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Lars Løkkes unikke
karriere som V-politiker
Lars Løkkes første større politiske post var
at være landsformand for Venstre Ungdom
fra 1986 til 1989. Det var i en periode, hvor
Venstre var langt fra statsministerposten.
Poul Schlüter var statsminister, og Lars
Løkke beundrede ham meget.

Lars Løkke var viceborgmester i GræstedGilleleje kommune fra 1994 til 1997 og stod
i spidsen for flere forsøg på at overlade
kommunale opgaver til private. Løkke ville
videre og blev både amtsborgmester og
folketingsmedlem.

Lar Løkke var en meget aktiv VU-formand,
og han rejste f.eks til Afghanistan for at
støtte kampen mod det kommunistiske
Sovjets besættelse af landet.

Under Anders Fogh Rasmussens regering
i 2001 blev Lars Løkke indenrigsminister.
Her skabte han et nyt danmarkskort ved
at stå i spidsen for langt færre kommuner
og regioner i stedet for amter.

Af Niels Lauritsen
Redaktør

Da Anders Fogh Rasmussen blev Nato generalsekretær i 2009, overtog Lars Løkke
statsministerposten. I hans første periode
som statsminister, der kun varede i 2 år,
fik han afskaffet den gamle model af efterlønnen. Valget i 2011 sikrede Venstre
fremgang, men Lars Løkke måtte forlade
statsministerposten, men lovede at komme
tilbage. Nøglerne er kun til låns, sagde han.
Ved junivalget i 2015 fik Lars Løkke nøglerne til statsministeriet tilbage, og stod i
spidsen for en smal Venstre regering, der
senere blev udvidet med de konservative
og Liberal Alliance.
Lars Løkke var en jævnlig gæst hos
skiftende amerikanske præsidenter. Han
besøgte Det Hvide Hus med storm under
en berømmet tale til Barack og Michelle
Obama. Lars Løkke var også blandt de 10
første statsledere, der besøgte Donald
Trump i Det Hvide Hus.
Ved det seneste valg i juni, med Lars Løkke
i spidsen, gik Venstre frem fra 34 til 43 mandater. Det var ikke nok. Lars Løkke måtte
overlade posten til Mette Frederiksen.
31. august i år, trak Lars Løkke sig som
formand for Venstre med følgende udtalelse: ”Det er vigtigt at holde fast i sin
selvrespekt. Jeg kan ikke være formand for
et parti, hvor jeg som formand afskæres
fra min mulighed for at få diskuteret og
afprøvet den politiske linje, jeg har lagt,
i det landsmøde-forum, hvor jeg er valgt.
Tak for mange gode år!”

Det er vigtigt at
holde fast i sin
selvrespekt.
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En kommunal kæmpe i
en tid med forandring
Silkeborg Forsyning er en af de vigtige
spillere, der skal sørge for, at mange af de
kritiske funktioner bare virker. Rent vand
ind – beskidt vand ud. Varme i rørene og
varmt vand i hanen. Affaldsspande, der
virker og bliver tømt. Det er Forsyningen
faktisk ret god til. Når man tager i betragtning, hvor mange mennesker, vi betjener,
så får vi få klager. Lige nu er der problemer
med vores entreprenør på affaldsområdet.
De har opsagt deres kontrakt – muligvis
ulovligt – og motivationen hos dem kan
svinge lidt. Hvis det går ud over nogle af
læserne her i bladet, så beklager jeg.
Men ud over at være en virksomhed, der
skal sørge for god drift, så skal vi også
være innovative. Vi skal trække i en bedre
retning, når det gælder brug af fossilt
brændsel og grøn omstilling. Det gør vi
heldigvis. Der er sket store investeringer i
to kæmpe anlæg:
• Kondensering af røggassen i kraftvarmeværket. En slags jet-motor-teknologi sørger for at energien i råmaterialet
udnyttes langt bedre.
• Solfangere, der laver varme direkte til
rørene svarende til 20% af brugernes varmeforbrug er nu på 3. år fuld funktionsdygtige og lever op til forventningerne
De to investeringer har alene betydet en
reduktion af CO2 på over 30%. Det er rigtig
godt. Vi har også andre områder med succes

– blandt andet er vi blandt de allerdygtigste
til at genanvende flamingo, som er en stor
udfordring i forbindelse med affaldssortering. Her har Forsyningen et presseanlæg,
der gør det praktisk muligt at bearbejde
og opbevare store mængder i en ren form,
der er meget velegnet til genanvendelse.
Betyder det så, at alting bare kører derudaf?
Nej, naturligvis ikke. I en stor virksomhed er
der altid potentielle forbedringer. Et af mine
fokusområder som formand er forandringen
fra en ”kommunal kæmpe” til en moderne
og synlig spiller i kommunen – en virksomhed, vi alle kan være stolte af, og som vi
alle kender. Her er der lidt at arbejde med,
og det er godt. Jeg kommer til at fokusere
på nogle af de ting, der er klassiske kerneaktiviteter i en privat virksomhed, men
måske lidt mere ukendte i organisationer,
der tidligere har været ejet af kommunen:
• Kommunikation: De gode historier, som
der er mange af skal aktivt fortælles. Vi
skal have en aktiv pressestrategi og fokus
på de sociale medier, der kan gøre meget
for en virksomhed som vores
• Samarbejde: Vi har typisk levet et liv,
hvor vi får ansøgninger ind af døren – og
dem besvarer vi så. Vi skal i langt højere
grad ud at opsøge udviklere for at høre
om deres fremtidige behov inden for
varme, vand og affald.
• Innovation på tværs: Vi har typisk haft
et fokus på vores egen kommune. Vores

Af Jarl Gorridsen
Byrådsmedlem
Formand for Silkeborg Forsyning

egen baghave. Det er også vigtigt, for
her er vores kerneopgave. Men vi skal
måske til at kigge lidt mere ud over kommunegrænsen og se, om samarbejde
med andre lignende selskaber kan gøre
noget godt for borgerne i vores eget
forsyningsområde
• Synlighed: En vigtig spiller som Silkeborg
Forsyning har typisk vurderet egen succes ved at ligge ”under radaren”. Vi
skal til at gøre op med det – vi skal
indimellem ud blandt kommunens borgere, så de ved, at vi er der – og holder
folk varme om natten og sørger for det
rene vand.
• Udvide aktiviteter: Vores by udvikler
sig. Det er godt. Nogen udvikling ligger
lige i nærheden af vores eksisterende
varmeledninger, og så er tingene ikke
så svære at udvide. Men andre steder
er udviklingen længere væk. Her skal
Forsyningens ambition i højere grad
være at spille en rolle. Vi skal tage
initiativ og være på forkant, så vi ikke
blot er forsyning af varme for kernen
af Silkeborg, men også en innovativ
medspiller, når det gælder teknologi
inden for opvarmning.
Som I kan se, er der nok at tage sig til.
Dygtige folk til at sørge for stabil drift – og
nu også ejer og en bestyrelse, der vil flytte
selskabet til det næste niveau. Ønsk os god
arbejdslyst.

