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Sådan lyder et klogt gammelt kinesisk 

ordsprog. Og selvom der fortsat er par-

tier, borgergrupper og såkaldte eksperter, 

der mener det modsatte, så er dette 

ordsprog så sandt, som det er sagt. Det 

seneste eksempel herpå er åbningen af 

Silkeborgmotorvejen, der allerede har 

mærkbar positiv effekt i form af øget 

bosætning og interesse for erhvervs-

mæssige investeringer i Silkeborg og det 

øvrige Midtjylland. Nu skal vi videre.

Det trænger sig på med at finde 

anlægsbevilling til det grydeklare projekt 

med opgradering af Rute 26 mellem 

Søbyvad og E45 ved Mundelstrup. Det 

er uholdbart i længden, at en stærkt 

befærdet statsvej fortsat løber gen-

nem en række af landsbyer, ligesom 

erhvervslivet og pendlere efterlyser mere 

fremdrift på denne vigtige opkobling på 

E45 og Aarhus Havn. 

Helhedsorienteret og 
langtidsholdbar løsning  
for Jylland
En anden vigtig målsætning er at få 

fremtidssikret kapaciteten i Den Jyske 

Transportkorridor nord-syd. Her skal vi 

udvide de varigt presserede strækninger 

på E45, og V-regeringen spillede derfor 

ud med finansiering af seks spor på 

strækningen mellem Aarhus og Skander-

borg som et vigtigt første skridt. Men vi 

skal videre – ikke kun på E45. Men også 

med etapevis anlæggelse af en jysk 

parallelmotorvej fra Hobro til Haderslev 

via Viborg og Billund. Målet er at aflaste 

E45 og i særdeleshed Vejlefjordbroen, 

hvor hverdøgnstrafikken nu har passeret 

90.000 biler – og trafikken øges fortsat 

med kaos på broen til følge om få år. 

Desuden skal den nye motorvej sikre 

vækst og flere job længere mod vest i 

Jylland samt en kortere transportvej for 

store dele af erhvervslivet. Vi satser altså 

på en helhedsorienteret og langtidshold-

bar løsning, der ikke blot fokuserer på 

E45.

Pihl foretrækker løsning 
nær Silkeborg og Kjellerup
Derfor er et uhyre positivt, at regeringen 

sammen med et bredt flertal i Folketinget 

har afsat 65 millioner kroner til en 

konkret undersøgelse af linjeføringer ned 

gennem Jylland. I den sydlige del gen-

nemføres en grundig VVM-undersøgelse, 

mens der nord for Give gennemføres en 

forundersøgelse, så vi om et par år kan 

træffe et politisk valg mellem Herning-

løsningen og Pårup-løsningen. Personligt 

foretrækker jeg umiddelbart den løsning, 

der er tættest på Silkeborg og Kjellerup, 

men nu afventer vi resultatet af en grun-

dig vurdering af alle fordele og ulemper. 

I mellemtiden pågår arbejdet på Borgen 

med at skaffe en stor pose penge og det 

fornødne råderum til nødvendige trafi-

kale investeringer frem mod 2030 – med 

klar tyngde på vejnettet. Og her trænger 

både Rute 26 og parallelmotorvejen sig 

hårdt på. Hvor der er vilje, er der vej! 

Med liberal hilsen

Kristian Pihl Lorentzen

Af Kristian Pihl Lorentzen
Ans, MF og transportordfører for Venstre 

Vil du være rig,  
så byg en vej!
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Steens Corner
Silkeborg er attraktiv  
at investere i 
Silkeborg er blevet en attraktiv by at in-

vestere i. Både AP Pension og Aberdeen 

Asset Management har valgt Silkeborg 

til deres næste store boligprojekt. Men 

hvorfor valgte de lige netop Silkeborg?

Silkeborg kan fra 2020 se frem til at 

blive hjemby for Midtjyllands højeste 

beboelsesejendom. Den 70 meter høje 

bygning ”Papirtårnet” er nyeste skud på 

stammen af projekter fra kapitalforval-

teren Aberdeen Asset Management, der 

har kigget uden for Københavns grænser 

for at finde deres næste attraktive 

udviklingsprojekt. 

Silkeborg har alt hvad 
ejendomsudviklere  
kigger efter
”Silkeborg har alt det, som vi kigger efter 

som ejedomsudviklere. Her er smuk na-

tur, et levende byliv og god infrastruktur. 

Særligt den nye motorvej betyder meget, 

da det skaber meget bedre muligheder 

for pendlere. Desuden har Silkeborg en 

stor base af mennesker med mulighed 

for og lyst til at flytte ind i et unikt 

kvalitetsbyggeri som Papirtårnet,” siger 

Michael Schumann fra Aberdeen Asset 

Management.

Papirtårnet bliver i alt 11.380 m2 fordelt 

på 23 etager. Den 70 meter høje bygning 

vil primært bestå af lyse lejligheder i vari-

erende størrelse. Alle med private altaner 

og en fantastisk udsigt over Silkeborg 

by og Søhøjlandet.  Derudover vil huset 

rumme cirka 1.000 m2 erhvervslokaler og 

en P-kælder. 

”Et andet afgørende parameter for 

at investere i en by som Silkeborg er 

selvfølgelig, at vi har mødt en kommune, 

der understøtter udviklingen og arbejder 

positivt for at få tingene til at lykkes i 

projektet” siger Michael Schumann.

Papirtårnet, der er tegnet af Årstiderne 

Arkitekter, forventes at stå færdigt 1. 

januar 2020, og byggeriet begynder i 

efteråret 2017.

Selvom det går godt, har vi ingen planer 

om at læne os tilbage. Målet er at 

være blandt de ti mest erhvervsvenlige 

kommuner i Danmark. Derfor fortsætter 

vi arbejdet med at skabe bedre vilkår for 

vores virksomheder. 

Erhvervsparken i Silkeborg er godt i gang. 

Der er solgt erhvervsgrunde i Hårup. Nye 

virksomheder kommer til.

I 2016 blev der solgt over 267.000 kva-

dratmeter erhvervsjord og det fortsætter 

i 2017. Silkeborg havde i 2016 en stigning 

på over 25% af gazellevirksomheder. 

Ser man bort fra Aarhus kommune, har 

Silkeborg de fleste gazellevirksomheder i 

hele Østjylland.

Bremsen for vækst må ikke ligge på 

rådhuset, og det vidner ovenstående 

heller ikke om.

Silkeborg jagter talenter
I 2017 har vi, i dialog med DI, sat gang 

i 12 stærke initiativer. Blandt initiati-

verne er ”Silkeborg jagter talenter”, der 

skal være med til at sikre kvalificeret 

arbejdskraft. Derfor arbejder vi sammen 

med lokale virksomheder om at trække 

endnu flere talenter til vores område. Vi 

deltager på jobmesser og karrieredage 

og arrangerer busture for potentielle 

medarbejdere til Silkeborgs mange spæn-

dende virksomheder. 

Når det kommer til sagsbehandlingstid 

på byggesager, går det også fremad. 

Dansk Byggeri har netop lavet en 

opgørelse, der viser at vi er blandt de 

hurtigste i Danmark til at ekspedere 

byggesager og at sagsbehandlingstiden 

nu i snit er nede på 10 dage. 

Hver onsdag møder jeg lokale virk-

somheder, fordi det er vigtigt for mig 

at have en god dialog og fingeren på 

pulsen, når det gælder virksomhedernes 

behov. Hvis du har lyst til et besøg, er 

du meget velkommen til at kontakte 

mig. 

Silkeborg har den hurtigste 
sagsbehandlingstid i Øst-
jylland
Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, 

at Silkeborg Kommune er hurtigst til at 

behandle byggesager i Østjylland. 

Banken har sagt ja, og håndværkerne 

er klar. Og bor du eller din virksomhed 

i Silkeborg Kommune, slipper du for at 

vente længe på at få behandlet byggetil-

ladelsen.

Det viser en ny opgørelse foretaget af 

Dansk Byggeri. Det tager i gennemsnit 

10 dage at få behandlet en byggesag i 

Silkeborg Kommune. Det er væsentligt 

hurtigere end den gennemsnitlige 

sagsbehandlingstid i hele Østjylland, der 

ligger på 24 dage. 

”Det er vigtigt, at vi som kommune 

ikke bliver en flaskehals for nye byg-

geprojekter. Derfor har vi i de seneste 

år haft et stort fokus på at give borgere 

og virksomheder og en god og effektiv 

sagsbehandling i byggesager,” forklarer 

borgmester Steen Vindum. 

Siden 2015 er sagsbehandlingstiden 

i Silkeborg Kommune faldet fra 13 til 

10 dage. Silkeborg og Syddjurs deler 

resultatet på 10 dages behandlingstid i 

byggesager. 

