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Birthe Pingel, redaktionsmedlem

Overskriften sender formentlig læsernes 

tanker i forskellige retninger. Kalenderen 

og naturen viser med al tydelighed, at 

det er forår med deraf følgende aktivitet. 

Lokalt gøder Venstre jorden for et 

borgmesterskifte ved byrådsvalget den 19. 

november. Den 11. april sammensætter 

Venstres medlemmer listen over kandida-

ter til kommunalvalget. Steen Vindum har 

siden efteråret 2012 været vores partis 

borgmesterkandidat. 

Blandt nogle vælgere hersker den opfat-

telse, at det ikke har den store betydning, 

om borgmesteren er rød eller blå. Den 

opfattelse er jeg lodret uenig i. Det drejer 

sig i allerhøjeste grad om at opnå de 

stemmer, der sikrer borgmesterposten. 

Det er den, der er nøglen til det politiske 

lederskab i Silkeborg kommune. Et leder-

skab, der sætter dagsordenen, tegner 

kommunen og udstikker retningslinjerne 

for den kommunale organisation.

 

Vi har i flere år befundet os i en tid, 

hvor landets økonomi er ude i en ret 

strid modvind. Der er ikke umiddelbart 

tegn på, at de nærmeste år vil give øget 

økonomisk albuerum. Silkeborg kommune 

er også en del af den problematik. Det 

er derfor af stor betydning, at evnen 

og viljen til at prioritere er til stede. Vi 

oplever i dag en stor omstillingsparathed 

blandt borgerne, som ønsker en effektiv 

og smidig offentlig sektor. 

I Silkeborg skal vi i lighed med borgerne 

i landets øvrige kommuner være flittige, 

kreative og innovative. Det offentlige 

skal understøtte virksomhederne i deres 

bestræbelser på at klare konkurrencen.

Det er vigtigt, at vi borgere i Silkeborg 

kommune oplever at blive taget alvorligt 

af den kommunale organisation. Det skal 

de valgte politikere være garanter for. 

Vi skal derfor have politikere, der er sig 

deres rolle bevidst og ikke ligger under 

for gamle handlingsmønstre og politiske 

embedsmænd. 

Prioritering og effektivisering sker ikke 

nødvendigvis automatisk.  Der skal 

politisk vilje og hårdt arbejde til. Fremti-

dige kommunale løsninger bør udvikles 

i et forum af borgere, virksomheder, 

foreninger og det offentlige. Venstre skal 

arbejde for, at Silkeborg kommune bliver 

en ægte borgervenlig servicekommune, så 

borgerne og virksomhederne kan føle en 

vis stolthed over at bo og arbejde i vores 

kommune. 

Nu forestår nogle måneder med intenst 

arbejde blandt Venstres medlemmer og 

sympatisører, således at vi på bedste de-

mokratiske vis kan opleve et ”vagtskifte” 

den 19. november. 
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Ny formand i Silkeborg
På Venstre Silkeborgs generalforsamling blev der valgt ny formand. Søren Slott gik 
af og Bo Michael Frankø blev nyvalgt som formand. Venstrebladet har bedt den nye 
formand fortælle lidt om sig selv og lidt om hans politik:

Først lidt om mig selv:
Jeg er født og opvokset i Silkeborg i syd-

byen i området omkring det eksisterende 

superligastadion. Jeg bor i Skærbæk på 

Løvfaldsvej og derved tæt på skoven og den 

Kunstige Sø (Schousby Sø) og tilbringer en 

del tid i naturen med vores hund.

Jeg fyldte 50 år i november måned og 

føler mig stadig ung.  Er gift med Janis 

som er født i Californien og som jeg 

mødte tilbage midt i 80´erne i en kibbutz 

i Israel. Vi har 3 børn som nu alle er flyttet 

hjemmefra. Min kone har samtidigt en 

ældre søn i Israel som blev gift sidste år 

og har gjort os til bedsteforældre med en 

søn i slutningen af 2012. 

Jeg har, som en del af min udvidede 

juleferie, netop tilbragt 6 uger i Israel 

og arbejdede i 5 uger som frivillig i et 

naturreservat i Negevørkenen. Arbejdet 

omhandlede vedligeholdelse af en 

dyrepark og en mindre zoologisk have og 

pasning af  fx strudser,  gazeller, hyæner, 

sjakaler, leoparder, geparder samt mange 

forskellige krybdyr og gnavere.  

Jeg er uddannet som geolog og arbejder 

i det daglige som projektchef i Rambøll 

hvor jeg har været ansat i snart 15 år.  

Har ud over mit engagement i Venstre 

været en aktiv atletikudøver fra slutningen 

af 70´erne frem til begyndelsen af 90´erne 

i Silkeborg og har efterfølgende brugt en 

del tid på at arrangere diverse motionsløb 

i Silkeborg som Almindsøstafetten, 

Midtjysk Bjergløb, Alt for Damernes 

Kvindeløb og senest Broløb Funder Ådal. 

Motionsløbene har jeg nu lagt bag mig og 

jeg har derved den tid og det overskud 

der skal til, for at være formand i Venstre 

Silkeborg Vælgerforening.  

Jeg meldte mig aktivt ind i Venstre fordi 

en nu tidligere statsminister havde skre-

vet en bog som omhandlede en kanotur 

ned af Gudenåen. Denne bog gav efter 

min overbevisning anledning til en forkert 

beslutning om at gennemføre linieførin-

Michael Frankø
Formand Venstre i Silkeborg

gen via ”Kombilinien” og var et resultat 

af et dårligt - for dårligt - lobbyarbejde 

fra Silkeborg. Men dette er nu et længe 

overstået kapitel og det er vigtigt at vi i 

Silkeborg forstår at få det optimale ud af 

de muligheder der ligger med den valgte 

løsning gennem Silkeborg.  

Min erhvervserfaring:
Jeg har arbejdet som rådgiver med 

udgangspunkt fra Herning i de sidste 12 

år og jeg har været med til at præge og 

udvikle mange spændende projekter i 

disse år og er stadig i gang med dette. 

Der er store forskelle mellem Silkeborg og 

Herning og disse har tit været et debat-

emne i de lokale medier og i diskussioner 

i forskellige fora lokalt i Silkeborg. 

Jeg har i mit arbejde i Herning gennem 

årene set, hvor stort engagement der 

er og den iver samt vilje der er i forvalt-

ningen og altid i tæt samarbejde med 

politikerne for at gennemføre projekterne 

og visionerne. Dette skulle vi gerne have 

lidt mere af i Silkeborg og jeg vil med 

baggrund i min viden altid gøre mit, for at 

præge denne udvikling i Silkeborg, så vi 

får en mere positiv indstilling til udviklin-

gen i hele kommunen.

Der er mange fremtidige projekter i Silke-

borg som meget tydeligt er grebet forkert 

an fra starten, da den tætte kommunika-

tion med de implicerede parter har været 

for mangelfuld og at evnen til at skabe 

begejstring er fraværende. Det grelleste 

eksempel er den kommunikation eller 

rettere ”mangel på kommunikation” der 

har været i forbindelse med Torvet og de 

kommende planer for et Torvecenter med 

tilhørende parkeringskælder. Dette skal vi 

ganske enkelt være bedre til i Silkeborg, 

ellers sakker vi bare konstant bagud i 

forhold til vore nabobyer (konkurrenter).

Der vil i de kommende år opstå 

mange mulige projekter som en effekt 

af etableringen af motorvejen gennem 

Silkeborg. Det er vigtigt at kommunen 

bevarer tålmodigheden og at de kom-

mende byrådspolitikere stiller de rigtige 

krav i forbindelse med etableringen af 

fx Mellemland, og lader tiden arbejde. 

Man formår derved at tiltrække nye 

virksomheder udefra og derved tilføre nye 

arbejdspladser til Silkeborg.

De kommende opgaver i 
vælgerforeningen:
Søren Slott har udført en stor indsats i de 

seneste år, og efterlader ved sin afgang 

som formand en forening i medlems-

fremgang og med mange nye kandidater 

til det kommende kommunalvalg. Der er 

hele 7 kandidater fra Silkeborg Vælgerfor-

ening, som stiller op til det kommende 

byrådsvalg, som samtidigt har en god 

spredning i Silkeborg inden for vælgerfor-

eningens område.  