Ændringer i ministerier og udvalg
Efter regeringsskiftet er der sket ændringer i ministerier og udvalg.
På Folketingets hjemmeside (ft.dk) kan man læse mere om de nye ministerier
og udvalg, men vi kan her afsløre ændringerne:
Nye ministerier:
Børne- og undervisningsministeriet
Klima-, Energi-og Forsyningsministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Transport- og Boligministeriet

Tidligere ministerier:
Undervisningsministeriet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Børne- og Socialministeriet/Økonomi- og Indenrigsministeriet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Nye Udvalg:
Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)
Erhvervsudvalget (ERU)
Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget (KEF)
Social- og Indenrigsudvalget (SOU)
Transport- og Boligudvalget (TRU)

Tidligere Udvalg:
Undervisningsudvalget (UNU)
Erhvervs-, Vækst- og Transportudvalget (ERU)
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU)
Transport-, Bygnings- og Boligudvalget (TRU)
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Jakob Ellemann-Jensen
blev Venstres nye formand

Der var ingen modkandidater til
formandsposten, så Jakob Ellemann
kunne med stor applaus overtage
formandsstolen efter Lars Løkke
Rasmussen.

Folketingsåbning, S-regeringens første
finanslov og åbningsdebat i første uge af
oktober, udtaler Christine Cordsen videre.

Af Niels Lauritsen, redaktør

Med stemmerne 577 mod 206 vinder Inger
Støjberg næstformandsposten i Venstre
over Ellen Trane Nørby.
Med en overbevisende sejr i et kampvalg
med Ellen Trane Nørby kan Inger Støjberg
nu kalde sig Venstres nye næstformand
efter Kristian Jensen. Og nu har hun ét mål:
- Vi skal samle os om Jakob, og vi skal gøre
Jakob til statsminister, siger Inger Støjberg
fra talerstolen ved Venstres ekstraordinære
landsmøde til partiets nyvalgte formand,
Jakob Ellemann-Jensen.
På præsentationsrunden i Kolding, få
dage før det ekstraordinære landsmøde
i Herning, udtalte Inger Støjberg, at her
til aften i Kolding har vi haft det sidste
af seks møder, hvor kandidaterne til formands- og næstformandsposten har været
rundt i landet. Det har været opløftende
at være rundt og møde jer allesammen.
Det er tydeligt for mig, at vi står samlet om ønsket om en ny start for vores
parti. Fløjkrige og magtkampe må lægges
i graven én gang for alle. Vi skal samle
os bag vores nye formand. Og Venstre

En af udfordringerne som ny partiformand
vil blive, at man bliver målt mod en afgående leder med mange års erfaring, og i
den sammenligning kan fremstå som en
uerfaren letvægter.
Det gælder i særlig grad, når man bliver
formand for Venstre, fordi der er den ekstra
opgave at være statsministerkandidat for
blå blok, udtaler Christine Cordsen fra DR.
Hun udtaler videre, at det vigtigste mål er
at generobre statsministerposten.
Samtidig kan man ikke for alvor træde
ind i rollen som politisk leder, før man
har fået stafetten, så det er først nu,
Jakob Ellemann-Jensen skal vise, hvilken
formand han bliver.
Og der er ingen hvedebrødsdage i moderne
politik. Jakob Ellemann-Jensen forventes
nærmest fra dag ét at kunne gå op imod
statsminister Mette Frederiksen (S).
Han får nok lige en uge til at komme på
plads i sit nye formandskontor, men så
starter folketingsåret for fuldt tryk. Med
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Inger Støjberg er ny
næstformand

skal igen finde sin plads som den naturlige leder af det borgerlige Danmark.
Det er forudsætningerne for at gøre Jakob
Ellemann-Jensen til statsminister efter
næste valg. Og det skal vi lykkes med!
På møderne har vi også drøftet vores organisation. Jeg er blevet bekræftet i mit
syn på, at der er brug for at få knyttet de
forskellige led i vores parti tættere sammen. Sundhedsreformen og diskussionen

om regionernes fremtid er blot et af de
eksempler, der er blevet fremhævet på,
hvordan Christiansborg-Venstre ikke har formået at inddrage vores bagland godt nok.
Venstre skal være et parti, hvor man kan
være aktiv på forskellige måder. Der skal
være plads til de medlemmer, som ikke
ønsker aktivt foreningsarbejde, men som
er med for at støtte vores sag. Men der skal
selvfølgelig også være udfoldelsesmuligheder for de mange, som ønsker politiske
diskussioner og indflydelse på politikken,
hvad enten det er på kommunalt, regionalt,
landspolitisk eller europæisk niveau.

Ellen Trane Nørby fik ikke nok
stemmesedler i muleposerne
Samtidig sagde Ellen Trane Nørby at hun
glæder mig sig, at vi kan starte på et nyt
og spændende kapitel af Venstres historie
med en ny formand og en ny næstformand, der skal samle og styrke Venstre.
Venstre er et stort, liberalt parti - bredt og
folkeligt forankret. Vi har aktive medlemmer over hele landet, som kerer sig om
Venstre og for Danmarks udvikling. På turen
med kandidatpræsentationer rundt i landet
har vi på hvert mødested måttet bære flere
stole ind for at få plads til alle de medlemmer, som gerne vil være med til at forme
Venstres fremtid. Det gør mig glad, opti-

mistisk og stolt af at være Venstre-kvinde.
Et samlet Venstre er et stærkt Venstre.
Som næstformand vil jeg give Venstres
organisation en highfive. Fordi organisationen fortjener det. Uden jer aktive og
støttende medlemmer, så var der ikke
noget parti. Uden jer var der ikke
by- og regionsrådsmedlemmer, ingen
folketingsmedlemmer og ingen medlemmer af Europa-Parlamentet. Venstres
styrke er vores knap 35.000 medlemmer.
Skal vi blive endnu stærkere, skal vi for det
første styrke inddragelsen og turde tage den
reelle politiske debat tilbage på landsmødet.
For det andet skal vi udvikle nye
aktiviteter og spændende politiske
camps, hvor flere har lyst til at involvere sig og blive medlem af vores parti.
For det tredje skal vi have faste netværk mellem vores fagordførerne på
Christiansborg og vores folkevalgte
i de samme udvalg landet over.
For det fjerde skal vi udvikle vores talenter – talentprogrammet skal tilbage.
Og som det femte i min highfive til organisationen, så mener jeg, at vi bør
have to næstformænd: én med politisk
forankring på Christiansborg og én med
politisk forankring i det lokalpolitiske.
Ud af 783 godkendte, afgivne stemmer
på landsmødet fik Ellen Trane Nørby 206

stemmer. Det var ikke nok til at blive næstformand, idet Inger Støjberg fik lagt 577
stemmer ned i muleposerne på landsmødet.
Lad os håbe, at tanken og ideen om 2
næstformænd, som Ellen Trane Nørby har
skitseret, vil blive aktuelt. Lad os også
håbe, at næstformandsposten ikke bliver
en automatisk tronfølgerpost til formandsposten.