Venstre vil også kæmpe
for, at vi bliver ved med at have et aktivt 

politiberedskab i Silkeborg med en åben 

politistation. Der er omkring 60 men-

nesker ansat ved politiet i Silkeborg. 

Venstre arbejder på, at der bliver bygget 

en ny politistation i Silkeborg, der skal 

ligge i området Stagehøjvej/Kejlstrupvej. 

Der arbejdes aktivt med Jyske Bank, der 

ejer den gamle Neckelmann grund, om 

en placering netop der. 

Som kommunalt 
venstreparti 
skal vi kæmpe for at have et stærkt 

sygehus i Silkeborg. Det er en stor 

arbejdsplads med omkring 1000 ansatte. 

Vi skal kæmpe for borgernes tryghed 

og nærhed. Dog er vi også nødt til at 

anerkende, at der sker nogle speciali-

seringer, der gør at har du problemer 

med f.eks.hjertet, så er det Skejby der 

har specialisterne, og det er Skejby 

man kommer til behandling. Og på 

tilsvarende måde i andre situationer. Vi 

kan ikke få lavet al ting på vores lokale 

sygehus. Venstre vil kæmpe aktivt for et 

lokalt sygehus i Silkeborg som sikkerhed 

for borgernes tryghed. Vi skal have et 

sygehus i Silkeborg.

Borgmesteren har ordet:
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Uddrag af Kresten Friis´ beretning på 

generalforsamlingen den 16. marts:

Vi har haft et rigtig godt år i organisa-

tionen med en masse aktiviteter, både i 

vælgerforeningerne men også i kom-

muneforeningen. Vi startede i maj måned 

med et besøg af kommuneforeningsfor-

manden fra Slagelse, Knud Vincent, som 

vi havde et møde med sammen med 

vores bestyrelsesmedlemmer og vores 

byrådsmedlemmer.

Besøget var et oplæg til det kommende 

kommunevalg, og han gav os en god og 

grundig orientering om, hvad vi som ud-

gangspunkt kunne gøre for at få dækket 

de forskellige områder i kommunen. Han 

fortalte, at de i Slagelse forud for valget i 

13 havde besluttet, at der skulle opstilles 

mindst 1 kandidat bosiddende i området, 

hvor der var et afstemningssted.

Det er et ønske, som jeg også har. Jeg 

ved, det er svært at opnå, men jeg håber 

at vi kan nå et langt stykke hen ad den 

vej, også her hos os. For Slagelse betød 

det, at de for første gang i den nye kom-

munehistorie fik borgmesterposten.

Vi bør gå til valg på, at det bedste for 

Silkeborg Kommune er, at Venstre sidder 

ved roret, men det betyder også, at alle 

i Venstre skal bakke 100 procent op om 

det arbejde, der ligger foran os. Vi har 
igennem det sidste års tid arbejdet 

med politik i vores baggrundsgrupper – 

grupper der har arbejdet med økonomi, 

trafik, miljø og arbejdsmarked for at 

nævne nogle af dem. Der har været en 

god tilslutning til de fleste af dem. På det 

seneste – fra december og til nu – har 

Niels Lauritsen – sammen med byråds-

gruppen lavet en lille politisk historie 

fra virkeligheden om meget af det, der 

er opnået i den siddende periode til 

det, man kan forvente i den kommende 

periode. Byrådet har netop også sat 

gang i den nye kommunalplan for årene 

fremadrettet.

Som medlem af Venstre har vi hver især 

også mulighed for at få indflydelse på 

den plan.

Hvad kan vores valgbudskabet være?
1:  Vækst i erhvervslivet i form af at tilføre 

flere medarbejdere til håndværker-

fagene – og hvad skal der bruges af 

hænder på området. Følge op på den 

opfølgende service, der er påbegyndt af 

borgmesteren i den nuværende periode.

2:  Plan og miljø er et område, der berø-

rer rigtig mange borgere. Her skal der 

strammes op med en bedre vejledning 

og en bedre service, så borgerne får 

indtryk af, at de bliver hørt.

3:  Arbejdsløsheden er faldende, men der 

er stadigvæk behov for en indsats på 

området. Den er faldet rigtig meget i 

denne byrådsperiode.

4:  Skoleområdet har været igennem 

en strukturdebat, der endte ud i et 

samarbejde på frivillig basis mellem 

nogle af skolerne. Herunder skal der 

også ses på lokaliteterne på Teknisk 

Skole. Dem skal der gøres noget ved.

5:  Hvordan går det på børnepasningsom-

rådet?

6:  Kultur, fritid og idrætsområdet. Der 

skal der være plads til forskellighed og 

rummelighed i hele kommunen, og det 

gælder ikke kun i Silkeborg by, men 

også i vores mange lokalområder.

Når alt dette er nævnt så er der, 

som bekendt, valg til kommuner og 

regioner tirsdag den 21. november. Her 

har vi i Venstre en stor opgave med at 

få kandidater til Venstres liste. Der må 

opføres 35 navne på listen, og vi har 

afstemningssteder fordelt 30 steder 

i kommunen. Så opnår vi at finde en 

kandidat som før nævnt i hvert afstem-

ningsområde i kommunen, er vi rigtig 

godt på vej. Valgledelsen er i arbejds- 

tøjet, men der er stadigvæk ledige 

pladser på listen. Jeg vil opfordre alle 

medlemmer til at hjælpe med at få listen 

fyldt op, så vi kan bevare borgmester-

posten. Sidst vi var 35 på listen, fik vi 

valgt 12 byrådsmedlemmer.

Når vi igen vinder borgmesterposten 

den 21. november i vores lille mester-

skabskamp, så vil jeg på næste års 

generalforsamling i kommuneforeningen, 

gratis og jeg gentager: helt gratis og 

uden beregning, men I skal selv betale 

drikkevarerne, som en belønning for 

jeres store arbejde ude i lokalområderne 

og inde i byområdet, servere stegt flæsk 

med persillesovs ad libitum til alle, der 

møder op på generalforsamlingen.

Beretning

Opstillingsmøde
Venstre i Silkeborg kommune 
afholder opstillingsmøde til 
byrådsvalget i november

torsdag den 18. maj
i Gjern Kultur- og Idrætscenter, 
Skovvejen 5, 8883 Gjern.

Program:
18.00 Dørene åbnes/indskrivning
18.30  Spisning 

Stegt flæsk med persillesovs
19.15 Velkomst
1. Valg af stemmetællere 
2. Valg af dirigent
3.  Gennemgang af opstillings-

proceduren – prioriterings-
metoden i flere omgange 
afhængig af antal opstillede. 
Kandidaterklæring forevises.

4.   Forslag til kandidater. 
   Kandidater, der ikke selv kan 

være til stede ved opstillings-
mødet, skal forinden skriftligt 
have meddelt, at de ønsker 
at opstille.

5.  Præsentation af kandida-
terne. Hver kandidat har 
max. 3 min. til rådighed. 

6. Afstemninger
7. Eventuelt

Afstemningen foregår efter gælden-
de regler i henhold til vedtægterne.

Alle, der er medlemmer af en af 
Venstres lokalforeninger i Silkeborg 
Kommune senest den 8. maj 2017, er 
stemmeberettiget på opstillingsmødet.

Erfaringsmæssigt er opstillingsmøder 
langvarige, så der vil i optællings-
pauserne være politiske indlæg ved 
Carsten Kissmeyer, næstformand og 
finansminister Kristian Jensen samt  
Rasmus Sand fra VU. Der vil blive 
serveret kaffe med diverse tilbehør 
for 50 kr. pr. person. Vand og øl kan 
købes. Ønsker du at spise så kontakt 
Michael Sørensen senest den 12. maj 
på tlf. 20 43 37 03. Pris 125 kr. inkl. 
kaffe med tilbehør.

NB: Det er tilladt 
kandidater at omdele 
personligt valgmateriale 
på bordene før mødets 
start.

Af Kresten Friis
Formand Kommuneforeningen
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Verden er under forandring, og der er 

tale om meget store forandringer. 

Det gælder ikke mindst den »politiske« 

verden. 

Med valget af Donald Trump som USAs 

præsident, Storbritanniens udmeldelse 

af EU og den voksende nationalisme 

i mange lande, har vi fået en politisk 

»verdensorden«, som er meget ander-

ledes end det, alle de såkaldte politiske 

eksperter havde forudsagt. 

Det samme gælder den hjemlige politiske 

scene. Gang på gang har vi oplevet, at 

alle de traditionelle medier og politiske 

eksperter tager fejl, og der hvor de tager 

fejl, er i deres forudsigelser af, hvordan 

vi som borgere og vælgere reagerer på 

»det der sker«. 

Forklaringerne kan sikkert være mange, 

men en forklaring kan være, at man 

fejlvurderer betydningen af, at vi alle 

ved, hvad der sker. Ikke bare når det ER 

sket. Nej, vi får vores viden her og nu, 

NÅR det sker. Og vi får meget hurtigt 

skabt vores holdninger til,  hvad vi mener 

om det, der sker, og hvilke konsekvenser 

det skal have, gennem det vi hører, læser 

og fortæller hinanden på de såkaldte 

sociale medier. 