Der er flere aktiviteter i 
gang som f.eks:
·  Grundlovsmødet  i år onsdag den 5. juni 

og der er nedsat en arrangørgruppe der 

sørger for, at denne tradition bliver en 

succes igen i år.

·  Et arrangement med Lykke Friis på 

Silkeborg Handelsskole i april måned.

·  EU-tur er blevet udsat til engang i efter-

året og er tilrettet så turen igen er åben 

også for ikke medlemmer af Venstre.

·  Der vil blive taget initiativer til nye 

aktiviteter og events, der skal give 

Venstre og kandidaterne mere ekspone-

ring og synlighed i Silkeborg  frem mod 

KV2013. 

Det er en vigtig periode vi går ind i frem 

til KV2013, og jeg vil gøre mit bedste for 

at vi fra Silkeborg Vælgerforening får så 

mange lokale kandidater i byrådet som 

muligt. Samtidigt ser jeg frem til at vi 

endelig kan få en kompetent borgmester 

når (”hvis” eksisteret ikke i mit ordforråd) 

Steen Vindum bliver den næste borgme-

ster i Silkeborg.
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Jeg har før i dette blad skrevet om 

interesse konflikt og habilitetsproblemer for 

vore egne seks byrådsmedlemmer som for 

tiden har sæde i Silkeborg Forsyning A/S.

For eksempel har 5 borgmestre og en 

forhenværende på Københavns Vestegn, 

i deres visdom oprettet et nyt sjællandsk 

vandsamarbejde med det midlertidige 

navn »Vores Vand«.

 

Et fælles selskab kan være en rigtig 

god rationel tanke, og  et godt grund-

fundament, da fælles kompetence og 

administration alt andet lige kun kan 

bidrage til en god driftsøkonomi, til glæde 

for forbrugerne.

Men problemet i denne sag er, at kredsen 

af borgmestre selv har designet konstruk-

Betændt dobbeltrolle
Rundt om i det politiske landskab, bliver dobbeltrolleproblematikken mere og mere 
betændt.

Af Leif Bæk
Byrådsmedlem

tionen, godkendt honoraret på kr. 125.000, 

og samtidig besluttet at pege på dem selv 

som de kommende bestyrelsesmedlemmer.

Oprettelsen af vandselskabet har selvføl-

gelig været administrativt behandlet i de 

enkelte forvaltninger, med efterfølgende 

sagsfremstilling og indstilling til beslut-

ning, og herefter besluttet af de enkelte 

berørte byråd.

Man kan altid diskutere hvorvidt op-

positionen i de enkelte byråd har »sovet i 

timen«, eller har manglet mod e.l. En ting 

er under alle omstændigheder tydeligt for 

enhver. De enkelte borgmestre har været 

særdeles velforberedte, og de mange 

kommunalbestyrelsesmedlemmer har nok 

ikke læst grundigt nok på stoffet og derfor 

været »lette ofre«.

Ovennævnte er simpelthen ikke godt 

nok - men kunne det ske i Silkeborg Byråd 

- tja, hvorfor ikke!

Forløbet er gennemsyret af inkompetence 

og manipulation, og viser en stor grad af 

manglende kendskab til habilitetsområdet.

Jeg er selvfølgelig opmærksom på, at 

nogle af de mange embedsmænd som 

har været over sagsforløbet godt kender 

til habilitetsområdet, men det gør absolut 

ikke sagen mindre problematisk.

Apropos udtrykket »Vores Vand«!

Selv om kloden er dækket af vand, er 

mere end 97% af vandet saltvand, 2% 

er ferskvand som for øvrigt er låst af 

is - hvilket efterlader mindre end 1% til 

os - meget tankevækkende!

Ved de store besparelser i 2010 lukkede vi 

flere utidssvarende plejehjem i Silkeborg, 

hvilket har betydet, at ældre plejekræven-

de borger har svært ved at blive i deres 

lokalområde. Og det mener vi i Venstre, at 

man generelt skal kunne.

Det skal det nye byggeri være med til at 

råde bod på. Lige nu har vi også den nye 

Ud- og Ombygningsplan i høring. Den har 

et enigt Ældre- og Sundhedsudvalg indstil-

let, og den indebærer, at en række lokale 

plejehjem udvides og moderniseres, så 

alle får minimum 24 pladser. 

Byggeriet af det nye plejehjem skal 

foregå på stadiongrunden – i det hjørne 

Arena Otium
I gennem de sidste to år har jeg sammen med Ældre- og Sundhedsudvalget 
arbejdet på at kunne bygge et nyt tidssvarende plejehjem i Silkeborg midtby. 

Af Gitte Willumsen
Byrådsmedlem, formand for Ældre- og Sundhedsudvalget

som grænser op mod Remstruplund, 

Museum Jorn og det tidligere Marienlund 

plejehjem. I byggeriet skal der være flere 

funktioner – boliger, cafe for områdes 

ældre og daghjem. Det er planen, at 

byggeriet skal rumme 96 boliger med 

bo-leve-miljøer. I underetagen vil de 

funktioner, som retter sig mod områdets 

ældre, blive placeret, samt daghjemmet. 

Derudover vil der blive en etage til 24 

ældre plejekrævende udviklingshæmmede. 

I Venstre ønskede vi, at de udviklings-

hæmmede kom til at bo i en bygning i 

tilknytning til plejehjemmet, da vi mener, 

at disse borgere har behov for et særligt 

tilbud. Dette kunne vi ikke komme igen-

nem med, hvorfor byggeriet bliver på hele 

seks etager. (Den nuværende lokalplan 

for Marienlund-området siger, at der kan 

bygges i fire til fem etager). Personligt 

synes jeg, at et byggeri på seks etager 

bliver en voldsom bygning, kvarteret taget 

i betragtning, ikke mindst i forhold til det 

gamle Remstruplund, som er en gammel 

og markant bygning.

Alt i alt har det været en lang og svær 

proces, som mange nok har fulgt i de 

lokale medier. Resultatet er, at vi har fået 

et nyt moderne plejehjem på budgettet 

og også et rehabiliteringscenter, hvilket 

har været hovedformålet for os i Venstre. 
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Thorning: Venstres nye vælgerforening – 

Blicheregnens Venstrevælgerforening – er 

resultatet af sammenslutningen af Thorning 

og Vium/Sjørslev Venstrevælgerforeninger 

og har i alt 88 medlemmer. Ved navnet 

favnes hele denne del af kommunen af én 

forening billedliggjort af en stærk person 

med liberale værdier. Den nye forening er 

klar med tre kandidater til byrådsvalget i 

november, som alle blev præsenteret på 

generalforsamlingen 21. februar. 

Det drejer sig om byrådsmedlem Poul 

Dahl, 68 år, Stendalgaard, der arbejder 

som sikkerhedsrådgiver og er tidl. 

medlem af Regionsrådet i Midtjylland. 

Morten Revsbeck, 38 år, Stenrøgel – 

opvokset i Silkeborg. Morten Revsbeck 

er til daglig personaleudviklingschef ved 

Terma A/S og er aktiv i diverse bestyrelser 

under Industriens Uddannelser. MR sidder 

endvidere i Advisering Board for Mercan-

tec i Viborg og er aktiv i Vinderslev IF.

Linda Lyngsø, 41 år, Thorning, født og 

opvokset i Silkeborg, hvor hun boede 

indtil for ni år siden. Formand for Bliche-

regnens Lokalråd i to år. Linda Lyngsø er 

aktiv i LAG Silkeborg og LOF Midtjylland 

og arbejder aktivt for at skabe liv og 

udvikling i landdistrikterne.

Ny formand
Generalforsamlingen valgte enstemmigt 

Morten Revsbeck som ny formand for 

Blicheregnens Venstrevælgerforening. Han 

er gift med Laila Revsbeck og sammen 

har de fire børn på hhv. 13, 10, 3 og 

3 mdr. Den nye formand forventer at 

kunne bidrage med sine erfaringer fra 

erhvervslivet i både dansk og international 

sammenhæng – især med kompetencer 

fra arbejdet med uddannelse og personlig 

udvikling i et verdensomspændende 

firma. Han er aktiv som fodboldtræner i 

Vinderslev IF.

