

delige udpegningsgrundlag.

Som vandløbsmyndighed, har kommunen 

pligt til i henhold til Vandløbsregulativets 

§ 8, at gennemgå åen årligt. Såfremt der 

er behov for grødeskæring skal denne 

som udgangspunkt ske i perioden 15. juni

til 1. august - men er der behov for yder-

ligere vedligeholdelse, som f.eks mere 

grødeskæring, - ja så skal kommunen 

iværksætte dette.

Så Silkeborg Kommune og kommunerne 

på Lolland/Falser!! - se nu at efterkomme 

vedligeholdelsen af vandløbene - det har 

vores landmænd og de øvrige berørte 

borgere krav på.«

SØREN SLOTT, Formand for venstre i Silkeborg

Silkeborg Kommune har 
pligt til at grødeskære i 
Gudenåen
Formand for Silkeborg Venstre, Søren Slott, har tilbragt en ferie i telt i 
et af landets mest regnfulde områder. Det har givet grundlag for nog-
le tanker omkring, hvad der kan gøres, for at undgå de mange store 
oversvømmelser, også lidt med baggrund i vores eget Gudenåproblem,
som dog bliver overskygget af de problemer der er i det Sydøstlige 
Danmark. Søren Slott er inde på, at kommunerne er i stand til, at af-
hjælpe problemerne, hvis de vil bruge penge på det.

Det er Lolland, men kunne minde lidt om Gudenåen.

Foto: Søren Slott
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VENSTRES BYRÅDSGRUPPE

Gitte Willumsen
Tlf.: 86 86 71 35
Ældre- og

Sundhedsudvalg

Bente Rands 
Mortensen
Tlf.: 86 95 73 17
Arbejdsmarkedsudv.

Nærdemokratiudvalg

Forsyningens best.

Helga Sandorf 
Jacobsen
Tlf.: 26 78 51 12 
Børne- og ungdoms-

udvalg

Arbejdsmarkedsudv.

Leif Bæk
Tlf.: 40 10 85 00 
Plan, miljø og  

klimaudvalg,  

Vej- og trafikudvalg

Anders Kaysen
Tlf.: 86 83 71 41 
Kultur- og

Fritidsudvalg

Britta Bang
Tlf.: 86 81 30 80
Børne- og ungdoms-

udvalg

Bent Bräuner 
Tlf.: 75 75 65 99 
Kultur- og

Fritidsudvalg

Poul Dahl
Tlf.: 86 66 87 44
Ældre- og

Sundhedsudvalg

Socialudvalg

Hans-Jørgen 
Hørning
Tlf.: 86 88 21 59 
Økonomiudvalg

Ældre- og

Sundhedsudvalg

Steen Vindum
Tlf.: 26 29 37 32
Økonomiudvalg

Kultur- og

Fritidsudvalg
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PPPaPaPParraagguuaaayayaa

www.paraguayrejser.dk
Telefon 97 47 60 80 · rejser@paraguayrejser.dk

Brasilien/Paraguay 
Nr. 21 14. jan. - 2. febr.  . . . . . kr. 19.700,00
Nr. 22 3. febr. - 22. febr.  . . . . kr. 19.700,00
Nr. 23 25. febr. - 15. marts  . . kr. 19.700,00

ResenbroTømrer- &
Snedkerforretning ApS

86 85 33 50

Arbejdsmarkedsudvalget konstaterede på baggrund af brugerunder-

søgelsen på sygedagpengeområdet på mødet den 10. august 2011, at 

alt for mange – 309 i alt – er utilfredse med deres sagsbehandlingsfor-

løb.

Udvalget har på denne baggrund iværksat følgende:
• Forbedret og øget kommunikation ift. brugerne

• Løbende ressourceafstemning

• Kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere

• Nedsættelse af et rådgivende sygedagpengeforum

• Løbende måling af brugernes tilfredshed

• Præcisering af brug af lægekonsulent 

Endvidere afholdes dialogmøde brugerne og andre interesserede den 

14. september 2011.

“

”
Socialudvalget
“Venstre er bekymret over 

udsigten til en betydelig over-

skridelse af budget 2011”.

S i“
”

Støt vores 
annoncører de 

støtter os!
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Næstformand Søren Slott

Sekretær Peter Christensen

Kasserer Svend Siersbæk

Gjern-Fårvang Michael Sørensen

Silkeborg Peter Christensen

 Palle Quistgaard

Sorring-Voel Erik Brøndum Nielsen

Them Bent Jensen

Kjellerup Vibeke Juel

Kjellerup Nord-Øst Svend Niær Kristensen

 Karl Aage Jensen

Vium-Sjørslev Jens Jacob Andersen

Thorning Agner Sejdelin Christensen

LOF Lars K. Møller

Kandidatbest.form. Mogens Heller

Kandidatbest.form. Britta Bang

Folketingsmedlem: Mads Rørvig

Gruppeformand Steen Vindum

Næste blad udkommer uge 50 

Afleveret til Post Danmark 2. september 2011

Bladudvalget forsøger også at spare, derfor har 
vi været igennem medlemslisten, således at par-
medlemmer fremover kun modtager 1 eksemplar 
af bladet. Er der en smutter, er I velkommen til at 
kontakte os på michael@gejlholm.dk. Vi håber, at 
I har forståelse for dette.

- et valg du ikke vil fortryde

v / Anne Mette Lorentzen
Hermelinvej 4

8643 Ans
email: annemette@tangesh.dk

tlf.: 51 20 79 30 eller 86 87 04 84

Aut. VVS-service & Blikkenslager

Bjarne Dalsgaard 
Pedersen ApS

86 80 46 00
Sejling Hedevej 6 · 8600 Silkeborg

www.bjarne-dalsgaard.dk