Vi har nu alle næsten ubegrænsede 

muligheder for at påvirke det, der sker 

og skal ske samtidig med, at vores tro 

på, tillid til og respekt for autoriteter 

bliver mindre og mindre. 

Spørgmålet er så, om denne udvikling er 

god for demokratiet? Betyder det, at vi 

risikerer et samfund, der gavner de få på 

bekostning af de mange? 

Personligt er det min vurdering, at det er 

godt for demokratiet, at vi som borgere 

får flere og bedre muligheder for at 

påvirke rammerne for den måde, vi kan 

og skal bo og leve på, at »systemet« 

konstant udfordres. Samtidigt er det 

også min opfattelse, at der er tale om en 

udvikling, der udfordrer demokratiet. 

Som byrådsmedlem og ikke mindst som 

formand for Nærdemokratiudvalget, har 

jeg oplevet, hvordan lokale ildsjæle og 

stærke virksomheder og organisationer 

er i stand til at påvirke beslutningspro-

cessen på en måde, der giver dem de 

fordele, de gerne vil have, også selvom 

det ikke er det bedste for helheden. 

Som folkevalgt politiker fristes man til at 

træffe populære beslutninger. Dette fordi 

systemet betyder, at der er tale om en 

konstant valgkamp. Også vores forvalt-

ning, der skal udarbejde oplæg til planer 

og effektuere de trufne beslutninger kan 

påvirkes på en måde, der betyder, at 

man fristes til på forhånd at undgå alt 

for meget »besvær«. 

Hvad er så svaret på disse udfordringer? 

Jeg er ikke i tvivl. Vi har alle et ansvar for 

at bevare og styrke vores demokrati. 

Vi må aldrig opgive, fordi vi ikke tror på, 

at vi kan påvirke det samfund, vi er en 

del af, og vi må aldrig glemme, at det er 

vores ansvar og vores pligt, at de ledere 

vi vælger, alle har evnen, viljen og modet 

til at træffe de rigtige beslutninger.

 

Poul Dahl 

Byrådsmedlem

Polititisk ledelse og 
medborgerskab i en brydningstid

Af Poul Dahl
Byrådsmedlem

Ny hjemmeside på 
silkeborg.venstre.dk
Landsorganisationen har udarbejdet 

et nyt og hurtigere grundprogram 

samt design, og Silkeborg har taget 

programmet i brug. Hjemmesiden er nu 

integreret med eksterne medier som 

Silkeborgs profil på Facebook, Flickr, 

Twitter, Youtube, m.m. og indlæg vises 

i datoorden, uanset hvilket medie de 

kommer fra. 

Kalenderfunktionen er ny og indeholder 

alle arrangementer. De 5 første vises på 

forsiden, men ved at klikke på «SE ALLE 

BEGIVENHEDER» vises de alle. Ved tryk 

på »SE DETALJER« under den enkelte 

begivenhed vil eventuelle bilag, billeder 

eller yderligere informationer blive vist. 

Hjemmesiden for ”Venstre i Silkeborg 

kommune” er en del af mediebilledet, 

så på det område er vi klar til det fore-

stående kommunale og regionale valg. 

Hjemmesiden håber fremover på mange 

indlæg fra vore politikere, kandidater 

og medlemmer. Husk at tilmelde dig 

nyhedsbrevet på hjemmesiden, hvis du 

ikke tidligere har gjort det.

Freddy Pingel

Webmaster
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Alan Bjerregaard

Jeg er Falckredder og har været det i 35 

år. Det har på nærmeste hold givet mig 

indblik i nogle af de udfordringer, der er 

i vores tilgang til borgere i sundheds-

systemet.

Som politisk kandidat synes jeg, det er 

vigtigt, at vi har fokus på vores sund-

hedsvæsen/ældreomsorg.

 • Vi skal gøre det langt bedre at blive 

gammel i kommunen

 • Ældreplejen skal have et fagligt løft

 • Der skal ikke være så stor forskel på 

private og offentlige plejecentre

 • De kommunale plejecentre kan lære 

af de private

I den anden ende af skalaen har vi de 

unge.

Vi skal bevare de små skoler, og vi skal 

bevare overbygningsskolerne.

Begge dele er vigtige, både for områ-

derne og landsbyerne, men særligt vigtigt 

for familierne – og allervigtigst er det for 

børnene og de unge, at de kan gå i skole 

hvor de bor.

Kandidater til kommunevalget 2017 (tilfældig rækkefølge)

Gitte Willumsen

Jeg er mor til tre, lærer og forenings-

menneske, bl.a. over 25 år som 

håndboldtræner for børn og 12 år som 

lokalrådsformand.

Hvis vores kommune skal været et godt 

sted at leve, så kræver det, at vi bevidst 

udvikler hele kommunen – det skal være 

muligt at leve livet lokalt, både som barn, 

voksen og som ældre.

Politik er ikke regneark og tabeller! For 

mig er det helt centralt at have det 

daglige liv og mennesket i fokus, f.eks.:

 • At børn får mulighed for at lære i 

trygge og udfordrende rammer

 • At ældre har mulighed for at leve et 

socialt liv

 • At foreningslivet har gode rammer, så 

de frivillige kan udfolde sig

Det er de nære ting, men det er ting, 

som for det enkelte menneske er ram-

men om det gode liv. Og derfor utroligt 

vigtigt.

For mig har det altid været vigtigt at 

møde mennesker med tillid, respekt og 

dialog. Det er helt centrale værdier for 

mig, og det har været mit udgangspunkt 

i de sidste otte år for mit arbejde i 

byrådet. Jeg vil gerne fortsætte ad samar-

bejdets vej. Det skaber nemlig de bedste 

og mest holdbare resultater.

Spørgsmål til Kandidater fra partiet

Når du nu bliver stillet op på listen, er der jo en god chance for at du bliver valgt ind i byrådet.

• Har du overvejet, hvordan du vil forvalte den tillid og det ansvar, medlemmerne af partiet giver dig med en plads på Venstres liste?

• Hvordan vil du bidrage med at få byrådsgruppe og parti til at spille sammen i en symbiose?

• Hvordan vil du bruge partiet?

• Hvad forventer du af partiet/organisationen?

Poul Skovgaard

Jeg har boet og arbejdet i Silkeborg siden 

1973 som selvstændig tømrermester og 

har løst mange opgaver, store som små, i 

Silkeborg og omegn.

For mig er Silkeborg byernes by, som lig-

ger i en utrolig flot natur. En natur vi skal 

passe på, men som vi også skal bruge.

Det er vigtigt, at vi bygger nyt, der er 

tilpasset vores by og natur. Der vil være 

fint plads til højhuse, så byen får det 

udseende som den fortjener, og så den 

samtidig kan udvikle sig.

Vi skal samtidig sigte mod endnu kortere 

sagsbehandling i bygge- og anlægssager.

Jeg vil arbejde for:

 • Mere ansvar og mindre kontrol

 • Bedre infrastruktur, herunder at etab-

lering af Nordskovvej gennemføres.

 • Gode forhold inden for kultur og 

fritid, så vi giver mulighed for gode 

fritidsaktiviteter

 • Opbakning til den store flok, som gør 

et kæmpe frivilligt arbejde.

 • Vi skal være bevidste om vores sociale 

ansvar og skabe en god uddannel-

sesby

 • Silkeborg erhverv skal fortsat vækste
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Frits Rasmussen

Tidligere formand for vælgerforeningerne 

i Kølkær, Hodsager og Silkeborg.

Oberstløjtnant i Flyvevåbnet (Ret)

Har senest arbejdet som divisionschef 

i NATO. Tidligere Chef for det danske 

F-16 bidrag under Kosovo konflikten, og 

afdelingschef i Flyvertaktisk Kommando.

Uddannet som pilot og har været 

udsendt til Bosnien, Kosovo og Afgha-

nistan.

Master ”Strategic studies” fra Air 

University.

Har sideløbende været selvstændig 

erhvervsdrivende i landbruget med bl.a. 

kanin-, svine- og hesteavl.

Mærkesager som jeg vil arbejde for:

 • Erhvervslivet: Eneste vej frem er 

at gennemføre tiltag, der styrker 

erhvervslivet, og som øger borgernes 

indtjeningsmuligheder.

 • Uddannelse: Silkeborg kommune skal 

lægge langt mere vægt på de faglige 

uddannelser. Skolerne skal afskaffe 

de gamle hippie-mantraer om, at alle 

er lige, og i stedet spore eleverne i 

de retninger, hvor de har evner og 

interesse.

 • Trafik: Der er hastende opgaver i 

Silkeborg.