Efter generalforsamlingen orienterede 

Poul Dahl om den aktuelle situation ved 

Silkeborg Byråd med udgangspunkt i den 

ikke eksisterende kassebeholdning det 

nuværende byråd overtog ved sidste valg. 

Blicheregnens Venstrevælgerforening

Ny vælgerforening

Den nuværende situation er økonomisk 

klart bedre, men Silkeborg Kommune står 

overfor nogle markante udfordringer, bl.a. 

organiseringen af den administration, der 

skal servicere borgerne inden for det ek-

sisterende stramme budget – baseret på 

It-løsninger. Der er politisk enighed om 

budgettet for 2013, et budget, hvor der 

ikke længere er plads til suboptimering i 

de enkelte kommunale søjler, men brug 

for helhedssyn. Poul Dahl ser den største 

politiske opgave være evnen til at skabe 

vækst som en forudsætning for fremtids-

visioner med store byggeanlægsprojekter, 

som fx nyt stadium. 

I den efterfølgende debattid fyldte 

spørgsmål som f.eks. biogasanlæggets og 

vindmøllernes placering i lokalområdet, 

den offentlige administration generelt og 

mere specifikt, hvordan sikres de ældre 

adgang til service når de ikke selv har PC.

VENSTRES:

Valg

Til bestyrelsen i Blicher-

egnens Venstrevælger-

forening valgtes udover 

formanden Morten 

Revsbeck - Lars K. Møl-

ler, Kern Oddershede, 

Poul Dahl, Lars Nielsen, 

Linda Lyngsø og Jens J. 

Andersen. Suppleanter 

blev Verner Kok og Erik 

Søndergaard. Revisorer 

blev Ejnar Knudsen og 

Jørgen Holm- Jensen. 

Regnskaberne viste til 

sammen et overskud 

på ca. 20.000 kr. 
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Nordisk renæssance 
skal udnyttes

Morten Løkkegaard
Medlem af Europa-Parlamentet for Venstre 

Reklame: Min gode kollega Bertel 
Haarder har for nyligt begået 
en usædvanlig velskrevet og 
velgørende kronik i Berlingske. 
»Nordisk Renæssance«, hedder 
den, og den er hermed varmt 
anbefalet.

Haarders glimrende og rigtige iagttagelse 

er, at Norden og alt nordisk lige nu - 

verden over - er super cool. TV-serier 

som Borgen og Forbrydelsen, udstillinger 

i Kennedy Centret i Washington, trendy 

artikler i Economist, nyt nordisk køkken i 

topklasse osv osv. Det kan vi selvfølgelig 

være stolte af, men politisk skal det også 

udnyttes.

Paradoksalt nok har de indlysende styrker 

ved det nordiske (endnu) ikke slået an 

globalt - end sige i Europa. Timing er som 

bekendt alt, og det virker, som om tiden 

har skullet modnes, før Europa og resten 

af verden var klar til den nordiske model.

I dag er situationen fundamentalt 

forandret. De sidste 20 års globalisering, 

Murens Fald, teknologiens eksplosive 

udvikling, klodens nye magt-strukturer 

- og sidst, men ikke mindst: den verdens-

omspændende økonomiske krise - har 

ændret alt, også dynamikken i Norden.

De nordiske lande er ikke længere bundet 

af de samme Øst-Vest låse-mekanismer, 

EU har udviklet sig til »det eneste cirkus 

i byen« (som Svend Auken så morsomt 

sagde det, da han skiftede holdning til 

EU-projektet og blev tilhænger), og krisen 

har vist hele verden, at den »nordiske 

model« er det måske bedste bud på det 

21. århundredes udfordringer:

Det vil sige et velfungerende demokrati, 

baseret på borgerlige værdier frihed og 

lighed samt tillid mellem magthavere og 

borgere, en retsstat med en kort og klar 

Grundlov og velfungerende domstole. Et 

samfund, hvor korruption er ikke-eksiste-

rende, og hvor institutionerne admini-

strerer og fordeler velfærd, rettigheder og 

goder ligeligt. En samfund med en sund 

markeds-orienteret og åben økonomi, 

rustet til den globale konkurrence samt 

et fleksibelt og fredeligt arbejdsmarked 

med en veluddannet arbejdsstyrke, der 

tæller begge køn og grundlæggende er 

solidarisk med hinanden og det samfund, 

man har valgt at bygge.

Når briterne - og alle de andre - ser et 

afsnit af »Borgen«, oplever de en mini-

udgave af dette samfund, både ude (På 

Borgen og på TV-Avisen) og hjemme (Hos 

statsministeren og hendes spindoktor) - og 

de elsker det, de ser. Enhver, der har sin 

gang i Bruxelles eller andre steder udenfor 

Kongeriget vil kunne bevidne begejstringen. 

En begejstring, som bl.a. har ført til det 

nordiske »hype«, vi oplever lige nu.

Alting har sin tid, og tiden er altså kom-

met for Norden nu. Det skal vi forstå at 

udnytte politisk.

I EU har de ledende kræfter - in casu 

Manuel Barroso - længe talt varmt om 

Norden som EUs rollemodel. Og Europa-

Parlamentet er domineret af progressive 

kræfter, som er noget mindre politisk 

reaktionærer end mange nationale 

parlamenter og derfor har et godt øje til 

nordiske værdier som åbenhed, tolerance 

og fokus på borgernes ret.

I de politiske grupper bør kollegerne fra 

Danmark, Sverige og Finland blive langt 

bedre til at koordinere og strukturere 

samarbejdet. I den liberale gruppe har vi 

har af samme grund indledt en proces 

med at få dannet et fælles-nordisk 

arbejdsfællesskab, så vi kan stå stær-

kere overfor de store lande og øvrige 

del-grupperinger som for eksempel 

Benelux-landene, Middelhavs-regionen og 

østeuropæerne.

Sandheden er jo, at de fleste gerne 

ser vores måde at tænke og handle på 

fremmet. Arbejdsomhed, troværdighed, 

tillid, tolerance, ligestilling og hensyn til 

de svage er jo ikke ligefrem gået af mode, 

men alle savner politikere, der gør mere 

end at snakke, men også lever efter de 

normer, de promoverer.

Det er min påstand, at det hører til 

sjældenhederne, at nogen her i par-

lamentet har taget os fra Norden i at 

skulke, lyve, være paranoide, hadefulde, 

chauvinistiske og klasse-orienterede. De 

fleste af os fylder pænt i vore grupper, 

simpelthen fordi vi møder op hver dag, 

arbejder solidt med tingene, er relativt 

åbne overfor politiske modstandere, kan 

tale med alle, og udviser det minimum af 

betænksomhed og samarbejdsvilje, der 

skal til for at få et system til at fungere.

Hvad vi derimod har manglet - i hvert fald 

blandt nordiske liberale i parlamentet - er 

tilstrækkeligt med bevidsthed om vores 

egen styrke, når vi står samlet. Og så den 

sidste selvtillid, der følger af bevidsthe-

den om omverdenens respekt.

Begge dele er på plads nu, så nu er det 

»kun« et spørgsmål om at få kortlagt, 

hvordan vi fremmer de nordiske værdier 

endnu mere, end vi allerede gør i det 

europæiske samarbejde. Forslagene er 

mange, nogle mere formaliserende end 

andre, og vi skal selvfølgelig ikke bilde 

os selv ind, at det er nemt eller hurtigt 

at binde sig tættere. Men vi skylder at 

gøre øvelsen - og så letter det jo arbejdet 

en del, at slutmålet - ud over at være 

indlysende rigtigt - tilsyneladende også 

er »cool«...

“Det hører til 
sjældenhederne, 
at nogen her i parla-
mentet har taget os fra 
Norden i at skulke, lyve, 
være paranoide, hade-
fulde, chauvinistiske og 
klasse-orienterede”
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Mon ikke, det så småt er ved at gå op for 

mange, herunder også regeringen?