En kaptajn står nu ved
roret i Venstre
»Hvis jeg bliver formand for Venstre, vil jeg ikke bebrejde nogen fortidens loyalitet. Og jeg forventer også
entydigt, at det gælder alle andre, så længe der ikke er tvivl om fremtidens loyalitet. Loyaliteten over for vores
parti, vores landsmøde og vores formand.«
Det var, hvad Jakob Ellemann-Jensen
sagde på det ekstraordinære landsmøde
lige efter han var valgt til formand for
Venstre. Det er klar tale, og sikkert også
derfor, han sætter sig selv på posten som
gruppeformand. På den post kan han
handle, som han lovede. Han har taget
den gamle militæruniform på og kan nu
udstikke de ordrer, der er brug for og få
gruppen til at makke ret.
Jakob Ellemann-Jensen forklarer, at han
som nyvalgt formand har behov for at have
»fingeren i jorden« i Venstres folketingsgruppe ved også at være gruppeformand.
- Jeg har brug for, at Venstres folketingsgruppe står samlet, og det har Venstre

brug for, den gør. Og mit vigtigste værktøj
i den forbindelse er selvfølgelig at være i
så tæt kontakt med folketingsgruppen som
muligt, og det mener jeg, jeg bedst er som
gruppeformand.
36-årige Sophie Løhde er blevet ny politisk
ordfører og skal tegne Venstres profil udadtil. En politisk ordfører er meget aktiv
i medierne og vil skulle kommentere
aktuelle sager, og selvom Sophie Løhde
ikke tidligere har været politisk ordfører,
er hun ikke uvant med medierne. Hun
har tidligere besat ministerposter i Lars
Løkkes regering.
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Alternativ
energi!
Vi står over for nogle gigantiske udfordringer
i fremtiden.
Der bliver flere og flere mennesker, som skal
bruge mere og mere energi.
Vi må ikke brænde fossile brændsler af.
Vi må ikke brænde uran m.m.
Der er ikke vand nok til hydroelektriske
værker.
Vindkraft er ok, men ikke lige her ved os,
og det blæser i øvrigt ikke altid.
Og vi vil i hvert tilfælde ikke acceptere en
forringelse af levestandard og udfoldelsesmuligheder.
Så der er en udfordring af de helt store,”
Hvad gør vi nu lille du?”
En del af løsningen kan være indeholdt i
et projekt min kone og jeg besøgte under
vores tur til Sydfrankrig i forsommeren.
Ca 100 km nordøst for Marseille imellem
byerne Cadarache og Vinon sur Verdon
besøgte vi et af verdens mest ambitiøse
energiprojekter, ITER.
Her samarbejder 35 lande på at eftergøre
nogle af de fusionsprocesser, der foregår i
solens indre. Populært sagt at smelte brint
sammen til helium. For at gøre det skal man
overvinde de stærkeste naturkræfter, der
hidtil er konstateret, ”de stærke kærnekræfter”. I solens indre foregår det ved ca.
15 millioner graders varme og et gigantisk
tryk fra tyngdekraften. Her på jorden
mangler vi trykket fra tyngdekraften så den
hastighed, der skal overvinde ”de stærke
kærnekræfter”, kræver en temperatur på
gigantiske 150 millioner grader. Massen af
en heliumkærne med 2 protoner er en lille
smule mindre end 2 brintkærner med en
proton i hver. Forskellen bliver til energi.

Af Jens Nymand
Formanden for kreds syd

ITER byggeplads 2019 (selve tokamakken skal placeres i den spejlblanke bygning i midten)

Her må man spørge, hvordan i alverden man
kan holde på en gas, der er 150 millioner
grader varm. Intet stof i verden kan modstå
sådanne temperaturer. En gas, der er oppe
på sådanne temperaturer, har for længst
mistet sine elektroner og dermed blevet
plasma dvs. elektrisk ledende og dermed
påvirkelig af magnetfelter. (lidt som f.eks.
i et billedrør i et gammeldags fjernsyn). Så
er det sådan set bare at lave et passende
magnetfelt og nogle tiltag, der kan varme
gassen op til 150 millioner grader.
I ITER projektet bygger man et doughnut formet kammer (en tokamak) med et passende
arrangement af magnetspoler. Opvarmningen foregår med: Dels Induceret strøm
som i en transformer, dels radiofrekvens
som i en mikrobølgeovn og endelig med en
højenergi partikkelstråle. Magnetspolerne
er lavet af superledende kabel kølet med

fydende helium. Rundviseren var ret stolt af,
at man skaber den største temperaturgradient noget sted i universet (så vidt vides).
Inden for en afstand på ca. en meter stiger
temperaturen fra næsten det absolutte
nulpunkt til 10 gange temperaturen i solens
indre. Der skal bruges ca 50 megawatt til
opvarmning af gassen og man regner med at
få ca 500 megawatt ud. I ITER projektet der
er ren forskning/prototype planlægger man
at køre sekvenser af op til 20 - 30 minutter.
Overskudsenergien bliver til varmt vand og
damp i et gigantisk køletårn, der er ved at
blive bygget. Men 130 grader varm damp vil
være relativt enkelt at lave til strøm i en
dampturbine. Som et kuriosum kan nævnes,
at nogle af magneterne er stærke nok til at
kunne løfte en hangarskib ud af vandet, bare
lige for at sætte det i perspektiv.
Tidsplanen siger at maskinen er i drift i 2035
og det er meningen, at næste trin skal være et
værk, der kan lave strøm til elnettet. Herefter
vil kommerciel drift være en reel mulighed.
Hvis forfatteren må komme med et par personlige betragtninger. På en forespørgsel om
det var ok at tage fotos på byggepladsen var
svaret at her er der ingen hemmeligheder,
vi arbejder for menneskeheden. Jeg synes
faktisk det er enormt livsbekræftende at
se at 35 lande herunder EU, USA, Rusland,
Kina, Japan, Korea, Indien bruger enorme
summer på at i det mindste forsøge at løse
verdens energiudfordring. Det skulle ikke
undre, om det lykkes.

Grafik af gennemskåret Tokamak
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Hvis nogen er interesseret så klik ind på
www.iter.org. Der er masser af spændende
information.

Baggrundsgruppen 2019
Som en af Venstres baggrundsgrupper
plan, miljø, klima arbejder vi med et
hovedemne ad gangen.
Denne gang med emnet klima/Silkeborg
CO2 neutral den 10.01.2019. Vi behandlede og kommenterede på baggrund af
Dethlef N. Burgwald`s oplæg:

MÅL: Løbende CO2 reduktion i
Silkeborg Kommune forstærkes
Silkeborg Kommune skal være 100%
CO2 neutral i 2025!
Silkeborg skal følge landsdækkende
standard for måling af CO2
Udledning i alle sektorer (inspiration
fra projectzero)
Masterplan for implementering
udarbejdes; sekretariatsfunktion skal
koordinere og være indpisker