 • Integration: Danske værdier gælder i 

Danmark. Holdningen: Jeg må ikke for 

min religion er acceptabel. Holdnin-

gen: Du må ikke for min religion er 

uacceptabel.

Bent Jensen

Jeg er født og opvokset i Them, hvor 

jeg stadig bor. Jeg er gift med Birgit, 

og sammen har vi fem børn. De fire er 

bosat i Silkeborg kommune og arbejder 

lokalt, enten I private eller kommunale 

arbejdspladser.

Vi er beriget med ti børnebørn, hvoraf de 

syv bruger daginstitutioner og skoler, og 

går til fritidsaktiviteter i Silkeborg kom-

mune. Alt det lagt sammen giver mig en 

stor berøringsflade med både arbejds-

pladser og institutioner i kommunen.

Jeg er selv selvstændig landmand, som 

mælkeproducent, og har været det i 35 

år. Gennem alle årene har jeg været, og 

er stadig, leverandør til Them Andelsme-

jeri, hvor jeg de sidste ti år ydermere har 

været aktivt medlem i deres bestyrelse 

og er med til at præge udviklingen for 

virksomheden.

Mine politiske synspunkter er mange, 

men mine mærkesager er først og 

fremmest…

 • Husk yderområderne

 • Byudvikling i de små lokalsamfund

 • Bybus til Them og Salten

 • Kortere sagsbehandlingstider i kom-

munen

 • Mere erhverv i den sydlige del af 

kommunen, herunder Knudlund 

industricenter

Har været medlem af Venstre i 20 år, og 

formand i Them-Bryrup i 15 år

Medlem af Kommuneforeningens 

bestyrelse

Er med i hegnssynet i Silkeborg Kom-

mune

Er domsmand i landsretten i Viborg

Ivan Gissel

Jeg er 43 år gammel, bor i Bryrup med min 

kone og vores tre børn. Arbejder med salg 

og rådgivning omkring effektivisering og 

vækst hos virksomheder i det midt-/og 

østjyske. Ydermere har jeg over tolv års 

erfaring som ejendomsmægler i kommunen.

Silkeborg Kommune skal være MERE ENS 

END FORSKELLIG for dem, som vil bo, 

arbejde og leve i vores kommune.

Med noget af Danmarks smukkeste natur 

er der meget at byde på for alle, som 

holder af naturen, os i kommunen og de 

mange turister. Det skal vi værne om og 

fortsat udvikle. 

Silkeborg Kommune har mange kulturelle 

tilbud, både ”i by og på land”. Jeg mener 

derfor, at det er vigtigt med en kommune 

som er MERE ENS END FORSKELLIG, 

når det kommer til de tilbud, der er for 

borgerne ”i by og på land”. 

Med en placering midt i Jylland, og med 

en færdig motorvej er det blevet mere 

attraktivt for virksomheder at placere 

deres domicil i vores kommune. Det skal 

vi fortsat bakke op omkring. 

Der skal en særlig fokus på de tilbud, der 

er til vores børn, unge og ældre. Det skal 

være MERE ENS END FORSKELLIGT, om 

man bor ”i by eller på land”.

Borgernes ønsker skal vi have i fokus, 

ressourcerne for de enkelte områder, skal 

behandles ud fra princippet; ”giver det 

god mening”. Det gælder både for ind-

holdet i Kommuneplanen, infrastrukturen 

og de tilbud, der gives til borgerne. 

Med afsæt i min erhvervsbaggrund og 

min private færden i kommunen stiller 

jeg op til byrådet og vil arbejde for en 

kommune, som fortsat er attraktiv for 

både virksomheder og borgere.
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Helga Sandorf  
Jacobsen

Politiassistent ved Østjyllands Politi.

Bosiddende i Gjern siden 1989 sammen 

med min mand og vores børn.

Jeg har altid været aktiv i nærmiljøet, 

blandt meget andet som håndboldtræ-

ner i Silkeborg-Voel og som en del af 

aktivitetsudvalget i Gjern IF.

Vi har noget helt unikt i vores kommune 

– nemlig en kommune, hvor der nu er 

liv i alle lokalområder, hvor der foregår 

udvikling og bosættelse, og hvor nye 

erhvervsvirksomheder dukker op mange 

steder. Dette sker kun, fordi vi i Venstre 

har kæmpet for det, fordi vi er gået imod 

strømmen i mange andre kommuner, 

og fordi vi helt bevidst har valgt at 

understøtte alle lokalområderne, bevare 

skolerne som noget af det vigtigste, 

plejehjem, bygge haller og give mulighed 

for udstykninger af både nye boligområ-

der og erhvervsområder.

Mine mærkesager:

 • Udvikling af hele vores kommune

 • Bevarelse og udvikling af vores skoler

 • En serviceminded kommune og for-

valtning, der understøtter borgere og 

erhvervsliv, hjælper og vejleder hurtigt 

og positivt og får tingene til ske

Byrådserfaring:

2010-2014: Næstformand i Arbejdsmar-

kedsudvalget og medlem af Børne-og 

Ungeudvalget

2014- : Medlem af Børne- og Ungeud-

valget og Sundhed-og Forebyggelsesud-

valget

Kandidater til kommunevalget 2017

Jarl Gorridsen

Fornuft og fornyelse
Jeg er født i 1968 og gift med Rikke, der 

er pædagog i Silkeborg. Vi bor i Ans og 

har 2 børn i skolealderen. Jeg er cand.

merc. fra 1994 og har arbejdet mange år 

med salg og eksport. I 2016 stiftede jeg 

sammen med 3 kompagnoner virksom-

heden www.dsenergy.dk, som arbejder 

med energioptimering.

Mit politiske ståsted er klart: Mindre 

centralisme og mere fokus på den 

enkelte og de lokale områder. Siden 

2014 har jeg været udvalgsformand 

inden for det tekniske område, der skaber 

rammerne for kommunens udvikling. Min 

ambition været at sikre et smidigt og 

fleksibel samarbejde mellem kommunen 

og dem, der ønsker at bygge og udvikle. 

Det har givet pote, og vi er nu en af de 

mest travle kommuner inden for byggeri 

og anlæg.

Hvis jeg bliver valgt i næste periode, vil 

mit politiske fokus være 3 ting:

 • Fortsat mere service og mindre 

bureaukrati mellem borgere og 

kommune. Tingene skal kunne lade 

sig gøre.

 • Mere frihed og ansvar ud til vores 

skoler og institutioner. Pengene til 

skolevæsnet skal bruges på skolerne – 

ikke på rådhuset.

 • Lokale initiativer og ønsker bør under-

støttes i størst mulig grad. Kommu-

nens mange attraktive lokalområder 

er et af vores største aktiver.

Politik skal være gennemskueligt og 

til at forstå. Jeg kalder det Fornuft og 

Fornyelse.

Bo Frankø

Født og opvokset i Silkeborg i Sydbyen. 

Formand for Venstrevælgerforeningen 

Silkeborg og Omegn, og næstformand i 

Kommuneforeningen.

Er uddannet geolog og arbejder som 

specialkonsulent i NIRAS, tidligere ansat 

i Rambøll. Har mere end 20 års erfaring 

med meget alsidige opgaver inden for 

klima, miljø, geoteknik, grundvand og 

geofysik, på bygge- og anlægsopgaver i 

stor geografi i Jylland og på Fyn.

Silkeborg er en fantastisk by omgivet 

af skove og søer og med Gudenåen 

gennem den centrale del af byen. Byens 

placering giver derved udfordringer 

både for trafiksituationen, men også 

for de bygge- og anlægsprojekter, både 

kommunen og private udviklere ønsker af 

gennemføre.

Bygge- og anlægsprojekter skal derfor 

passe ind i helheden for Silkeborg, og 

det vil jeg arbejde for sker, så vi får en 

endnu mere fantastisk by at bo og leve i. 

Jeg vil samtidig have fokus på udseende 

af de byggerier, der sættes i gang, og om 

de har miljø- og klimarigtige løsninger.

Vi skal samtidig forbedre forholdene 

inden for kultur og fritid. Vi skal have 

en erstatning for »Kulturspinderiet« og 

sørge for at flere fritidsaktiviteter og 

idrætsgrene får endnu bedre faciliteter. 

Der er samtidig fokus på at afhjælpe 

støjproblematikkerne langs Silkeborg-

motorvejen, især i området ved Øster 

Bordingvej og Vestre Højmarksvej. 

http://www.dsenergy.dk
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Linda Lyngsøe

Jeg er 45 år og bor i Thorning sammen 

med min søn på 17 år.

Jeg er aktiv i lokalområdet formand for 

Blicheregnens Lokalråd og valgt til Nær-

demokratiudvalget som repræsentant  

for alle kommunens lokalråd. 

Det er de lokale borgere, der kender 

deres egn bedst – nærdemokratiet er 

basalt for os alle. Borgerne skal inddrages 

aktivt, og derfor skal samarbejdet med 

lokalrådene fungere optimalt. 