Det bliver helt afgørende for dansk 

velstand og velfærd, at vi er i stand til 

at holde flere arbejdspladser hjemme i 

Danmark. Det gælder ikke kun arbejds-

pladser med højtuddannede, men også 

den industrielle produktion og selvfølgelig 

også manuelt arbejde.

Det er ikke noget man kan snakke sig 

til – det ved de mange virksomhedsejere 

og deres ansatte, som nu i flere år har 

kæmpet med den finansielle krise og et 

højt dansk omkostningsniveau.

Derfor er der behov for, at der bliver lavet 

tiltag der øger konkurrenceevnen, både 

centralt – men i høj grad også lokalt. Alt 

for mange mennesker er uden selvfor-

sørgelse – forleden kom det frem at kun 

i 3 kommuner er der flere der forsørger 

sig selv, end der bliver forsørget af det 

offentlige.

Det nye, som krisen har betydet, er at 

skærpe opmærksomheden om pligten til 

selvforsørgelse. Det er jo et paradoks, 

at der stadig bliver importeret arbejds-

kraft til at udføre opgaver som ikke er 

specialistopgaver, men manuelt arbejde, 

som alle raske burde kunne klare. Der er 

en sikker vej til fuld beskæftigelse, og det 

er virksomheder, som kan konkurrere på 

verdensmarkedet. Det tager tid at tilpasse 

f.eks. lønninger til det. I mellemtiden 

kunne vi passende gøre noget lokalt. 

Det kan handle om afskaffelse af skat 

på erhvervsejendomme, som koster det 

lokale erhvervsliv 21 mio. Det kunne være 

en udbudspolitik, der i højere grad gav 

lokale virksomheder mulighed for at byde 

ind på kommunale anlægsopgaver. Og det 

kan også være flere udbud af kommunale 

serviceopgaver. Fra Venstres byrådsgruppe 

har vi, og vil vi forsat presse på for at få 

flere opgaver sendt i udbud. Det er en 

helt naturlig tilgang – og man kan sige at 

vi ønsker at prøve prisen af på skattebor-

gernes vegne. Den offentlige service er til 

for borgernes skyld og ikke omvendt. Om 

hjemmehjælperen så får sin lønseddel fra 

kommunen eller fra en privat arbejdsgiver 

tror jeg faktisk ikke, at den ældre borger 

som modtager hjemmehjælpen tillægger 

nogen som helst betydning. For borgerne 

handler det om kvaliteten, og om retten 

til det frie valg. 

Der også brug for en balance mellem 

det at være borger og bruger. Længe har 

denne balance været i brugerens favør, og 

brugerne har været forbrugere og stillet 

krav til kommunen om rettigheder, og har 

overladt et stort ansvar til kommunen – 

dette kommer vi til at gøre op med. Jeg 

tror der er en forståelse og en forvent-

ning af, at der fremtiden skal prioriteres 

benhårdt. Hvordan kan jeg bidrage? Og 

hvad kan jeg selv? Disse spørgsmål bør 

i fremtiden stilles oftere, når borgere 

møder kommunen.

Så vi kan gøre noget lokalt. 
Disse temaer er nogle af dem der 

kommer til at fylde i den kommende 

valgkamp. Set med Venstre øjne ser vi 

lyst på fremtiden – men vi må ikke tage 

noget for givet. Vi skal være i konstant 

forandring, og vi skal altid arbejde med at 

tilpasse os fremtiden.  

Læs flere artikler på

www.silkeborg.venstre.dk

·  Venstre i arbejdstøjet  
af Mads Rørvig

·  Politisk regionsnyt  
af Anne V. Kristensen

·  Kulturen i centrum  
af Anders Kaysen

Læs flere artikler 
på din mobil: 

Vi kan gøre det lokalt
Vi har som samfund brug for at kræse mere om de virksomheder, som skal skabe 
fremtidens arbejdspladser i Danmark. Der bliver brug for hver eneste virksomhed, 
der kan skabe værdi for fremtidens samfund. 

Steen Vindum
Byrådsmedlem

Vi skal holde flere arbejdspladser 

hjemme i Danmark
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Nyt fra  
Regionsrådet

Af Vagn Larsen
Regionrådsmedlem

Sygehusbyggeri
Opførelsen af de 2 nye hospitaler i Aarhus 

og Herning + udbygningen af Regions-

hospitalet i Viborg  skrider planmæssigt 

frem. Det forventes pt. at budgettet på 

ca. 11 milliarder kroner holder. Når hospi-

talerne står færdige, vil det medføre et 

væsentligt kvalitetsløft og styrke forskning 

og udvikling til gavn for borgerne i Region 

Midtjylland. 

Næsten alle vil jo gerne behandles af de 

bedste eksperter med erfaring i netop 

deres sygdom. Dette vil i højere grad blive 

muligt i fremtiden når de nye hospitaler 

står færdige. Jeg tror at hospitals-

strukturen igen vil komme til drøftelse 

sidst i dette årti. Vil det medføre færre 

hospitaler? Eller ændringer med flere 

specialhospitaler som vi kender det fra 

Regionshospitalet i Silkeborg? Regions-

hospitalet i Silkeborg er blandt andet 

hjemsted for diagnostisk center. Center 

for ortopædkirurgi (største enhed i regio-

nen) og reumatologi (gigtsygdomme).

Det er vigtigt med akut modtagelse/

klinik i nærområdet samt en finmasket 

præhospital indsats (lægebiler). Jeg håber, 

at fremtidige ændringer af sundheds-

væsenet bliver en politisk/demokratisk 

proces, og at folkevalgte styringsenheder 

(Regioner) bevares.

Psykiatri: 
Der arbejdes pt. med en udflytning 

af Psykiatrisk Hospital i Risskov til et 

nybygget hospital i Skejby. I den skrivende 

stund har regionen fået fritagelse for 

deponering af 158 millioner ved gennem-

førelse af et OPP projekt for udflytningen 

af Psykiatrisk Hospital. En udflytning 

vil medføre bedre drift med færre 

kvadratmeter og bedre sikkerhed for den 

retspsykiatriske afdeling. Udflytningen til 

Skejby vil ud over driften højne servicen 

for patienterne som ofte lider af flere 

sygdomme.

Regeringens gaver til danskerne ved års-

skiftet var bortfald af bolig/job ordningen, 

hjemmeservice ordningen, solceller osv. 

Ændring af planloven hvor VK regeringens 

ændringer rulles tilbage (Venstre i Region 

Midt ønskede nuværende ordning fast-

holdt). Ovennævnte ændringer medfører 

tab af  tusindvis af arbejdspladser, er 

det ikke det modsatte vi har brug for?? 

Forslaget om kørselsafgifter ser ud til 

at være droppet, det ville også medføre 

skævvridning af Danmark, og tab af 

mange job. 

Forslaget var også oppe i V.K regeringens 

tid, jeg håber ikke at denne form for 

tidsler gror i Venstres have igen.

Venstres EU-tur 
er udsat til september.

Hør nærmere hos
Per Skovsbøll på

tlf. 3124 7766

Annonce-Brussell-ny_209.9x297.04mm.pdf - 10:32:26 - March 5, 2013 - Page 1 of 1

Regionshospitalet i Silkeborg er hjemsted for Dianostisk Center. Foto: Niels Lauritsen

Venstrebladets 
mailpolitik
Redaktionen ønsker at indkomne 

indlæg til Venstrebladet kommer 

elektronisk på nilau@os.dk for at 

kunne blive bragt i bladet.

Mange af dem, der sender indlæg, 

skriver de gerne vil have en tilbagemel-

ding på, om mailen er modtaget, eller 

de sender en ny mail.

Hvis en mail ikke når frem til rette 

modtager, f.eks hvis man har skrevet 

forkert mailadresse, vil afsenderen 

typisk modtage en meddelelse om, at 

mailen ikke er kommet frem.

Hvis man vil sikre, at modtageren har 

set mailen, kan man, inden man sen-

der sin mail, anmode om, at modta-

geren får en medsendt kvittering, der 

skal vinkes af med et flueben. Derefter 

vil afsenderen kunne se, at mailen er 

kommet frem.