Der var betydelig enighed om disse mål.
Det er utydeligt, hvad Silkeborg Kommune
gør på de forskellige fagområder for at nå
CO2 neutralitet i 2025. Vi kunne lade os
inspirere af erfaringerne fra ProjectZero
fra Sønderborg. (interesserede: check www.
projectzero.dk) Der er planlagt sekretariatsfunktion for CO2 fra byrådets side.
Vedr. de enkelte områder for CO2 neutralitet behandlede vi:
TRANSPORT – forvandle transportflåden
til el-plug-in og fuel cell køretøjer
• Offentlig (bybusser, regionalbusser, kommunale køretøjer, tog m.v.)
	- I 2015 blev bybusserne fornyet og omstillet til bionaturgas; udvides til hele kommunen
	- FORSLAG: For alle kommunale køretøjer
udarbejdes og implementeres en plan for
overgang til eldrift/anden CO2 fri drift
• Privat (personbiler omstilles fra drift
på el/ikke fuel – fra 2030 bliver jvfr.
Regeringsforslag kun nye biler på el/ikke
fuel tilladt; gælder for taxaer fra 2025)
	- FORSLAG: Silkeborg-Bilernes by – motiveres til at starte flere initiativer for øget
anvendelse af el-/hybrid biler-grønne
bilflåder; gerne som fælles tiltag i Bilernes By
	- Fra 2025 kan trinvis indføres miljøzoner
med øgede krav til lastvogne, busser i
de 5 største byer jvfr. Regeringen.
	FORSLAG: Silkeborg bearbejder muligheder for at følge disse krav
	- Både: Hjejle flåden: FORSLAG: Firmaet
bearbejder muligheder for overgang til
drift på el/ikke fuel for udvalgte både
- tid fra 2025
	- OBS:Vejstøj minimeres i Silkeborg Kommune
	- Det blev oplyst at Elstandere vil blive

installeret ved renovering af parkeringspladser/nye p-pladser. FORSLAG: Hvad
med at udvide dette til andre logiske
pladser i byen?
FORSYNING
• El (Sol, vind)
	- FORSLAG: Silkeborg ”ser lyset” med
LED-teknologi i husstande, butikker,
virksomheder, organisationer, institutioner, offentlig belysning. Reduktion
af strømforbrug/omkostninger til vejbelysning med op til 60% er startet op
som strategiprojekt i offentlig belysning.
Tilvarende plan for øvrige områder udarbejdes, motiveres og implementeres
sammen med relevante interessenter
• Varme (sol, vind, biomasse; fjernvarme,
jordvarme, gas, biogas)
	- FORSLAG: Der igangsættes revision af
varmeplan for Silkeborg Kommune; der
integreres klimaambition Silkeborg CO2
neutral i 2025, herunder hybridvarmepumper m.v. (dette er bl.a.Hans Okholms
SF Forslag). Silkeborg er jo gaskommune
p.t.
• Solfangerpark er per 01.0.17 startet op på
Sejling Hede; dækker fjernvarmebehov
for 4.400 husstande svarende til 20% af
Silkeborgs varmebehov.
• FORSLAG: Accepter og motiver til de 3
vindmøller planlagt til Marsvinlund samt
solcelleanlæg; årlig produktion antages
at dække f.eks. yderligere fjernvarmebehov for 4.400 husstande. Se positivt
på andre lignende aktiviteter i hele kommunen. Samarbejde med nabokommuner
anbefales/ (Viborg, Ikast, Herning, Favrskov); så ”møllegevinsten” kan fordeles.
	Lemming biogasanlæg vurderes at kunne
betjene min 2.000 husstande; biogas
kan jo oplagres. Flere biogas løsninger
efterlyses. (se eks. Sønderborg)
• Affald per husstand (sorteres & søges
genbrugt i fortsat forbedret omfang).
	per firma (fabrikker, servicevirksomheder, handel sorterer & sørger for at
genbruge i fortsat forbedret omfang)
	FORSLAG: Samarbejde med nabokommuner/ (Viborg, Ikast, Herning, Favrskov)
aktører for optimering/stordriftsfordele
skal bearbejdes humu.
BYGNINGER
• BESTÅENDE – CO2 reduktion og klimaforbedring
	- Maksimal antal bygninger skal energioptimeres (isoleres, nye vinduer,
ventilation, solceller m.v.). Der installeres energilagringsfaciliteter, således
at bygningerne udvikles til micro-power
plants
- Gælder bolig- og erhvervsbyggeri
	- FORSLAG: Kom i gang; SB Kommune

udvikler motivationsprogrammer; bl.a.
ved at ”prisværdige” bygninger deltager
i RENOVER prisen – årlig konkurrence
støttet af Realdania. I Holland har man
nået gode resultater ved at gå sammen
om at energirenovere f.eks. 50 boliger
ad gangen.
• NYE Bygninger
	- Der gives klar prioritet til bestående
bygningsmasse. Bygningsreglement 2020
vil stille yderligere krav til bæredygtigheden i nye bygninger. Som jo skal holde
i min 80 år. Der findes gode eksempler
på bæredygtigt nybyggeri i landet.
ANDRE KOMMENTARER
Der efterlyses at indplacere de anførte
tiltag i Silkeborg Kommunes Strategiplan
2020 -2040. Dette bør ske, når flere detaljer
i `Silkeborg - CO2 neutral 2025`kendes!
Intiativerne skal selvfølgelig prioriteres!
Til et bæredygtigt liv i Silkeborg Kommune
hører også at “holde godt liv” i de mindre
byer Them, Gjern, Kjellerup, Ans, Grauballe.
Der bør tænkes på optimal transport, Borgerservice m.v. Fremfor især centralisering
i Silkeborg by. Dette kræver imidlertid også
betydeligt lokalt engagement! Det er meget
væsentligt “AT TALE TINGENE OP”.
Hvad med landbruget? - Vi ønsker klimavenlige fødevarer.
Der vil være årlige investeringer forbundet
med klimaomstillingen gældende for Silkeborg Kommune, virksomheder og de enkelte
husstande. Til gengæld er der potentiale for
nye grønne jobs og helt nye virksomheder
Gode muligheder for at profilere sig som grøn
kommune – Danmarks Outdoor Hovedstad!
IVÆRKSÆTTES STRAKS (actions)
• SmartEnCity netværk: Silkeborg Kommune skal humu. deltage; i Danmark er
bl.a.Skive, Horsens, Frederikshavn med
(Energibyerne.dk)
• Silkeborg Kommune deltager i projekt Silkeborg CO2 neutral med speciel (grøn)
hjemmeside for projektet
• Erhvervshandleplan- Silkeborg CO2
neutral i 2025, skal behandles, hvor
klimasagen er relevant
• De unge i Silkeborg Kommune skal med
helt fremme i projekt Silkeborg CO2
neutral . De er fremtiden. Mange unge
er særdeles interesserede og er derfor
lette at motivere til klimaaktiviteter
i skoler, klubber m.v. Initiativer smod
gruppen ”de unge” udvikles sammen
med omstillingsprojektet.
• mja motiveres til at igangsætte en
temaserie & formidle mangfoldige
historier om vores store omstillingsprojekt Silkeborg CO2neutral i 2025 for
at få involveret et meget stort antal
interessenter.
VENSTREBLADET | 5 | 2019
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Status på arbejdet i
Ungestrategiudvalget

Af Mads Frandsen

Formand for Ungestrategiudvalget
i Silkeborg Kommune

I forbindelse med konstitueringen efter
seneste kommunalvalg blev det besluttet,
at der i de to første år af indeværende
byrådsperiode skulle være et §17, stk.
4-udvalg, der skulle se på, hvordan vi i
kommunen kunne lykkes med at få flere
unge i alderen 16-30 år i beskæftigelse.

synes jeg at vi lykkedes godt med denne
opgave. Vi gav fire overordnede anbefalinger/fire skridt, på vejen mod en mere
enkel indgang til det kommunale system.

Sundheds- og Ældreudvalget, der i fællesskab ser på, hvordan udvalget sammen kan
handle på de fire føromtalte anbefalinger
til en enkel indgang.