Et velfungerende nærdemokrati kræver 

medindflydelse, og det er ikke noget man 

skal kæmpe for at få – det er noget man 

har. Det ønskede kommunen at skabe 

ved sammenlægningen og grundlagde 

”Kodeks for godt Nærdemokrati”, der 

blandt andet stræber efter tidlig ind-

dragelse, gensidig respektfuld dialog og 

et konstruktivt samarbejde. Det skal vi 

holde fast i, inden det bliver noget, man 

skal tilkæmpe sig som borger og lokalråd.

Vi skal også fortsat sikre, at alle har 

mulighed for tilknytning til arbejdsmar-

kedet, også hvis det blot er få ugentlige 

timer. Som trafikskadet kender jeg til de 

udfordringer, man møder, både når man 

gerne vil arbejde, men især når man 

faktisk ikke kan. Jeg ved, hvor vigtigt det 

er, at man bevarer så meget tilknytning 

til et aktivt liv som overhovedet muligt – 

både for kommunen, men især for den 

enkelte.

Endnu en ting jeg har som mit hjerte-

blod, er muligheden for uddannelse til 

alle unge – også til dem, der har brug for 

ekstra struktur. I dag har vi ikke tilbud, 

der er gode nok, og det skal vi have, så 

man ikke behøver at tage ud af kom-

munen. 

Vi skal være en kommune med de bedste 

muligheder for alle.

Peter Nyegaard 
Jensen

Silkeborg skal summe af liv ...

 

Vi skal styrke vores enestående særkende, 

en fantastisk natur.

Vi skal bruge naturen, men passe på den 

og handle med omtanke.

 

Gode boliger til alle, men der skal bygges, 

så vi understøtter Silkeborgs kendetegn 

med bynær natur.

Vi skal prioritere boliger, der passer til de 

nye borgere, som vi ønsker at tiltrække:

Unge aktive familier, der efter endt 

uddannelse søger frisk luft og natur til 

familien.

De erhvervsaktive, der værdsætter vores 

kultur, fritids og idrætstilbud.

 

Vi skal have er rigt udbud af kultur-, 

fritids- og idrætstilbud til dem, der bor 

her, og til dem, der flytter til.

Siden jeg kom i byrådet, har vi fået rigtig 

mange nye jobs. Vi har nusset om de 

eksisterende virksomheder, vi topper 

listen med nye iværksættervirksomheder, 

og vi gør os lækre for at tiltrække nye 

udefra. Vi skal turde prioritere de erhverv, 

der skaber jobs og fremgang.

 

Vi har fået mange ledige i gang, men der 

er stadig alt for mange unge, der hver-

ken er i arbejde eller uddannelse. Også 

de mange nyankomne, flygtningene, skal 

vi have i arbejde.

 

Siden jeg kom i byrådet, har vi oplevet 

rigtig god fremgang. Det arbejde vil jeg 

gerne fortsætte.

Læs meget mere her 

http://peternyegaard.dk/

Mads Frandsen

Jeg er 22 år og bor til dagligt sammen 

med min kæreste Rebecca i Silkeborg. 

Jeg er opstillet af Gjernegnens Venstre-

vælgerforening og har siddet i Byrådet i 

denne periode. 

Med Steen Vindum i spidsen har Venstre 

for alvor været med til at sætte gang i 

udviklingen i Silkeborg Kommune. Sådan 

skal det fortsætte, og det ønsker jeg at 

være en del af.

På rigtig mange fronter er det gået godt 

i kommunen; byggeboom i erhvervslivet, 

flere midler til folkeskolen og en øget 

støtte til foreningslivet. Der kunne 

nævnes mange andre ting, som også er 

gået den rigtige vej.

Men der er altid noget, som der kan gø-

res bedre. Vi i Venstre skal arbejde endnu 

hårdere for at sikre, at Silkeborg Kom-

mune giver sig selv et prædikat som en 

servicevirksomhed. Alle – institutioner, 

foreninger, borgere og erhvervsliv – skal 

opleve, at de får den bedst tænkelige 

service hos kommunen.

For mig er det vigtigt, at der er overens-

stemmelse mellem det vi siger og det, vi 

gør. Samtidig med dette skal vi sikre, at 

vi har en sammenhængende kommune, 

som alle føler sig hjemme i. Venstre 

skal arbejde for og sikre, at Silkeborg 

Kommune bliver en af fremtidens 

”vinderkommuner”. 
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Poul Dahl

Jeg har været jeres medlem af byrådet i 

mere end syv år, aktuelt som medlem af 

Økonomi- og Erhvervsudvalget, formand 

for Nærdemokratiudvalget og Gruppefor-

mand for Venstres byrådsgruppe. 

På denne baggrund, sammen med min 

aktive deltagelse i debatten i form af 

læserbreve og foredrag, har jeg tillid til, 

at I som medlemmer af Venstre ved, 

hvem jeg er, og hvad jeg står for.

Som formand for Nærdemokratiudvalget 

har jeg understreget, at medindflydelse, 

det er ikke noget man bare får foræret. 

Medindflydelse, det ta’r man gennem en 

personlig aktiv indsats og et personligt 

medansvar.

På opstillingsmødet den 18. maj i Gjern, 

har I muligheden for at gøre jeres 

indflydelse gældende. Det er her, vi i 

fællesskab skal tage ansvar og sætte det 

hold, der sammen med vores borgmester-

kandidat skal sikre, at kommunalvalget 

den 21. november resulterer i, at det 

bliver os, der fortsat skal stå i spidsen for 

vores kommune.

Og ja, Jeg har lysten, viljen og den 

erfaring, der kræves, både når det gælder 

at vinde valget og at fortsætte arbejdet 

som medlem af Venstres byrådsgruppe.

En god placering på opstillingslisten 

betyder meget. Ved opstillingen i 2013 

valgte I mig som nummer tre på listen. 

En placering jeg håber at have gjort mig 

fortjent til som minimum at fastholde.

Poul Dahl

www.pouldahl.dk

Kandidater til kommunevalget 2017

Susanne Jacobsen

Jeg er 44 år. Gift med Carsten, og sam-

men har vi to børn - Rasmus på 19 og 

Kirstine på 16 år.

Vi driver landbrug med ca. 250 malkekøer 

og 200 ha jord. 

I min fritid nyder jeg at cykle lange ture. 

Jeg er meget engageret i vores lokalom-

råde her ved Levring. Jeg har været en 

del af spejderne i Levring i 12 år. Jeg er 

nyvalgt i menighedsrådet i Levring, og 

har været i bestyrelsen i Venstre Kjellerup 

Nordøst i 3 år. 

Jeg mener helt klart at have noget 

at byde ind med i Byrådet i Silkeborg 

Kommune. Jeg er en arbejdsom person, 

og ved fra det private erhvervsliv som 

selvstændig i 20 år, at man ikke kommer 

sovende til resultaterne. Jeg ved at det 

kræver fornuft og indlevelse at gennem-

føre beslutninger til gavn for flertallet. 

Hvis vi skal styrke økonomien, skal vi 

samtidig styrke de ildsjæle og driftige 

folk, der ønsker at starte virksomhed, 

hjælpe dem i gang, så vi kan få vækst og 

arbejdspladser i kommunen. 

Vi skal som kommune være gode til at 

sige: ”Hvad kan vi hjælpe med”.

Nærdemokratiet er helt klart vigtigt for 

at inspirere og tilskynde folks iver i at 

bidrage til Silkeborgs udvikling som en 

stærk kommune.

Jeg har valgt at stille op efter opfordring, 

men sandelig også af lyst. Jeg ønsker 

at være en stærk, lokal kandidat, og 

repræsentant for yderområderne, for de 

små virksomheder og for en fornuftig 

udvikling af Silkeborg kommune. 

Mit interesseområde ligger helt klart i 

Plan, Miljø-, Klima og trafikområdet samt 

lokalområdernes trivsel.

Poul Berggren

Mit navn er Poul Berggreen. Jeg er 60 år 

gammel og er gift med Susanne, som 

er sygeplejerske på Silkeborg Regions-

hospital. Vi er bosiddende i Alderslyst i 

Silkeborg.

Født og opvokset i Brædstrup. 

Aftjente min værnepligt som soldat på 

Bornholm.

Uddannet Sergent ved Sergentskolen 

i Sønderborg. Herefter sergent på 

Bornholm og senere ved Garderhusarre-

gimentet i Næstved, inden jeg i 1980 blev 

optaget på Politiskolen i København.

Flyttede til Silkeborg i 1994 efter at have 

fået en stilling ved Politiet i Aarhus. 

Jeg er ansat ved Østjyllands Politi som 

Politianklager/afsluttende sagsbehandler.

Ved Østjyllands Politi er jeg valgt som 

tillidsmand for flere afdelinger samt har 

en bestyrelsespost i Østjyllands Politifor-

ening.