Redaktionen er ikke i stand til at svare 

alle, der fremsender en mail, om den 

er modtaget. 

Niels Lauritsen
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Af Kristian Jensen
MF, næstformand for Venstre

Selvom Venstre oplever medvind i målin-

gerne, er der tale om lokale valg, der kun 

kan vindes gennem lokalt engagement. 

Landets kommuner har en afgørende rolle 

i forhold til at skabe vækst og arbejds-

pladser. Og der er meget at kæmpe for.  

Danmark er udfordret. Væksten udebliver, 

konkurrenceevnen halter og danske 

virksomheder er nødsaget til at flytte 

produktionen til udlandet. Hver gang ryk-

ker danske arbejdspladser med. Silkeborg 

ligger nummer 65 i DI’s erhvervsklimaun-

dersøgelse. Det skal gøres bedre. Det skal 

være langt mere attraktivt at investere i 

arbejdspladser og vækst i Silkeborg og i 

resten af Danmark. Erhvervslivet skal have 

bedre rammevilkår, så vi bevarer danske 

arbejdspladser. Det er sådan, vi fremtids-

sikrer vores velfærd. 

Indtil videre har regeringen ikke gjort det 

lettere at drive virksomhed i Danmark. 

Tværtimod har regeringen ført en 

zigzagkurs, der kun har bidraget til at øge 

usikkerheden for de danske virksomheder. 

Den usikkerhed skal vi til livs. Derfor 

har Venstre foreslået et byrdestop for 

virksomhederne. Men det er ikke nok. 

Skatter og afgifter skal ned, så vi kan 

sikre de danske arbejdspladser. Det skal 

finansieres ved et offentligt udgiftsstop. 

Den offentlige sektor vil have de samme 

penge til rådighed, som den har i dag. 

Imidlertid skal kommunerne vænne sig 

til, at budgetterne ikke vokser automatisk 

år efter år, og derfor skal skattekronerne 

bruges bedst muligt. Den offentlige 

sektor skal simpelthen gå længere på 

literen. 

Det er ikke ensbetydende med 

nedskæringer i velfærden. Derimod 

handler det om at finde smartere 

måder at bruge skattekronerne 

på. Og eksempler i kommunerne 

viser, at det kan lade sig gøre. I 

Skanderborg koster en folkesko-

leelev 46.411 kr. om måneden, 

mens Horsens bruger hele 63.521 

kr. pr. elev. Syddjurs Kommunes 

ældrepleje koster godt 37.000 kr. 

om året pr. borger på 65 år og 

ældre, mens udgifterne i Nord-

djurs er knap 12.000 kr. højere. 

Dermed er der god grund til, at 

kommunerne lader sig inspirere 

af hinanden. Samtidig ser Venstre 

fordomsfrit på, om det er en of-

fentligt eller privat ansat, der løser 

opgaverne. Vi skal have mest muligt 

for borgernes skattekroner. 

Når du læser dette indlæg, vil der 

være under 200 dage til KV13. Det er 

ikke megen tid til at sikre, at vælgerne 

kender kandidaterne, deres holdninger 

og Venstres valgprogram. Derfor er det 

nødvendigt at bruge tiden optimalt. Jeg vil 

gerne opfordre alle Venstres medlemmer 

til at deltage aktivt i valgkampen. Det 

kan være ved at tage en stak brochurer 

med rundt til nabolagets postkasser. 

Det kan være gennem anbefalinger i 

læserbreve. Det kan også være ved at tale 

med kollegaer og venner og minde dem 

om, at det gør en forskel lokalt, hvilken 

borgmester kommunen har. 

I sidste ende handler det om at sikre, at 

vi også i fremtiden har råd til gode skoler, 

gode plejehjem og gode hospitaler. Og 

ikke mindst den velfærd, det er også er, 

at have et arbejde. Godt valg!  

KV13 handler også  
om arbejdspladser 
Den 19. november 2013 er der kommunalvalg i Danmark (KV13). En stemme på 
Venstre skal være en stemme på varige, danske arbejdspladser. Vækst og arbejds-
pladser er forudsætningen for, at vi i fremtiden har råd til den velfærd, vi alle 
ønsker at bevare.

Vil du være kandidat til kommunalvalget?
Så stil op den 11. april - vi har brug for gode Venstresynspunkter
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Anders Kaysen

Jeg har de seneste 4 år bl.a. understøttet 

vores politik om at skabe bedre vilkår for 

erhvervslivet, både i den daglige drift, i 

kommunens håndtering af henvendelser 

fra erhvervslivet, og vores måde at 

behandle forespørgsler til Silkeborg 

Kommune fra virksomheder der ønsker 

at etablere sig i Silkeborg, arbejdet for 

at give Silkeborg Kommunes Kultur- og 

Fritidspolitik et kraftigt Venstre aftryk.

Jeg finder det afgørende, og vil fortsat 

arbejde for, at vi får et positivt og 

markant bedre erhvervsklima. Det skal 

være attraktivt at drive virksomhed i Sil-

keborg, også for iværksætteren. Silkeborg 

Kommune skal være et serviceorgan for 

virksomheder der ønsker at etablere sig 

her. Erhvervslivet skal ikke betale særskat; 

dækningsafgiften skal væk.

Jeg vil sikre, at Venstre er med til at præge 

de beslutninger der træffes på det kultur- 

og fritidspolitiske område. 

Støtten til de kultur- og fritidspolitiske 

aktiviteter øges.

Jeg vil arbejde for, at trafikken følger med 

tiden: Silkeborgs trafikale udfordringer 

skal løses. Der er ikke ændret grundlæg-

gende på den trafikale infrastruktur den 

seneste generation, og trafikken har ikke 

stået stille. Silkeborgs trafikale knuder 

skal rettes ud. Der skal laves en løsning, 

hvor trafik og bane adskilles.

Silkeborg kommune skal have et økono-

misk råderum, så vi kan satse – også på 

gode ideer. Silkeborg Kommune skal have 

en stram økonomisk styring. Det skal 

være slut med uforudsete spareprogram-

mer. Stram økonomisk styring er en 

forudsætning for udvikling og fremdrift. 

Det er ansvarlig politik.

Gitte Willumsen

Jeg er 46 år, bor på et nedlagt husmands-

sted ved Kragelund skov sammen med 

min mand og 3 drenge på henholdsvis 10, 

13 og 14 år. Jeg er uddannet folkeskolelæ-

rer fra Silkeborg seminarium og arbejder 

på Balleskolen i Silkeborg. Her underviser 

jeg de ældste elever i matematik, biologi 

og fysik. Om vinteren bruger jeg megen 

tid i kommunens haller, hvor jeg følger 

mine drenge til håndbold. Om sommeren 

bliver tiden brugt på boldbanerne, når jeg 

er med drengene til fodbold.

Lige nu er jeg medlem af Silkeborg 

byråd, hvor jeg er formand for Ældre- og 

Sundhedsudvalget. Det har været meget 

spændende og udfordrende at arbejde 

at få pengene til at slå til, samtidig med 

at servicen og kvaliteten på området 

skal være i orden og udvikles. Det er der 

megen politik i, og jeg mener, at vi er 

kommet et godt stykke vej i den rigtige 

retning. 

Hvis jeg bliver valgt igen, vil jeg fortsætte 

med at arbejde for, at de svageste får den 

hjælp, de har brug for.  For at vi har råd til 

det, kræver det, at de, der kan selv, skal 

selv.

Kandidater til kommunevalget 2013

Torben la Cour

Jeg er 48 år født og opvokset i Silkeborg, 

bor i Salten, gift med Anja. Vi har 2 

drenge 16 og 19 år. Har boet i Them 

siden 1994. Jeg arbejder som specialist i 

transportbranchen.