De fire skridt på vejen mod En Enkel Indgang lyder:

Udvalget endte med at få navnet ’Ungestrategiudvalget’, og jeg var så heldig at blive
formand for udvalget. For Venstre sidder
også Kristoffer Møller Jensen i udvalget,
og foruden ham er der to øvrige politikere
med. Når man har et §17, stk. 4-udvalg,
har man mulighed for at supplere udvalget
med udvalgsmedlemmer, der ikke er valgt
til byrådet. I dette tilfælde har vi derfor
tre eksterne medlemmer af udvalget,
hvilket også er positivt medvirkende til
en anderledes arbejdsform, end vi kender
det fra vores fagudvalg.

1. Fremskudt indsats og mange indgange,
der skal sikre, at flere unge kan håndtere
deres livssituation og kommer hurtigere
på vej mod uddannelse

På det administrative plan arbejder man
ligeledes med anbefalinger i det forum,
der kaldes for Ungekoordinationsudvalget, hvor repræsentanter fra forskellige
afdelinger i kommunen har plads. Her er
jeg meget imponeret over, hvor langt
man er kommet med at implementere
anbefalingerne.

I udvalgets kommissorium var der på
forhånd stillet to opgaver. Første opgave
bestod i, at udvalget i det første år skulle
arbejde med anbefalinger til, hvordan vi
kunne skabe en mere enkel indgang til det
kommunale system for de unge. Her følger
et hurtigt indblik i, hvordan vi arbejdede
med denne opgave sidste år.

4. Et kulturskub og kommunikationsform,
der skal nedbryde tabuer og sikre dialogen mellem de unge og kommunen

Vores arbejdsrytme var opbygget på den
måde, at vi i første halvdel af 2018 mødtes
med en lang række interessenter, der alle
havde en interesse eller viden om vores
opgave. Dette var fx repræsentanter fra
skoleafdelingen i kommunen, Silkeborg
Produktionshøjskole og andre kommuner.
Efter at have indsamlet megen viden forsøgte vi i udvalget at omsætte de mange
gode tanker og forslag til et samlet værk,
der i sidste ende skulle blive til strategien
”En Enkel Indgang”. Ikke overraskende,

Derfor var vi i udvalget også opmærksomme
på at give nogle anbefalinger til, hvordan
det videre arbejde med strategien skulle
foregå. Her lagde vi op til, at Byrådet skulle
godkende, at der blev nedsat en tværgående politisk styregruppe, hvor der skulle
være repræsentation fra de fagudvalg, der
kan byde ind med noget ift. denne opgave.
Byrådet godkendte dette forslag, og derfor
er der nu en gruppe med repræsentation
fra bl.a. Ungestrategiudvalget, Socialudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og
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2. Fælles logik, sprog og tilgange på tværs
i kommunen, der sikrer, at den unges
kontakt med og indgang til kommunen
opleves som enkel og sammenhængende
3. Etablering af et rådgivningsorgan, der
kan give sparring og som har en stærk
tværfaglig ekspertise

Det man altid kan frygte med en vedtaget
strategi, er hvordan den videre liv bliver.
Det værste scenarie er, at den blot ender
i en skuffe i skrivebordet.

I 2018 var vi så heldige i Ungestrategiudvalget, at vi fik afsat 150.000 kr. på budgettet
for 2019. Vi tog efterfølgende en beslutning i udvalget om, at disse midler skulle
bruges til at arbejde med aftabuisering,
da vi havde fået øjnene op for, at psykisk
mistrivsel blandt unge var og er en stor
udfordring.
Udløberen af dette er blevet, at der på
Folkemødet i Silkeborg, der afvikles 20.-21.
september vil være en Ungecamp. Her er
der op imod 20 forskellige arrangementer,
der alle har det tilfælles, at skal være med
til at italesætte den udfordring vi står
over for, nemlig at mange unge desværre
mistrives.
I skrivende stund står vi og er lidt over halvvejs med vores 2019-arbejde i Ungestrategiudvalget, og opgaven er her at komme
med et bud på en overordnet ungestrategi.
Arbejdsformen har været meget lig formen
fra 2018, som vi havde gode erfaringer med.
Af hensyn til spaltepladsen her, skal jeg
ikke i denne omgang komme nærmere ind
på indholdet af denne, men jeg håber, at
jeg kan få lejlighed til dette i en senere
udgave af dette blad.

Midtvejs et valg

Af Flemming Heiberg

Økonomi- og erhvervsudvalget, Klima- og
miljøudvalget, Sundheds- og omsorgsudvalget

Gruppeformand i Venstres byrådsgruppe,
Flemming Heiberg, har noteret sig, at det
er svært at forstå, at det inden længe er
2 år siden, der sidst var kommunalvalg.
Det betyder også, at der så småt skal ske
forberedelser til det næste byrådsvalg i
november 2021.

Temamøde
Sæt kryds i kalenderen ved den 31. oktober hvor der afholdes temamøde for alle
medlemmer. Der vil blive evalueret på
resultaterne efter de første 2 år i denne
byrådsperiode, herunder status på de store
emner som bymidten, svømmecentret,
Jorn-museet, bosætningen og økonomien
mm.

Nyvalgt

Næste valg

Det har været en lærerig periode, udtaler
Flemming Heiberg, som nyvalgt for 2 år
siden at opleve en helt ny verden, opleve
nye kulturer og blive en del af byrådet.
Nu er det hele ved at falde på plads, og
jeg får meget mere overskud til egentlig
politik, og det er jo det, det handler om.
Byrådsarbejdet har på ingen måde skuffet.
Der har været meget læsestof at sætte sig
ind i, inden man kommer på højde med de
lidt mere garvede og erfarne for at kunne
udfordre embedsfolkene lidt mere, end
man kan i starten.
Så personligt er jeg utrolig meget glad
for, at jeg fik muligheden for at påvirke
kommunens udvikling i den retning, som
Venstre og jeg gerne vil.

Nu skal vi så til at forberede processen frem
mod det næste valg i 2021, så vi kan fastholde
Steen som borgmester. Derfor er det allerede
nu, I alle skal mærke efter, om der sidder
en lille byrådskandidat i maven og lurer.
Vi er en rigtig god og stabil byrådsgruppe i
Venstre på 13 spændende, vidt forskellige
personer. Det er dog midt ønske, at vi kan
blive flere i gruppen efter næste valg. Derfor er der brug for nye og flere profiler, så
vi kan sikre en bred og stabil venstregruppe
ved valget i 2021, siger Flemming Heiberg.
Tænk over, om du gerne vil være kandidat,
og har du spørgsmål står Flemming Heiberg
og alle de andre byrådsmedlemmer til
rådighed ved telefonen.

TEMA-AFTEN i Venstre
Venstre i Silkeborg Kommune inviterer alle medlemmer til TEMA-AFTEN i
Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, torsdag

den 31. oktober kl. 1900
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Der skal også tænkes på næste regions- og byrådsvalg til november 2021.
Kommuneforeningen er vært med en kop kaffe/te og kage.
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Tag gerne din nabo og ven med, som derved kan få lyst til at melde
sig ind i V
venstre, og som medlem kan være med til, at gøre Venstres
formand, Jakob Ellemann-Jensen, til Danmarks næste statsminister.