Jeg har ligeledes en bestyrelsespost 

i Bankrådet for Spar Nord Bank for 

Bankområde Aarhus som omfatter Spar 

Nord i Silkeborg samt bankerne i Aarhus. 

Jeg er med i repræsentantskabet og 

delegeretforsamlingen for Sygesikring 

Danmark.

Jeg har gennem mange år været med i 

Silkeborg Skyttelaug.

Siden 1994 har jeg været medlem af Odd 

Fellow Ordenen og er p.t. Storrepræsen-

tant for Silkeborg Logen.

Jeg har altid været Venstremand og har 

gennem flere år også været medlem af 

Venstre.

I byrådet vil jeg bl.a. arbejde for: 

 • Fastholde en sund økonomi – så der 

er økonomisk råderum.

 • Udfærdigelse af en mere sammen-

hængende byplan.

 • Silkeborg Regionshospital.
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Kasper Thomassen

Kasper Thomassen, kandidat til regions-

rådet.

Stem en murer i Region Midt.

 

Jeg har valgt at stille op til Regionsrådet 

i Region Midt. Jeg er nummer to fra 

Silkeborg, dvs. nr. 36 på den samlede 

liste fra Venstre. Det er en placering, der 

kræver en stor arbejdsindsats for at blive 

valgt.

 

Jeg vil i tæt samarbejde med Palle 

Quistgaard arbejde meget for at det 

ikke bliver ”det glemte valg” igen. Jeg vil 

arbejde for, at vi får to pladser i Regionen 

og som minimum en plads, så vi ikke står 

i den meget uheldige situation som sidst, 

hvor Palle fik et flot valg, men kun blev 

1. suppleant. Det skal være en engangs-

oplevelse, at vi fra Venstre i Silkeborg 

Kommune sidder uden for indflydelse i 

Regionsrådet. Min klare opfordring er: 

Stem lokalt og stem personligt.

 

Jeg vil arbejde for, at man ikke kun be-

varer Regionshospitalet i Silkeborg, men 

også vil udvikle og udbygge det. Samtidig 

skal vi være bedre til at få udbredt 

den nytænkning og udvikling, som de 

allerede har lavet på Regionshospitalet i 

Silkeborg.

 

Jeg er 32 år gammel. Bosat i Gjessø, 

og gift med Hanne der arbejder som 

intensiv-sygeplejerske på Regionshospi-

tal Silkeborg. Sammen har vi 2 drenge og 

2 hunde.

 

Jeg er udlært murer og arbejder ved 

Aage Wegener og søn i Skanderborg.

 

Jeg har været medlem af Venstre i en 

årrække, tidligere medlem af VU. Var 

kandidat til Kommunalvalget i 2013, og er 

det igen i 2017.

Palle Quistgaard

Palle Q i regionen ...
Vil du finde dig i, at Silkeborg Kommune 

ikke er repræsenteret i Regionsrådet?

Det vil jeg ikke. Så jeg stiller op til 

Regionsrådsvalget i november.

For at det kan lykkes, har jeg brug for din 

personlige stemme den 21. november.

Jeg er nr. 8 på Venstres fælles liste. Det 

er en placering, der giver god mulighed 

for at blive valgt.

De personlige stemmer er afgørende for, 

hvem der bliver valgt. Derfor skal I huske 

at stemme på mig på valgdagen. Hvis 

stemmerne spredes ud på flere, bliver 

ingen valgt.

Ved valget i 2013 stillede jeg også op, 

og manglede nogle få stemmer i at 

blive valgt. Jeg blev 1. suppleant og har 

hele perioden fulgt Venstres gruppe i 

Regionsrådet og har ofte været indkaldt 

som suppleant. Så jeg har en del erfaring 

herfra og har i øvrigt været aktiv i 

Venstres arbejde i mange år.

Det bliver et rigtigt spændende valg, for 

den mangeårige Regionsrådsformand 

– og stemmesluger – Bent Hansen 

stopper. Jeg tror der er gode muligheder 

for, at vores spidskandidat Carsten 

Kissmeyer kan blive ny formand for 

Regionsrådet.

Privat bor jeg på Borresøvej i Sejs 

sammen med min kone Inge Helboe 

Kruhøffer, der er pædagogisk konsulent 

i Silkeborg Kommune. Jeg har to børn og 

tre børnebørn.

Jeg er selvstændig partner og økono-

mirådgiver i ADMIPARTNER SILKEBORG 

ApS, rådgiver i Early-Warning og medlem 

af bestyrelser og repæsentantskaber.

Jeg har tidligere arbejdet mange år i LEC 

og Mærsk Data bl.a. som divisionsdirek-

tør. Senere i forskellige virksomheder 

som økonomichef og direktør.

Med venlig hilsen

Palle Helboe Quistgaard

Kandidater til regionsrådet

Anders Arentfeldt

Uddannelse: Cand. Agro, registreret 

revisor, statsautoriseret ejendomsmægler 

og landbrugsuddannet.

Arbejde: Tidligere landbrugsrådgiver, 

direktør og forstander. Nu selvstændig 

landmand med 450 ha.

Bestyrelsesposter: Næstformand i Land-

boforeningen Midtjylland, Næstformand 

i LMO (rådgivningsselskab), bestyrelses-

medlem TV MIDTVEST, næstformand for 

skolebestyrelsen i Sjørslev.

Privat: Sammen med min ægtefælle, 

Jonna, har jeg 3 skolebørn. To voksne 

børn fra 1. ægteskab.

Politik: Jeg vil arbejde for, at vi alle fortsat 

kan være stolte af at bo i Silkeborg 

Kommune. Mit politiske arbejdsområde 

vil være den gamle Kjellerup Kommune, 

med en særlig kærlighed til landsbyer 

og landområder i den nordlige del af 

Silkeborg Kommune.

Jeg vil arbejde for, at der stadigvæk 

er mange butikker og selvstændige 

erhvervsdrivende i Kjellerup-området med 

fortsat byudvikling. Kjellerup fortjener 

fortsat vækst med den gode beliggenhed 

mellem Viborg og Silkeborg, og lidt 

længere ude, mellem Skive og Århus.

Mit hjerte banker for en fortsat skole 

i Sjørslev, en aktiv idrætsforening og 

andre foreninger, samt for sognegård og 

egnscenter.
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Af Jakob Ellemann-Jensen
MF for Venstre

Jeg elsker den danske velfærdsmodel! Jeg 

er helt vild med at bo i et land, hvor vi 

tager os af hinanden. Hvor vi i fælles-

skab påtager os ansvaret for at sikre, 

at alle kan få en uddannelse – uanset 

hvilken baggrund, man kommer fra. 

Hvor vi betrygger hinanden i, at hvis 

vi bliver syge, eller hvis vi mister vores 

arbejde, så er vi der for hinanden – vi 

ryger ikke bare på gulvet. Hvor vi kan 

se frem til en værdig alderdom. Hvor vi 

har politi og beredskab, der passer på 

os. Det er nogle af de bedste ting ved 

den danske velfærdsstat, og det er alt 

sammen noget, de allerfleste mennesker 

i verden misunder os. Det giver os nogle 

fantastiske muligheder som mennesker 

– og det skal vores børn og børnebørn 

også have. 

Men det kræver, at vi passer på den. 

Velfærdsstaten. Og at vi ikke tager den 

for givet. Det kræver også, at vi sikrer 

balancen mellem, hvad der er samfun-

dets ansvar, og hvad der er den enkeltes 

ansvar. Det lyder nok som en selvfølge 

for de fleste, men alligevel kan vi se 

balancen tippe i den forkerte retning 

rundt omkring. Det går ikke, hvis vi vil 

give velfærdssamfundet videre. Så skal vi 

hjælpe hinanden, når vi har brug for det, 

men samtidig tage vare på os selv, når 

vi kan. Det er der en masse økonomiske 

rationaler bag, og det er måske oftest 

dem, vi bruger som argumenter, når vi 

f.eks. taler om, at det bedre skal kunne 

betale sig at arbejde. Og selvom de 

økonomiske rationaler bestemt giver god 

mening, så er det jo ikke dem, der er 

hovedårsagen. Ikke for mig som liberal i 

hvert fald. Nej, det er først og fremmest 

af alle de menneskelige årsager. 

Dels for den enkelte: Værdien af at 

kunne klare sig selv. Stoltheden og 

værdigheden ved at tage vare på sig og 

sine. At kunne være det gode eksempel 

for sine børn. Følelsen af at bidrage til 

noget, der er større end en selv. Evnen 

til at løfte andre, samtidig med, at man 

løfter sig selv. Fællesskabet med andre 

mennesker på en arbejdsplads. Dét er 

vigtigt, for det giver menneskelig værdi. 