Kort efter at vi flyttede til Them, kom jeg 

i brugerbestyrelsen for børnehaven. Har 

været i de 3 børnehavers brugerbestyrelse 

som ligger i tidligere Them kommune, 

tillige i skolebestyrelsen på Frisholm 

skole i 11 år til sidst som formand. Har 

imens vores børn var aktive i idrætslivet 

været aktiv i bestyrelserne. Derfor har jeg 

kendskab til de udfordringer de frivillige 

står over for, og jeg vil arbejde for at lette 

deres administrative arbejde.

Har været med til at opbygge lokalrådet, 

herunder deltaget i den arbejdsgruppe 

under Torben Hansen som skulle finde 

ud af hvordan opgaver og ansvar skulle 

fordeles.

Jeg vil arbejde for at skabe bedre 

muligheder for virksomhederne i Silkeborg 

kommune, da det er en vigtig faktor for 

at komme ud af den manglede tro på 

tingene, der kendetegner vores land. Vi 

skal støtte om de private initiativer som er 

i gang. Det er vigtigt at vi gør opmærksom 

på vores placering, således at vi kan 

tiltrække og fastholde virksomheder som 

kan skabe vækst i samfundet, og derved 

få varig beskæftigelse til lokalbefolknin-

gen. Det er også vigtigt at vi får vores 

unge ud i erhvervslivet, både for dem selv, 

men også for at vi har nogle personer, 

som kan være med til at udvikle vores 

fremtidige arbejdsliv.
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Hans-Jørgen Hørning

Endnu engang har jeg valgt at stille op til 

kommunevalget. I 28 år (snart) har jeg 

repræsenteret Danmarks bedste og mest 

vedholdende parti. Bedste fordi Venstre 

ved man ”Hvor man har” og vedholdende 

fordi vi Venstrefolk kæmper videre, selv 

om vi ikke altid får det, som vi gerne vil 

have det. Vi fik ikke borgmesterposten 

sidste gang, men alligevel har vi kæmpet 

for at få vores politik gennemført i denne 

periode. Økonomien har vi fået styr på, 

på en god måde. Anlægsbudgettet er 

løftet betragteligt, likviditeten er i klar 

bedring, ligesom vi afdrager betydeligt på 

vores gæld. Det lover godt for det videre 

arbejde. 

Men vi skal have borgmesterposten 

nu. Vi vil sidde ved bordenden og styre 

administrationen på en mere værdig og 

borgervenlig måde. Alle i administrationen 

er til for borgernes skyld, og er til for at 

støtte byrådet i sin vigtige demokratiske 

funktion. Jeg vil bruge al min energi i 

tiden frem mod valget på, at dette bliver 

en realitet.

Jeg har samtidig lysten og troen på, 

at jeg fortsat med flid og erfaring kan 

gøre en forskel. Både som støtte for en 

kommende Venstre borgmester, men også 

som en stærk lokal kandidat, der handler 

efter Venstres og min politiske gruppes 

forskrifter. Lysten og energien er der. Jeg 

er klar!

Helga Sandorf

I bestræbelserne på at finde de mange, 

sparepenge i denne byrådsperiode, for-

søgte vi på tværs af alle partier, at finde 

en løsning, der ramte normalundervisnin-

gen i skolerne mindst muligt, således at 

skolerne fortsat vil have mulighed for at 

levere et godt undervisningstilbud. 

Med hensyn til  skolelukninger, så endte 

forhandlingerne med en sammenlægning 

af Nordre Skole og Nørrevangs Skolen på 

én matrikel, samt lukning af Linå Skole.

På det seneste byrådsmøde var netop 

lukningen af Linå skole på dagsordenen 

for sidste gang. For mig har det hele 

vejen været essentielt, at man ikke skal 

lukke velfungerende skoler, og det slet 

ikke i de mindre samfund, udelukkende 

ud fra et sparehensyn. 

I Børne- og Ungeudvalget har vi lovet 

hinanden, at skolerne nu skal have ro til 

forsøge at få de varslede besparelser ført 

ud i virkeligheden på skolerne, hvilket 

indebærer, at vi har givet håndslag på, at 

der ikke bliver lukket flere skoler i denne 

valgperiode. 

Der vil nu i stedet blive kigget på andre 

dele af kommunens skolestruktur, herun-

der blandt andet specialundervisningen, 

der  sluger en meget stor del af budget-

tet. De forskellige »børnekloge« eksperter 

mener nu, modsat for bare nogle år 

siden, at det er bedst for børnene ikke 

mindst af sociale hensyn så vidt muligt 

at blive i deres nærmiljø, når de skal 

undervises. 

Vi skal nok også til at tænke nyt mange 

steder for at få enderne til at nå sammen, 

der er ikke råd til det serviceniveau, vi har 

været vant til. Der arbejdes med mange 

ideer og forslag i Børne- og Ungeudvalget 

sammen med skolechef og forvaltning, og 

jeg ser frem til en spændende og helt sik-

kert lærerig proces omkring dette arbejde.

Thomas Larsen 

Jeg hedder Thomas Larsen er 45 år gift, 

har tvillingpiger på 10 år og bor i Funder. 

Arbejdsmæssigt er jeg rådgiver i Falck 

for private og offentlige kunder inden for 

arbejdsmiljø, skolesikkerhed samt sikring 

mod brand. Fritiden går med børnenes 

fritidsaktiviteter og camping i ind og 

udland.  

Jeg har siddet i Venstres vælgerforening 

i Silkeborg i 3 år og derigennem fået en 

smule indsigt i det arbejde, som der gøres 

politisk i kommunen. Jeg har tidligere la-

vet en anden type politisk arbejde, da jeg 

har været med i en gruppe som arbejdede 

mod Region Midtjyllands beslutning om at 

lukke et ambulanceberedskab i Silkeborg.  

Jeg har også deltaget en del i politisk 

arbejde vedr. fjernvarmetvang som lige 

for tiden har ramt borgerne i Funder, 

men som uden tvivl også vil ramme andre 

områder i kommunen med store økonomi-

ske konsekvenser for en del borgere.  

I byrådet vil jeg arbejde for at borgerne 

får mest for deres skattepenge, bedre 

og billigere busdækning især i yderområ-

derne, erhvervslivets dækningsafgift skal 

fjernes, og ikke mindst skal borgerne have 

mulighed for gode fritidsaktiviteter. 
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Peter Nygaard Jensen 

Der tales meget, lyttes mindre og egentlig 

handling lader vente på sig i Silkeborg. 

Det går for langsomt, og der sker for lidt !

Det er tid til forandring. Tid til at tage 

de rette beslutninger for Silkeborg 

Kommune... og få dem gennemført med 

omtanke!

Alt for mange steder halter det. Det går 

godt, men ikke godt nok. Hvorfor skal vi 

acceptere, at vores kommune kun kan 

profileres på en fantastisk natur, når vi 

kunne have så meget mere at byde på?

Og hvis vi vil blive ved med at profilere os 

på naturen, skulle vi så ikke tage at passe 

lidt på den?

Seneste debatemner:
•  Skab lokale arbejdspladser – lav udbud 

hvor de lokale har mulighed for at byde

•  Stop kanobureaukrati – lad kanoudle-

jerne få ordentlige arbejdsvilkår

•  En Nordskovvej kan være ganske 

udmærket, men en bro henover åen er 

helt udelukket

•  Lad os få Ringvejen til at fungere og 

fjern jernbanebommene først

•  Skal vi stoppe snakken om et Søspor-

tens Hus og få det til at ske

Jeg er Silkeborgdreng. Jeg er ikke tilfreds 

med tingenes tilstand i Silkeborg Kom-

mune. Derfor har jeg besluttet at gå aktivt 

ind i lokalpolitik. 

Silkeborg skal være en mønsterkom-

mune. En kommune, som udover at være 

et fantastisk sted at bo eller besøge 

som turist, også er en kommune, hvor 

erhvervslivet blomstrer. En kommune med 

effektiv infrastruktur. En kommune med 

en veldrevet administration og god service 

til borgerne. Der er masser at tage fat på. 

Palle Quistgaard

Jeg er uddannet i økonomi - Cand.

Agro m.m. og haft 3 år i forsvaret med 

udsendelse til Cypern for UN.

Ansættelse og arbejde i mange år i større 

IT-Virksomhed (LEC og Mærsk-Data) som 

direktør.