Silkeborg
kommuneforening
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Godt i gang
i Bruxelles
Det er snart 3 måneder siden, at vi var
ved stemmeurnerne til Europa-Parlamentsvalget. Her var jeg så heldig at få
et af de tre mandater, som Venstre vandt
med den store valgsejr. Men faktisk har
vi også et fjerde mandat, som står og
venter i kulissen, indtil BREXIT indtræffer. Med 4 mandater har Venstre klart
den største og stærkeste danske gruppe i
Europa-Parlamentet – og det kommer både
partiet og danskerne til at mærke, når vi
er en kvartet, der kan spille sammen for
Venstres dagsorden. Inden valget kunne
det jo kun være solo, fordi vi ikke havde
andre Venstre-folk end Morten Løkkegaard
i EU-parlamentet.
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Jeg er stadig enormt overvældet over, at
mere end 30.000 vælgere valgte at sætte
deres kryds på mig personligt den søndag
i maj. Det er i den grad en tillid, der forpligter. Og jeg vil arbejde alt, hvad jeg kan
for at leve op til den.
Efter valget kastede vi os straks over konstitueringen i parlamentet og i den liberale
gruppe, som også har fået det nye navn
’Renew Europe’. Personligt glædes jeg
enormt meget over, at jeg fik en plads i
landbrugsudvalget og i udvalget for miljø
og fødevaresikkerhed. Det meget attraktive
landbrugsudvalg har stået øverst på min
ønskeliste lige fra starten, og arbejdet

Af Asger Christensen
Medlem af Europa-Parlamentet

i det udvalg kommer til at spille rigtig
godt sammen med miljøudvalget. Miljø og
landbrug er ikke hinandens modsætninger
men hinanden forudsætninger – der er brug
for et godt sammenspil på de to områder.
Derudover lykkedes det også med megen
indsats fra vores side at få Morten Løkkegaard valgt som næstformand i vores
partigruppe.

2 valgløfter indfriet
I valgkampen afgav jeg to løfter foruden
mine almindelige mærkesager til vælgerne.
Det ene gik ud på, at jeg ville cykle til
Bruxelles på min første arbejdsdag. Det

andet handlede om, at jeg ville trække i
gummistøvlerne i Europa-Parlamentet for
at signalere min tilknytning til Produktionsdanmark. Gummistøvlerne skal følge
mig i arbejdet hver eneste dag mentalt,
så vi får forståelig og fornuftig lovgivning.
De 700 kilometer blev tilbagelagt i cykelsadlen gennem noget af den mest smukke natur
forbi fantastiske seværdigheder i Europa.
Både seværdigheder og natur indkapsler
europæisk historie gennem mange år. Vi
startede i Padborg fredag den 5. juli, hvor
ITD sendte os flot afsted på vores cykeltur.
En større gruppe cyklede med på den første
del af turen, mens at vi på de næste par
dage cyklede tre mand, Palle, Henrik og
mig selv videre ned igennem Europa. Henrik
planlagde turen, som gik via cykelstier og
fladbåde hele vejen. 700 kilometer og fire
lande senere, kunne vi mandagen efter trille
ind på Europa-Parlamentets plads - trætte
men glade over vores bedrift.

Landbruget skal have en
ordentlig aftale
I starten af juli landede forhandlingerne
om en ambitiøs frihandelsaftale mellem
EU og en række Sydamerikanske lande –

den såkaldte MERCOSUR aftale. Det var
dermed kulminationen på næsten 20 års
forhandlinger, som skal gøre både Europa og
Sydamerika rigere, skabe flere jobs og sikre
væksten. Med frihandelsaftalen sender vi
et klart signal til resten af verden, at EU er
frihandlens havn og vogter – mens andre har
mere travlt med at erklære handelskrige
og lukke sig om sig selv.

lige konkurrence. For frihandlen må ikke
være på bekostning af klima, miljø og vores
tillid til vores mad.

Frihandelsaftalen er god for særligt europæisk bilproduktion, medicinalvirksomheder og
vin samt spritproducenter. Aftalen nedbryder tårnhøje toldmure. Men fra landbrugets
side er der megen skepsis omkring aftalen.
Vil den betyde samme standarder for fødevaresikkerhed? Vil de sydamerikanske
landmænd skulle leve op til de samme regler
som de europæiske landmænd? Vil vi gå på
kompromis med klimamål?
Mit synspunkt er helt klart – der skal
herske så ens konkurrenceforhold mellem landmænd på begge kontinenter som
muligt. Der må ikke være en situation,
hvor vi skævvrider konkurrencen, og hvor
vi risikerer at importere fødevare af lavere fødevaresikkerhed og meget mere
klimabelastende. Derfor forventer jeg
klart, at EU Kommissionen sikrer netop
VENSTREBLADET | 5 | 2019
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Nyt fra Venstres
regionsbestyrelse
Der har for nylig været afholdt møde i
Venstres regionsbestyrelse, hvor forberedelserne til valget i 2021 blev drøftet. I
løbet af det kommende forår skal bestemmes hvordan fordelingen på opstillingslisten
til regionen skal være.

Der er ikke for nuværende vedtaget en
endelig model.
Lige efter nytår bliver bestyrelsen orienteret, om den nuværende spidskandidat
opstiller igen. Kandidaterne skal være klar
på listen senest april 2021, altså om 1½ år.

Der bliver 41 pladser i alt på venstrelisten
til regionsrådsvalget i 2021. Silkeborg
kommune får tildelt 3 af de 41 pladser,
Herning får tildelt 4, Randers ligeledes også
3 pladser samt Viborg 4 pladser.

Indvielsen af Gødstrup-hospitalet bliver
udsat, da man ikke kan skaffe håndværkere nok til at færdiggøre byggeriet til
tiden.

Det er endnu ikke klarlagt, i hvilken rækkefølge man skal opstilles på listen. Om
det skal være alfabetisk eller en indviklet
semiretfærdig matematisk fordeling diskuteres. Der har også været drøftet, om
det skal være alfabetisk med anførelse af
bynavn (kommunenavn, red.)

Formand for regionen, Anders Kühnau (S),
holdt et oplæg, hvor han bl.a. kom ind
på udfordringerne i Skejby. Kühnau var
indstillet på, at broderparten af de øgede
bevillinger til regionen skal tilfalde Skejby
idet, som han sagde, det er Danmarks største hospital, og specialisterne siver væk,

hvis uroen/utrygheden fortsætter – og vi
vil jo alle sammen gerne have et sted, hvor
vi kan blive ”repareret” når der kommer
noget alvorligt.

Indvielsen af Gødstruphospitalet bliver udsat,
da man ikke kan skaffe
håndværkere nok.