Og dels for samfundet: Det er – i min 

optik – et godt, stærkt og tillidsfuldt 

fællesskab, der siger til os som borgere, 

at vi godt kan. At der er brug for os. At 

ingen kan alt, men alle kan noget! Der 

er en samfundsmæssig værdi i, at vi ikke 

bare siger til hinanden: Dig får vi ikke 

brug for.

Lad mig give et par eksempler på, hvor 

jeg synes, at balancen mellem det per-

sonlige ansvar og fællesskabets ansvar 

er udfordret. Inden jul havde vi nogle 

ganske ophedede debatter i Folketinget 

om retten til skatteyderbetalt dobbeltud-

dannelse. En debat, der stadig kører 

rundt omkring. Det førte til protester, 

strejker blandt studerende og demon-

strationer på Slotspladsen, at vi vedtog 

en lov om, at man kun kan uddanne sig i 

én retning på fællesskabets regning. Hvis 

man har modtaget én uddannelse på 

ét niveau, så kan man kun uddanne sig 

videre fremad, man kan ikke bare vælge 

en ny med det samme. Det var der gan-

ske mange, der simpelthen blev rasende 

over. For mig er balancen røget her. Som 

samfund betaler vi for hinandens uddan-

nelse. Det, synes jeg, er helt fantastisk, 

og det skal vi holde fast i. Vi sørger 

oven i købet for at forsørge hinanden, 

mens vi uddanner os. En ordning, der 

ikke findes magen til nogen steder i 

verden. En ordning, der skaber berettiget 

misundelse mange steder i verden. Og 

det er oven i købet en god forretning for 

os alle sammen. Til gengæld forlanger 

vi så nu, at man tænker sig om, inden 

man helt selv vælger det studie, man får 

betalt af mennesker, der går på arbejde, 

fordi man ikke ubegrænset kan vælge et 

nyt bagefter. Der er oven i købet en del 

undtagelser for reglen – og seks år efter, 

at man har afsluttet én uddannelse, 

må man tage en ny. Også på andres 

regning.

Man kan sige, at vi stiller krav til den 

enkelte til gengæld for en ydelse. Vi kan 

trække den lidt tydeligere op og sige, 

at der nu følger en pligt med en ret. 

Og det er jo ellers noget, vi i skåltaler 

mener, bør følges ad. Men balancen 

ryger, hvis vi kun fokuserer på vores ret 

snarere end vores behov. For så risikerer 

vi at glemme, hvem der betaler. Og det 

gør naboen. Hende og ham, der går på 

arbejde. For der er jo ikke noget, der er 

gratis…

Et andet eksempel, hvor balancen 

mellem det personlige ansvar og fælles-

skabets ansvar er udfordret er meldingen 

fra en række økonomiprofessorer om, at 

det sådan set ikke er nødvendigt med 

reformer i Danmark, for vi har sagtens 

råd til, at der er mere end 700.000 

danskere på en eller anden form for 

overførselsindkomst. 

Har vi det? Ja, økonomisk har vi da 

muligvis, men menneskeligt og moralsk? 

Har vi råd til på den ene side at sige til 

mennesker, at der ikke er brug for dem 

på arbejdsmarkedet, og kan vi på den 

anden side moralsk forsvare overfor dem, 

der er på arbejdsmarkedet, at det kan 

godt være, at I betaler en høj skat, men 

vi skal have råd til, at der er 700.000 

mennesker, der er på overførsler? Det 

mener jeg ikke. Jeg mener, at det bedre 

skal kunne betale sig at arbejde. Jeg me-

ner, at de, der går på arbejde og holder 

hjulene i gang, skal have en mærkbar 

belønning. Jeg mener, at vi skylder de 

mennesker, der står uden for arbejds-

markedet, at vi viser dem den tillid, der 

ligger i at sige: Vi tror på, at du også kan 

bidrage – og vi vil gerne hjælpe dig! For 

ingen kan alt, men alle kan noget. 

Det er en af de vigtigste veje til at 

genskabe balancen i et samfund, hvor 

den enkeltes frihed går hånd i hånd 

med ansvaret og respekten for andre i 

samfundet.

Jakob Ellemann-Jensen 

MF (V)

Individet og velfærdsstaten – 
Hvem har egentlig ansvaret?
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VU Silkeborgs mærkesager
Byrådet i Silkeborg skal 
have større fokus på 
ungdomsmiljø 
Ungdommen er fremtiden - og derfor er 

det fornuftig politik at bruge kræfter på 

at skabe et godt ungdomsmiljø. Dette 

kan blandt andet gøres ved at styrke for-

eningslivet, som i høj grad er med til at 

sikre ungdomsmiljøet og i nogle tilfælde 

er med til at tiltrække folk til kommunen. 

Mange foreninger kan ofte drives næsten 

omkostningsfrit for kommunen, og 

derfor er det vigtigt at de ildsjæle der 

driver projekterne ikke går i baglås over 

administrative opgaver og uforståelige 

regler, men at kommunen sikrer en god 

grobund for de frivillige. 

Flere studiejobs i Silkeborg 
kommune 
Hvis vi i kommunen gerne vil holde på 

de unge, kunne det være en god idé at 

oprette flere studiejobs til de unge Dette 

skaber et incitament for, at de unge vil 

blive i kommunen og på længere sigt 

binder sig til kommunen. 

Studieboliger i Silkeborg 
Silkeborg er en kommune, hvor det vil 

være ideelt med flere studieboliger og 

mere attraktive studieboliger. Der er stor 

ventetid på studieboliger, og hvis du 

studerer i Aarhus eller Herning, kan det 

nærmest være umuligt at finde et sted og 

bo. Hvis vi her i byen gør det muligt, at 

de, der studerer i henholdsvis Herning og 

Aarhus, kan bo her, vil der være en stor 

mulighed for at de binder sig her i byen, 

hvilket vi alle er interesseret i. 

Ungekulturen har fokus

Af Gitte Willumsen
Formand Kultur- og Fritidsudvalget

I hver byrådsperiode laver de forskellige 

fagudvalg en revidering, eller en hel ny 

politik, på deres område. Således har vi 

også i Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget 

været i gang det seneste år med at lave 

nye politikker, som vil række langt ind i 

den næste byrådsperiode. Det har været 

vigtigt for os, at politikkerne understøt-

ter byrådets overordnede politik, at 

Silkeborg kommune gerne skulle være 

”et dynamisk fællesskab med unikke 

udfoldelsesmuligheder”. 

Vi har afholdt borgermøder og work-

shops i processen, og rådene til de 

pågældende områder har bidraget i 

arbejdet på en sædeles konstruktiv 

måde. Hvis vi skal lykkes med vores 

nye politikker, får de frivillige ledere 

en central rolle - da vi ikke på dette 

område selv driver værket. Vi stiller 

nogle rammer til rådighed, og i dialog 

med de frivillige skal vi gerne sammen 

nå målet.

Som noget nyt har outdoor-aktiviteterne 

deres eget afsnit, da vi gerne vil styrke 

muligheden for, at borgerne kan være 

aktive i naturen i hele vores kommune - 

vi kan se, at flere dyrker idræt i naturen, 

og det vil vi gerne gøre nemmere og 

bedre.

Ved sidste budgetaftale fik vi en pulje 

til uddannelse af frivillige ledere inden 

for idrætten - det har været et ønske 

længe - og vi skal nu til at finde en 

model for, hvordan vi fordeler beløbet 

på 250.000 kr. Jeg er sikker på, at det 

vil komme vores mange foreninger til 

gode, at de kan sende nye ledere på 

kursus - og måske kan det blive lettere at 

finde frivillige i fremtiden. Faktisk bruger 

vi et stort beløb på vores foreninger, hele 

21. mio. til lokaletilskud, og alle haller/

sale og udendørsfaciliteter kan benyttes 

gratis af vores foreninger - det synes jeg 

faktisk er flot.

På kulturområdet har vi nogle store 

kulturinstitutioner, som er meget synlige, 

og som gør det fantastisk. Dem skal vi 

selvfølgelig understøtte også i fremtiden. 

Men kulturen ude lokalt, er også vigtigt 

for os - derfor har vi en pulje, som man 

kan søge, hvis man ønsker et kulturtilbud 

i sit lokale forsamlingshus.

Vi vil gøre det anderledes på biblioteks-

området, end man gør det i mange andre 

kommuner - vi vil beholde de tre lokale 

biblioteker i oplandet, fordi det er vigtigt, 

at biblioteket med sine kulturtilbud kan 

være tæt på vores borgere. Mange af de 

kulturtilbud, som laves på vores bibliote-

ker, laves i øvrigt i samarbejde med andre 

kulturaktører.

Et stort ønske, som er kommet frem 

gennem processen, er synlighed. Vi vil 

derfor arbejde på at gøre det lettere at 

orientere sig om kulturelle aktiviteter 

i hele Silkeborg kommune gennem en 

fælles markedsføring eller fælles portal. 

Hvordan, er endnu noget usikkert, men 

vi arbejder på sagen. 