Ansættelse og arbejde i flere forskellige 

virksomheder som direktør, økonomirådgi-

ver og økonomichef.

Jeg har nu selvstændig virksomhed og 

arbejder som virksomhedsrådgiver for 

mindre og mellemstore virksomheder med 

regnskab, økonomi og strategi. 

Jeg har haft mange forskellige organisato-

riske poster i Venstre.

Jeg har været formand for Venstre i 

Hinnerup, Venstre i Hammelkredsen, 

Venstre i Århus Amt i 11 år, hvor jeg også 

var medlem af Venstres Hovedbestyrelse 

og dennes forretningsudvalg.

Jeg ønsker nu at blive valgt både til Silke-

borg Byråd og til Den Midtjyske Region for 

at bruge mine livs- og erhvervserfaringer 

til at fremme liberale synspunkter.

Jeg ønsker at arbejde som politiker. Mine 

hovedinteresser ligger indenfor økonomi, 

erhverv, beskæftigelse og udvikling af 

vores dejlige by og omliggende natur-

områder. Jeg vil arbejde for en aktiv 

erhvervspolitik, der skal forbedre vilkårene 

for virksomhederne, styrke konkurrence-

evnen og trække flere arbejdspladser til 

vores område. Jeg vil arbejde for en sund 

styring af kommunens økonomi.

Morten Revsbeck

Jeg er nyvalgt formand for Blicheregnens 

Venstre-vælgerforening i Silkeborg Kom-

mune. Jeg er samtidig byrådskandidat for 

Venstre i Silkeborg. 

Jeg bor sammen med min hustru Laila og 

vores 4 børn på. hhv. 13, 10, 3 år samt 3 

mdr. på en hesteejendom lidt uden for 

Silkeborg. 

Karrieremæssigt er jeg personaleudvik-

lingschef ved Terma A/S, der er Danmarks 

største producent og leverandør til 

militær- og flyindustrien. Her har jeg 

ansvaret for personale-udvikling på tværs 

af vores internationale organisation, med 

fokus på organisations- og lederudvikling. 

Jeg har en militær baggrund, som officer 

i flyvevåbnet, hvor jeg har haft såvel 

operationelt ansvar som stort persona-

leansvar, hvilket jeg drager stor nytte af i 

mit nuværende karriereforløb.

Jeg har valgt at gå aktivt ind i lokalpolitik-

ken, da jeg ser det som en god mulighed 

for at få størst mulig indflydelse på min 

egen tilværelse og mine børns fremtid. 

Det er tid til forandring i Silkeborg, og 

den forandring vil jeg have indflydelse 

på. Med min baggrund i det private 

erhvervsliv, vil jeg gerne påvirke Silkeborg 

til at fremstå mere erhvervs- og uddan-

nelsesvenlig end tilfældet er. 

Kandidater til kommunevalget 2013
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Mads Frandsen

Jeg blev i starten af i år 18 år, og går til 

dagligt i 2. G på Silkeborg Gymnasium. Jeg 

bor i Fårvang, og er opstillet hos Gjern-

Fårvang Venstre.

Mit klare mål er at blive valgt til novem-

ber. Jeg har altid haft det sådan, at jeg 

går ind i sager for at få det maksimale 

udbytte. Jeg tror på, at jeg kan være med 

til at sikre Venstre nogle vigtige stemmer 

– stemmerne fra de unge førstegangsvæl-

gere. Dette er et område, jeg mener vi i 

Venstre skal bruge en del af vores kræfter 

på, da der ligger mange stemmer her.

 

Jeg har arbejdet grundigt med forbere-

delser frem mod kommunalvalget. Jeg har 

bl.a. etableret en Facebook-side, ”Stem 

Mads Frandsen i Silkeborg Byråd”.

Skulle jeg blive valgt, vil jeg ikke blot være 

en repræsentant for de unge. Jeg vil også 

være en repræsentant for yderområderne. 

Det skuffer mig meget, at Hanne Bæk 

Olsen konsekvent udtaler hele Silkeborg 

Kommune, som Silkeborg. Det ser i hvert 

fald således ud, hvis man tager et kig på 

Socialdemokraternes valghjemmeside. 

Har hun virkelig glemt, at Kjellerup, Gjern 

og Them også er en del af kommunen?

Folk skal dog ikke tro, at jeg ikke kan lide 

Silkeborg. Silkeborg er en dejlig by, hvor 

der bestemt er mange muligheder for 

udvikling og vækst.

 

Linda Lyngsøe

Jeg er 41 år. Bor i Thorning, Kjellerup, 

sammen med min søn på 13 år. Født og 

opvokset i Silkeborg, hvor jeg boede frem 

til 2004. Jeg er formand for Blicheregnens 

Lokalråd, og meget engageret i lokalsam-

fundet. Medstifter af Hærvejsherberget 

i Thorning, og i det hele taget aktiv 

omkring nye og igangværende aktiviteter. 

Er endvidere aktiv i bestyrelsen i LAG 

Silkeborg, samt i LOF-Midtjylland.

Jeg er vant til, at samarbejde med mange 

grupper, og at gribe hvad der rører sig. 

At ramme kernen i et problem, og finde 

løsninger, som tilgodeser så mange 

som muligt. Jeg kan skabe udvikling og 

muligheder.

Og Silkeborg Kommune er fyldt med 

muligheder for udvikling. 

Mulighed for erhvervsudvikling, som følge 

af den kommende motorvej. Det giver 

også boligudvikling. Mulighed for kulturel 

udvikling, bl.a. omkring de to Arenaer. 

Men også de mindre byer, har meget at 

byde på. 

Der er en spirende, stærk, ungdomskultur 

i Silkeborg, som bør spredes til resten af 

kommunen. 

Vi har storslået natur - mest kendt er 

selvfølgelig Silkeborg med skove og søer, 

men også Kompedal Plantage er unik, og 

med mulighed for meget bedre udnyttelse 

af lejren. 

Derudover bugner de mindre samfund af 

ildsjæle, som gerne vil skabe lokal byud-

vikling. Derfor skal løsninger selvfølgelig 

tilpasses det enkelte område. Her er det 

vigtigt med borgerinddragelse, og et vel-

fungerende nærdemokrati. Grundlaget er 

der, lad os udnytte det store potentiale.

Kasper Thomassen

Jeg hedder Kasper Thomassen og er 

uddannet murer. Jeg er 28 år og gift med 

Hanne, som er sygeplejerske. Vi bor i eget 

hus i Gjessø, med Emil på 1 år og vores to 

hunde. 

Jeg er opvokset i en liberal familie og 

har tidligere været medlem af Venstres 

Ungdom. Jeg har igennem de sidste to år 

været næstformand for Venstre i Bryrup-

Them og er medlem af bestyrelsen i 

Gjessø Grundejerforening. 

Jeg har aftjent min værnepligt ved Jyske 

Dragonregiment i Holstebro og tidligere 

gennem en årrække været frivillig fodbold-

træner for forskellige ungdomshold. Jeg 

forsøger at holde formen ved lige ved 

løbe- og gåture i naturen. 

Med et barn på 1 år har jeg en naturlig 

interesse for pasnings- og skoleforhold. 

Derudover lægger jeg vægt på ordentlige 

forhold for de ældre, der har skabt vores 

velfærdssamfund.

Som almindelig lønmodtager i den private 

sektor vil jeg arbejde for bedre betingel-

ser for erhvervslivet i Silkeborg, så kom-

munen fortsat kan udvikle sig og tiltrække 

arbejdspladser i den private sektor.
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Leif Bæk

25 års erhvervsledererfaring.

Har været med i byrådsarbejdet siden 

2001:

Økonomiudvalg

Sammenlægningsudvalg

Plan, Miljø- og klimaudvalg

Kultur- og fritidsudvalg

Personlige egenskaber:
Engageret

Arbejdsom

Velforberedt

Vedholdende

Mod til egne holdninger

Handlekraftig

6 hurtige:
Beslutningerne træffes af byrådet

Progressiv erhvervspolitik

Frihed og kvalitet

En kommune i balance

Give de enkelte samfund muligheder

Puljemidler til udvikling og renovering

Kandidater til kommunevalget 2013

Bente R. Mortensen

Jeg har siddet i Silkeborg Byråd i nu 3 

somre. Jeg bor mellem Voel og Sorring, 

er uddannet ingeniør og er gift med 

Christian. Sammen har vi en datter på 20 

og en søn på 16 år. 