Folketingsvalget
set fra kreds syd
Balle, Gjessø, Lysbro, Them, Bryrup, Hjøllund, Alderslyst, Vestergadehallen, Buskelund, Langsøskolen, Jysk Arena, Virklund er
de 12 valgsteder, der hører under Silkeborg
Kreds Syd.
Formanden for kreds syd, Jens Nymand,
fortæller, at folketingskandidat Gitte
Willumsen med sine 2722 personlige
stemmer blev anden suppleant til folketinget i Vestjyllands storkreds. Gitte
fik fjerdeflest stemmer i kommunen, kun
overgået af Thomas Jensen, Søren Pape
og Inger Støjberg. Jens Nymand takker
mange gange for den hjælp og støtte
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der er givet Gitte Willumsen undervejs.
Gjorde vi det godt nok? – nej det gjorde
vi ikke.
Vi fik ingen valgt i Silkeborg, så det var
ikke godt nok. Vi skal finde ud af, hvad
der kan gøres bedre, så vi kan få valgt
Gitte ind i Folketinget ved næste valg.
Venstre skal være repræsenteret med en
Silkeborg-person i Folketinget. Det må vi
alle sørge for sker.
Begge kredsbestyrelser er på valg ved
kommuneforeningens generalforsamling

den 5. marts i Medborgerhuset. Her har vi
alle en kæmpe chance for at pege og vælge
de rette personer til at sikre det næste
valg. Begge kredsbestyrelser og kandidater
er klar til at tage en tørn igen, men er
sandelig også klar til at træde til side for
bedre kræfter.

Det største budget
i kommunen

Af Jarl Gorridsen

Byrådsmedlem
Næstformand Børn og ungeudvalget

For langt de fleste mennesker er 0-18
års området – eller Børn & Unge – et helt
centralt politikområde. Det er et område,
der kalder på mange følelser og mange
meninger. Vi har nemlig alle gået i børnehave og skole. De fleste har børn, som de
har været igennem det samme med – og da
børnene er vores ét og alt, så er institutions- og skolepolitik en holdeplads for alle
synspunkter. Det er naturligvis også derfor,
det er interessant, og i denne periode har
Venstre 3 medlemmer (Susanne, Helga og
mig) i udvalget.
B&U er også det største område rent pengemæssigt. 1,5 mia ud af de ca. 5,5 mia, det
koster at drive Silkeborg Kommune, bliver
brugt inden for vores unge mennesker. I
store træk går 400 mio til institutionerne
for de små. 900 mio til skolerne, og de
sidste 200 mio deles mellem børn med
særlige behov og opgaven med at tilse de
andre kommuner (en opgave, der er lagt i
Silkeborg fra statslig side).

Det med økonomien er helt aktuelt. Hen
over sommeren har der været store ekstraudgifter inden for sundhed og ældre – og
det har betydet, at andre store ”pengekasser” har måttet træde til. Simpelthen for
at undgå deciderede bøder fra staten. Det
er surt, men det er nødvendigt. Lige nu
kan I læse i medierne – både de trykte
og sociale – at det er en ren katastrofe.
At området udsultes. Det er ikke korrekt.
Det er ærgerligt at skulle finde 5,4 mio
decentralt på 25 skoler inden årsskiftet,
men generelt er området blevet styrket.
Der er tilført midler og ikke taget midler.
Desuden vil jeg mene, at vi sikkert kan
finde de 5,4 mio. allerede i starten af 2020
og give tilbage, således der faktisk ikke er
tale om en besparelse, men i højere grad
en udskydelse. Det kan være svært nok,
men i et rigt samfund og et veludviklet
skolesystem som det danske, kan det godt
lade sig gøre – især når der tilføres flere
midler allerede næste år.

Det er klart, at pengene fylder meget,
men i realiteten er det jo det politiske,
der er vigtigt. Her er opgaven klar for jeres
3 medlemmer: En langt mere decentral
tankegang i kommunens skolevæsen, der
har set en stigende centralisering af ressourcer over de sidste 10 år. Det er ikke
vores kop te, og vi kæmper i hver relevant
sag for at få opgaver, ansvar og konsekvens
ud til de enkelte skoler. I forhold til kendt
praksis i forvaltning og politisk flertal er
dette en forandring, og det er altid svært.
Men at noget er svært, betyder ikke, at
man skal holde fingrene fra det. Vi synes,
det går fremad, og vi fornemmer også en
forvaltning, der har forstået, at udvalget
trækker mere og mere i den decentrale
retning.

Man bliver høj i Silkeborg
Af Niels Lauritsen, redaktør
Rigtig meget landbrugsjord bliver i disse år
inddraget til beboelsesområder. Gødvad
er næsten vokset sammen med Grauballe.
Eriksborg-området syder af byggeri. Hele
området har fået vejnavne efter krydderurter.
Krusemyntevej og Løvstikkevej er bare to
af vejnavnene. Vest på i kommunen bygges
der også meget ivrigt.
Jeg tænker alvorligt over, hvad der vil ske,
når så megen landbrugsjord forsvinder.
Jord, som landmænd tidligere har opdyrket
og haft som deres levevej.
Jeg ved godt, at mange er imod de høje
huse, der bliver bygget, men jeg kan ikke
lade være med at tænke på, hvor mange

mennesker der kan bo på et lille område,
når husene får lov til at skyde i vejret.
Modsat hvor meget landbrugsjord der skal
til, for at det samme antal mennesker kan
bo i områder med lav bebyggelse.
Jeg tror, det går helt galt på sigt. Det er
jo omkring 1200 nye personer, der årligt
flytter til Silkeborg fra andre kommuner
– altså personer, som kommunen vokser
med.
Vi bliver simpelt hen nødt til at gå i højden,
hvis vi stadig skal bevare jord til landmændene. For øvrigt synes jeg Papirtårnet, der
snart har nået sin fulde højde, er et rigtig
pænt byggeri. Jeg nyder dagligt, når jeg
går forbi byggeriet at se, hvor pænt man
kan bygge i højden.

Løvstikkevej er et af de store udflytningsområder i kommunen. Der er ikke mange kilometer
der fra til Grauballe.
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Grønne veje til
fremtidens vækst
og velfærd
Jeg blev i november 2006 udpeget som
Venstres transportordfører, og nu har folketingsgruppen efter mine snart 13 år på
posten betroet mig en ny tørn som partiets
hovedordfører på området. Det er jeg glad
for og stolt over. For transport er et uhyre
vigtigt og spændende politikområde, der
berører rigtig mange danskeres hverdag og
som er helt afgørende for produktionen i
det erhvervsliv, vi alle skal leve af. Desuden
er høj mobilitet på kryds og tværs af landet
afgørende for den vigtige sammenhængskraft i samfundet.
Nu venter store opgaver forude, herunder en
velordnet og realistisk plan for omstillingen
til grøn transport. Men på kort sigt har det
prioritet at få lavet en ny politisk aftale
om trafikale investeringer til erstatning
for den blå aftale fra marts 2019, hvor det
lykkedes at finde holdbar finansiering til de
mest påtrængende vejprojekter landet over.
Rigtig mange glædede sig voldsomt over den
blå aftale, herunder ikke mindst en række
socialdemokratiske borgmestre, der ligesom
vi andre venter med længsel på bedre veje.
Det samme gælder virksomhederne og deres
mange pendlende medarbejdere, der er
totalt afhængige af bilen.
Desværre blev den blå trafikaftale annulleret med valgresultatet. Det røde flertal