Sidst, men ikke mindst, har ungekulturen 

fået fokus. Vi står overfor at åbne 

Campus Bindslevs Plads og senere 

Ungekulturhuset - det er en satsning, 

men de unge efterspørger rum til kreativ 

udfoldelse, og med hjælp fra Silkeborg 

Ungdomsskole er jeg sikker på, at det 

bliver en succes.

Det klare Venstre-aftryk i politikkerne 

er, at vi får idræts- og kulturtilbud i hele 

kommunen gjort stærkere.

Kristoffer Møller Jensen
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Af Jarl Gorridsen
Formand for plan, miljø og klimaudvalget

Vi arbejder med 
kommunens udvikling

Arbejdet i Plan, Miljø og Klimaudvalget er 

lidt som at sidde i en udviklingsafdeling. 

Det er her, vi skal skabe rammerne for 

den fremtidige placering af boliger, 

erhverv, detailhandel, skoler og meget 

mere. Det er også her, vi udstikker 

retningslinjerne for arbejdet med af-

faldshåndtering, spildevand og naturfor-

valtning. Det er hos os, at vi skal sikre 

mulighederne for tilflytning og vækst – 

men også, at de vigtige funktioner kører, 

så vi som borgere ikke oplever bøvl.

Det er et stort ansvar og et utroligt spæn-

dende arbejde. Det er også meget poli-

tisk. Egentlig skulle man tro, at sådanne 

ting kunne klares lidt ”i det stille”, og at 

folk var mere optaget af ting som skoler, 

sundhed og beskæftigelse. Men sådan er 

det ikke altid. Der er ikke meget, der kan 

få sindene i kog som placering, materialer 

og udformning af bygninger og anlæg. 

Derfor får området stor bevågenhed, og 

mange af vores beslutninger følges tæt 

af mange mennesker.

Under disse betingelser er det vigtigt at 

gøre sit arbejde grundigt og vægte de 

mange nuancer, som altid kommer frem 

under en sag, når den ”rammer” avisens 

sider. Det har både udvalg og forvaltning 

sig for øje, når vi forbereder og tager 

beslutninger. For mange af jer ser det 

måske ud som om, at sagerne pludseligt 

opstår. Men inde bag ved er der ofte 

mange timers arbejde og mange overve-

jelser. Efterhånden kender udvalget også 

de sager, der vil få stor opmærksomhed, 

og arbejder vi ekstra grundigt, så er alle 

sten vendt i processen.

Lige nu laver vi kommuneplan for perioden 

2018-2028. Det er den overordnede plan 

for de næste 12 års byudvikling. Det er 

et stort og lidt vanskeligt puslespil, hvor 

ønsker og behov hos lokalområder, kom-

mune og stat skal komme til at passe 

sammen. Det hele kan ikke lade sig 

gøre, men vi prøver at imødekomme flest 

mulige behov. I processen har vi været 

rundt til 26 borgermøder, så alle får 

mulighed for at høre om de fremtidige 

muligheder i deres område – og de store 

linjer for hele kommunen.

Jeg elsker arbejdet med byudvikling – og 

det i sagens natur også spændende, når 

folk har interesse for området. Men jeg 

vil også ind i mellem ønske, at tingene 

ikke fyldte helt så meget i debatten, for 

når alt kommer til alt er det vel vores 

børn, syge, ældre og arbejdsløse, der 

bør optage os mest i det politiske og 

kommunale arbejde. Trods alt.
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Venstres  
byrådsmedlemmer 
og deres udvalg

Steen Vindum 
Borgmester

Fmd. Økonomi- og erhvervs-

udvalget

steen.vindum@silkeborg.dk

Poul Dahl 
Økonomi- og erhvervsud-

valget

Fmd. Nærdemokratiudvalg 

Gruppeformand

poul.dahl@silkeborg.dk 

Jarl Gorridsen
Fmd. Plan-, Miljø- og 

Klimaudvalget

jarl.gorridsen@silkeborg.dk

Leif Bæk
Vej- og Trafikudvalget

leif.baek@silkeborg.dk

Mads Frandsen
Kultur-, Fritids- og Idræts-

udvalget

Nærdemokratiudvalg

mads.frandsen@silkeborg.dk

Peter Nyegaard Jensen
Kultur-, Fritids- og Idræts-

udvalget

Arbejdsmarkedsudvalg

PeterNyegaard.Jensen@

silkeborg.dk

Gitte Willumsen
Vej- og Trafikudvalget

Fmd. Kultur-, Fritids- og 

Idrætsudvalget

gitte.willumsen@silkeborg.dk

Helga Sandorf Jacobsen
Børne- og Ungeudvalget

Sundheds- og Forebyggelses-

udvalget

helga.jacobsen@silkeborg.dk

Hans-Jørgen Hørning
Fmd. Ældre- og Handicap-

udvalget

hans-jorgen.horning@

silkeborg.dk

Anders Kaysen
Plan-, Miljø- og Klima-

udvalget

Nærdemokratiudvalget

anders.kaysen@silkeborg.dk

Hvornår? Hvad? Hvor?

Onsdag  
d. 26. april

Møde i baggrundsgruppen 
økonomi og plan/vej og trafik/
arbejdsmarked

Medborgerhuset

Onsdag  
d. 10. maj

Staldbesøg Fårvang

Torsdag  
d. 18. maj

Opstillingsmøde Gjerne Kultur- og Idrætscenter

Mandag  
d. 5. juni

Grundlovsmøde  
m. Troels Lund Poulsen

Silkeborg Museum

Fredag  
d. 23. juni

Sct. Hans Søvej ved Rådhuset

Fredag  
d. 11. august

Regattasejlads på Silkeborgsøerne

Tirsdag  
d. 21. nov.

Kommunal- og regionsvalg

Det sker …
Arrangementerne er for alle medlemmer i hele Silkeborg 
Kommune.
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BLADET 1 2017

Venstrebladet er medlemsblad for Venstre i Silkeborg 

Kommune. Synspunkter udtrykt i artikler m.v. er 

forfatterens og deles ikke nødvendigvis af redaktionen. 

Artikler i Venstre-bladet må gerne gengives med 

angivelse af kilde. 

Bladredaktion/medieudvalg
Linda Lyngsøe (ansvarshavende)
20 65 17 50, lyngsoe@hotmail.dk
Kresten Friis, t-k.friis@fiberpost.dk
Birthe Pingel, birthe@pingel.dk 
Michael Sørensen, michael@gejlholm.dk
Poul Dahl, poul.dahl@silkeborg.dk

Webmaster 
Michael Sørensen og Freddy Pingel,  
venstreisilkeborgkommune@gmail.com

Tryk Skabertrang
Oplag 1.000 

Deadlines
Valgavis D. 25. oktober 2017
Blad #3  D. 23. november 2017

Kommuneforeningens bestyrelse
for Venstre i Silkeborg valgt i 2016
Formand Kresten Friis, 27 64 56 72 
 t-k.friis@fiberpost.dk
Næstformand Bo Frankø
Sekretær Peter Christensen
Kasserer Svend Siersbæk
Silkeborg Visti Christensen
Silkeborg Søren Slott 
 Trine Thrane
Gjernegnens Venstre - 
vælgerforening Michael Sørensen
 Helge Vestergaard
Them/Bryrup Bent Jensen
 Kasper Thomassen
Vinderslev-Kjellerup Knud Gadegaard
Kjellerup Nord-Øst Svend Niær Kristensen
 Karl Åge Jensen
Blicheregnens Jens Jacob Andersen
Kreds Nord Palle Quistgaard
Kreds Syd Jens Nymand
VU Nikolaj M. Jensen 
 Kirstine Riisberg Vølcker
LOF Linda Lyngsøe
Gruppeformand Poul Dahl
Borgmester Steen Vindum
Folketingskandidat Gitte Willumsen
Folketingskandidat Bent Jensen

Afleveret til Post Danmark d. 7. april 2017

Bladudvalget forsøger også at spare, derfor har vi 
været igennem medlemslisten, således at parmedlem-
mer kun modtager 1 eksemplar af bladet. Er der en 
smutter, vil vi bede jer give det ekstra blad til en god 
bekendt. Vi håber, at I har forståelse for dette.

Artikler, der ikke tidligere har været offentliggjort, vil vi 

give en førsteprioritet i bladet. Det gør vi for at give  

Venstrebladet en vis nyhedsinteresse, når det udkommer. 

Ret til ændringer forbeholdes.

Tlf. 7575 6966

Tange Sø Hjemmeservice
- 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

GJERN REVISION
Østergade 33, 8883 Gjern

Tlf. 8756 0044

Henning Mortensen a/s
Stagehøjvej 1 • 8600 Silkeborg
Autoriseret VVS- og EL-installatør

Tlf. 8682 4444

Følg Venstre i  
Silkeborg  
Kommune på 

facebook
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