Siden jeg som ny kandidat stillede op i 

efteråret 2009, er meget blevet ændret 

og forandret. Kommunekassens tilstand 

pr. 1. januar 2010 var noget af et ”wake 

up call” for de fleste – livremmen skulle 

virkelig spændes ind, hvis ikke kommunen 

skulle under administration fra Christians-

borg.

Her – godt 3 år senere – er faren for 

administration udefra drevet over og 

kommunekassen tilstand er blevet et godt 

udgangspunkt for et nyt byråd i 2014. Det 

vil jeg gerne være en del af og med en 

blå borgmester i spidsen – for vi kan og 

vi tør stå i front for Silkeborg Kommunes 

udvikling og vækst.

Indkaldelse til kandidatopstillingsmøde 

Torsdag 11. april kl. 19.00 i Gjern Kultur- og Idrætscenter 

Venstre har valgt sin spidskandidat, 

men nu skal rækkefølgen på de øvrige 

kandidater vælges. 

Alle medlemmer kan deltage, dog 
har kun medlemmer, der senest 8 
dage før opstillingsmødet har betalt 
kontingent, stemmeret. Medlemmer, 

der har betalt kontingent indtil et par 

uger før opstillingsmødet, bedes med-

bringe dokumentation for indbetalingen.

Dagsorden:
1. Velkomst

2. Valg af stemmetællere 

3. Valg af dirigent

4.  Gennemgang af opstillingsprocedu-

ren – prioriteringsmetoden i flere 

omgange afhængig af antal opstil-

lede. Kandidaterklæring forevises.

5.  Forslag til kandidater. 

  Kandidater, der ikke selv kan være 

til stede ved opstillingsmødet, skal 

forinden skriftligt have meddelt, at 

de ønsker at opstille.

6.  Præsentation af kandidaterne. Hver 

kandidat har max. 3 min. til rådig-

hed. 

7. Afstemninger

8. Eventuelt 

Erfaringsmæssigt er opstillingsmøder 

langvarige, så der vil i optællings-pauser-

ne være politisk indlæg ved Mads Rørvig, 

m. fl. Der vil blive serveret kaffe med 

diverse tilbehør for 50 kr. pr. person. 

Vand og øl kan købes.

NB: Det er tilladt kandidater at omdele 

personligt valgmateriale på bordene før 

mødets start.

På bestyrelsens vegne

Kresten Friis

Formand

Laila Lindegaard

Efter nogle år med udenbys adresse er 

jeg vendt hjem til Silkeborg med en masse 

erfaringer, som jeg gerne vil gøre brug af 

her i kommunen! 

Jeg har siddet i Galten Byråd i to perioder, 

hvor jeg har besiddet poster i Børne- 

og Kulturudvalget, Socialudvalget og 

Folkeoplysningsudvalget. 

Med en baggrund som selvstændig 

erhvervsdrivende i 18 år, vil jeg gerne være 

med til at sætte nye initiativer i gang i 

Silkeborg Kommune med det formål at 

skabe mere dynamik og vækst i erhvervs-

livet. 

Jeg er desuden optaget af at fremme 

sammenhæng mellem sundhed og 

socialområdet. Muligheder frem for 

begrænsninger, etablering af fællesskaber 

og engagement indenfor kultur, idræt og 

fritid har også min store interesse.
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Jarl Gorridsen

Jeg er født i Ans 1968 og opvokset i byen. 

I 1987 fik jeg min matematiske studen-

tereksamen på Bjerringbro Gymnasium, 

hvorefter jeg flyttede til Århus og fik min 

Cand. Merc. Jeg arbejder nu som salgsdi-

rektør indenfor eksport af arbejdstøj.

I december 2007 flyttede jeg med min 

kone, Rikke, og to børn til Ans, så vi 

kunne nyde fordelene ved et trygt nær-

samfund. Rikke er færdig som pædagog til 

sommer og vore to børn går på Ans Skole 

i 1. og 4. klasse.

I min fritid interesserer jeg mig for cykling, 

traveture, jagt og natur. Jeg værdsætter 

desuden mad, vin/øl, film/musik samt 

udvikling af personlige netværk.

Vi har brug for fornuft og fornyelse i 

Silkeborg Kommune. Der er brug for at 

være tættere på borgere og erhvervsliv 

gennem åben dialog og prima service. 

Kommunen bør i højere grad se sig selv 

som en serviceorganisation, der er til for 

borgerne. Det er min ambition – og det 

bør også være kommunens.

Mange borgere og erhvervsfolk har bedt 

mig om at stille op til valget for at sikre 

en fortsat udvikling af Silkeborg Kom-

mune. Jeg siger tak for tilliden og stiller 

op for Venstre i Kjellerup/Ans-kredsen.

Ole Louring 

Jeg har valgt valgt at stille op til det kom-

mende byrådsvalg, er 58 år og gift med 

Hanne, vi har tre dejlige børn,  vi  bor i 

eget hus i Balle, hvor vi nyder haven og 

ikke mindst vore tre børnebørn.  

Jeg har tidligere været ansat som Redder 

og Vagtmester ved Falcks Redningskorps 

i 19 år, et arbejde jeg var meget glad 

for, i en del år havde jeg  hvervet som 

tillidsmand, samt en kort periode fæl-

lestillidsmand, endvidere sad jeg i flere 

udvalg,der gjorde arbejdet endnu mere 

spændende.  På nuværende tidspunkt 

går jeg hjemme, og det er netop derfor 

jeg har tid og lyst til at påtage mig et 

kommende byrådsarbejde, når jeg siger 

ja til at påtage mig en opgave, så går jeg 

100 procent  ind for den.

Når jeg har valgt at stille op netop nu, er 

det for at være med til at præge den kom-

mende udvikling i Silkeborg, hvor mange 

spændende opgaver venter forude, ikke 

mindst nu, hvor motorvejens etablering,  

giver os muligheder for at tiltrække 

virksomheder, store som små, således vi 

kan genskabe de mange arbejdspladser vi  

de seneste år har mistet, til stor ærgelse 

for byen.

Organationsarbejde kender jeg en del til, 

som formand og vicepræsident i De Dan-

ske Garderforeninger, de seneste 23 år, 

har jeg været med til at forny og udvikle 

foreningen for de ca. 11.000 medlemmer i 

ind og udland.

Silkeborg fortjener et kommende 

byråd, der ser mulighederne frem for 

begrænsningerne, og ikke mindst et byråd 

der vil arbejde for udvikling, fornyelse 

og forskønnelse til glæde og gavn for 

borgerne, det vil jeg være garant for.

Poul Dahl

Tidligere chef for Jægerkorpset og FNs 

Vagtstyrke i Irak

Forfatter, samfundsdebattør og sikker-

hedsrådgiver

Byrådsmedlem med sæde i Socialudvalget 

og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Opstillet af Blicheregnens Venstrevælger-

forening.

Bor sammen med Zeina Dahl og børnene 

Jonathan, Sarah og Marc på Stendalgård, 

den gamle skovriddergård i Stendal 

plantage 5 km vest for Thorning.

Jeg genopstiller med de samme 
grundlæggende politiske mærke-
sager.
-  et samfund med mest mulig personlig 

frihed, medindflydelse og medansvar

-  offentlige myndigheder og institutioner 

med maksimal service og minimalt 

bureaukrati

-  en samfundsskabt tryghed og sikkerhed 

med respekt for den enkeltes frihed

Ved det kommende kommunalvalg er 

det afgørende, at vi på Blicheregnen står 

sammen, så vi også efter valget fortsat 

har en stærk og synlig liberal stemme i 

byrådet.

Indkaldelse til kandidatopstillingsmøde 

Torsdag 11. april kl. 19.00 i Gjern Kultur- og Idrætscenter 
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