vil angiveligt en ganske anden vej, bl.a.
med fortsat voldsomt fokus på investeringer i jernbanen, selvom banen reelt
ikke kan bruges af rigtig mange borgere
og virksomheder. Hvorfor tog I så ikke de
røde med i aftalen for marts, vil mange
spørge? Svaret er, at de røde partier ikke
ønskede at droppe den ufinansierede og
overflødige fase 2 i Togfonden, herunder
en ny jernbane ned gennem Østjylland
og en jernbanebro over Vejle Fjord for
at vinde nogle få minutter for forholdsvis
få mennesker. Derfor kom der desværre
ikke en bred aftale. Vi kan ikke forsvare at
bruge penge, der ikke findes, på noget, der
ikke er brug for. Og da slet ikke når der med
rette råbes på bedre veje til fremtidens
grønne biler, busser og lastbiler landet
over.
Jeg vil på vegne af Venstre kæmpe hårdt
for, at vejene ikke pakkes helt væk frem
til næste valg. I den forbindelse håber jeg,
at regeringen ikke lader støttepartierne
Enhedslisten og SF få magt, som de har
agt. I stedet bør regeringen lytte nøje
til de mange fornuftige S-borgmestre og
fagforeningsfolk rundt i landet. De ved
godt, at de vejmæssige hængepartier står
for tur. Forbedring af cykelinfrastrukturen
er også en vigtig opgave i de kommende
år, hvor vi gerne skulle have endnu flere

Skaf et nyt medlem
og få en flaske rødvin
Meld til ved Kresten Friis
på t-k.friis@fiberpost.dk
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Af Kristian Pihl Lorentzen
MF og transportordfører for Venstre

pendlere, skolebørn og motionister op på
jernhesten. Den kollektive transport skal
styrkes – ikke mindst ind og ud af de større
byer. Her er højklassede, grønne BRT-busser
den oplagte relativt billige løsning, frem for
dyre og trafikhæmmende letbaner. Desuden
skal jernbanen bringes på fode igen – med
nye miljøvenlige tog, der kører til tiden.
Bekæmpelse af støj fra den stigende trafik
er også et vigtigt mål, som Venstre har
stort fokus på.
Sammenfattende bliver arbejdet med en
politisk aftale om nødvendige trafikale
investeringer en hovedopgave i de kommende måneder. Den tidligere regering
gav prioritet til området. Det er mit håb,
at den nye S-regering også kan se det
bydende nødvendige i at sikre en moderne
og effektiv infrastruktur. Herunder er ikke
mindst gode veje en klar forudsætning for
vækst, velfærd og sammenhængskraft i
fremtidens samfund. Det er på tide, at
venstrefløjen og andre bilfjendske kræfter
indser, at bilen er et enorm gode for det
danske samfund – og at bilerne er kommet
for at blive. Det nye er, at fremtidens biler
vil være fuldkommen grønne. Derfor er
påstanden om veje og biler som ødelæggende for klimaet et falsum, som vi skal
have manet i jorden. Hvor der er vilje, er
der vej – til fremtidens grønne transport.

Venstres
byrådsmedlemmer

Steen Vindum
Borgmester
Fmd. Økonomi- og erhvervsudvalget
steen.vindum@silkeborg.dk
2629 3732

Susanne Jacobsen
Klima- og miljøudvalget
Børne- og ungeudvalget
susanne.jacobsen@silkeborg.dk
4097 7309

Kristoffer Møller Jensen
Kultur- og fritids- og idrætsudvalget
Udvalget for unge udenfor
arbejdsmarkedet
KristofferMoller.Jensen@silkeborg.dk
2252 5956

Jarl Gorridsen
Børne- og Ungeudvalget
Nærdemokratiudvalget
Fmd. Silkeborg Forsyning
jarl.gorridsen@silkeborg.dk
5361 4661

Kasper Thomassen
Socialudvalget
Sundheds- og omsorgsudvalget
KasperKragh.Thomassen@
silkeborg.dk
2684 3670

Morten Høgh
Økonomi- og erhvervsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget
MortenDalgaard.Hogh@silkeborg.dk
2323 8628

Gitte Willumsen
Plan- og vejudvalget
Fmd. Sundheds- og
omsorgsudvalget
gitte.willumsen@silkeborg.dk
2530 6035

Flemming Heiberg
Økonomi- og erhvervsudvalget
Klima- og miljøudvalget
Sundheds- og omsorgsudvalget
flemming.heiberg@silkeborg.dk
4034 3132

Mads Frandsen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Fmd. Udvalget for unge udenfor
arbejdsmarkedet
Socialudvalget
MadsBrogger.Frandsen@silkeborg.dk
2396 3596

Peter Nygaard Jensen
Kultur- og fritids- og idrætsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget
PeterNyegaard.jensen@
silkeborg.dk
4035 1033

Harry E. Madsen
Beredskabskommisionen
Børne-unge udvalget
Hegnsynet
Mark- og vejfredsudvalget
Valgbestyrelse andre valg
Valgbestyrelse kommunale valg
HMN Naturgas I/S - repræsentantskabet
Energnist I/S
harryelvig.madsen@silkeborg.dk
2750 6531

Helga Sandorf Jacobsen
Arbejdsmarkedsudvalget
Plan- og vejudvalget
Børne- og ungeudvalget
helga.jacobsen@silkeborg.dk
2678 5112

Linda Lyngsøe
Socialudvalget
Nærdemokratiudvalget
Linda.Lyngsoe@silkeborg.dk
2065 1750

www.silkeborg.venstre.dk

Det sker …

ResenbroTømrer- &
Snedkerforretning ApS
86 85 33 50

Arrangementerne er for alle medlemmer
i hele Silkeborg Kommune.

Hvornår?

Hvad?

Hvor?

31. oktober
kl. 19.00

Temamøde
Midtvejs et valg

Medborgerhuset,
Silkeborg

5. marts 2020
kl. 19.00

Silkeborg kommuneforening,
generalforsamling

Medborgerhuset,
Silkeborg

Opgiv din mailadresse
til din formand så du kan
modtage nyhedsbreve.

86
86 80
80 43
43 54
54
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Henning Mortensen a/s
Kommuneforeningens bestyrelse
Stagehøjvej 1 • 8600 Silkeborg
for Venstre i Silkeborg valgt i 2019
Autoriseret VVS- og EL-installatør
Formand
Kresten Friis, 27 64 56 72
Tlf. 8682 4444
t-k.friis@fiberpost.dk
Næstformand
Poul Berggreen
Sekretær
Peter Christensen
Kasserer
Svend Siersbæk
Silkeborg
Poul Berggreen
GT
Søren Slott
NVA
DØG
Thomas Schlie
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Gjernegnens Venstrevælgerforening
Michael Sørensen
8685 5060
Erling Lemming (FU)
Tikma El A/S · Aut. el-installatør · www.tikma.dk
Herluf Rahr
Them/Bryrup
Bent Jensen
Vinderslev-Kjellerup	Knud Gadegaard
• Malerforretning • Autolakereri
Kjellerup Nord-Øst
Svend Niær Kristensen
• Skilteværksted • Liftudlejning
Karl Åge Jensen
Blicheregnens
Jens Jacob Andersen
Kreds Nord
Palle Quistgaard
Kreds Syd
Jens Nymand
Kvalitet siden 1915
VU
Mads Kristiansen
LOF
Linda Lyngsøe
Gruppeformand
Flemming Heiberg
Borgmester
Steen Vindum
Folketingskandidat
Gitte Willumsen
Folketingskandidat
Bent Jensen
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