
Beretning ved kommuneforeningens generalforsamling den 1. marts 2018: 
 
Venstre fik et godt valg i hele Silkeborg kommune, og efter et veloverstået kommunalvalg den 21. november, er 
det rart at se tilbage på forløbet af valget. 
 
Venstres position i byrådet er bevaret, endda med en lille fremgang. Vi har nu 11 medlemmer af byrådet og vi 
genvandt borgmesterposten, selvom det på et tidspunkt på valgnatten så ud som om, den kunne vippe til rød 
fordel. Steen kæmpede godt hele natten og Steens natlige taktik gjorde, at vi beholdt borgmesterposten. Det gik 
ud over nogle udvalgsposter, men i det store og hele – her set i bakspejlet nogle måneder senere - synes jeg vi har 
fået sammensat et godt byråd og Venstre er repræsenteret i byrådet på den helt optimale måde. Tak for din kamp 
på valgnatten Steen. Det var godt gået. 
 
Venstre bevarede med en lille fremgang vores styrke i hele kommunen. På landsplan var der en tilbagegang på ca. 
3.5%, og endda mere enkelte steder i landet. Vi kan her i Silkeborg kommune glæde os over det store stykke 
arbejde, der er udført af vores byrådspolitikere i den forgangne periode, som betød, at vi kom styrket igennem 
valget. Tak for det, byrådsmedlemmer. Bliv ved med det. Så får vi også et godt valg næste gang. 
 
Venstres organisation havde omkring et års tid før kommunalvalget, lavet en handlingsplan for valgproceduren, 
med opstilling af kandidater og planlægning af kampagneforløb. Vi havde opstillingsmøde i midten af maj måned 
med valg af kandidater i opstillingsrækkefølge. Det blev et meget velbesøgt opstillingsmøde med spisning og med 
besøg af næstformand Kristian Jensen samt spidskandidat til regionen, Carsten Kissmeyer. 
Der blev valgt 22 kandidater og efterfølgende kom der yderligere to kandidater til, der kunne opføres på listen. 
Hele listen endte på 23 kandidater, da Alan Bjerregaard, der også var opstillet, måtte trække sig pga nyt arbejde, 
der ikke var foreneligt med et evt. byrådsarbejde. 
 
Valgledelsen brugte sommeren til at få vores politiske budskaber samlet og debatteret og til fordeling af de 
mange valgtilforordnede på de mange valgsteder i kommunen, samt tilrettelægning af de mange valgmøder med 
kandidaterne – både fra Venstre, men også flerkantede. 
 
Samtidig holdt vi flere kandidatmøder i organisationen hvor man drøftede det politiske grundlag/program samt 
drøftede mange andre praktiske spørgsmål i forbindelse med valget. 
 
På valgaftenen kunne vi konstatere, at blå blok havde mistet to mandater og det betød, at der blev ekstra brug for 
Steens taktik på valgnatten, som jeg tidligere har nævnt. Steen fik lavet en fornuftig konstitueringsaftale med 
radikale, alternative og SF som betød, at vi i dag stadig har borgmesterposten. Det er ulig meget sjovere at være i 
besiddelse af førertrøjen, fremfor at kæmpe om den. Det var en kamp at beholde den på, men det lykkedes. Lad 
os håbe, vi kan beholde den mange år endnu. 
Konstitueringen betød, at mange Venstrevalgte lige skulle sluge en rigtig stor pille. Den kom ned, om end efter 
en længere overvejelse og undren, men det var de muliges kunst der gjorde, at den kom ned. 
 
Jeg tror, vi har en rigtig god fordeling af vores byrådsmedlemmer i denne periode. 
 
Vi fik valgt 11 ud af vores 23 kandidater på holdet. Jeg vil her rette en stor tak til alle 23 på holdet og takke for 
jeres store indsats, og de, der ikke opnåede valg, kan glæde sig over, at de var med til at trække de mange 
personlige stemmer på Venstres liste, som betød, at vi nu kan stille med det gode hold, vi har i dag. 
 
Dig, Poul Dahl, vil jeg takke for dit solide arbejde i de to sidste perioder. Det er ærgerligt at du kun manglede 
nogle ganske få stemmer i genvalg, men sådan er vilkårene når man er til eksamen, som et byrådsvalg er. 
Også en stor tak til Anders Kaysen og Leif Bæk samt Hans Jørgen Hørning for jeres gode og store indsats i 
byrådet gennem de mange år, I har været med. 
 
Formandsposten i regionen må man konstatere er meget svær at vinde. Den er en meget tung maskine at flytte 
fra en side til en anden, så endnu engang må jeg affinde mig med, at den sidder solidt på den røde maskine, som 
den har gjort i mange år. Ganske vist med en ny chauffør, men lad os i fællesskab arbejde på, at vi kan skubbe 



lidt til den maskine så den kan få en ny farve næste gang. Noget af det skyldes også, at det er en svær opgave at få 
besat regionslisten med kandidater. Denne gang var vi lidt længere, her fra området, i at vinde et mandat end vi 
var for fire år siden, hvor vi havde en suppleantplads. Måske skyldes det vores lokale overlæge fra vores dygtige 
sygehus, der helt sikkert har fået mange af vores lokale stemmer. En tak skal I have for jeres forsøg og kæmpe 
arbejde på at komme ind, Palle og Kasper. Lad os ikke give op, men kæmpe igen næste gang. 
 
Der har også været andet end valg siden sidste generalforsamling. Der har været rigtig mange aktiviteter, som alle 
vores medlemmer har kunnet deltage i. Derfor er det vigtigt, at vi alle går ind og besøger vores hjemmeside hvor 
man kan se, hvad der foregår i jeres lokale forening og i kommuneforeningen. 
 
Vores medlemsantal har vi bevaret i kommunen. Der er 697 medlemmer inkl. 76 VU-medlemmer og op til 
kommunalvalget har vi fået 56 nye medlemmer og så sent som i sidste uge kom der endnu et nyt medlem til, som 
vi har fornøjelse at være sammen med i aften. Velkommen til dig, Sanne. Jeg håber du vil føle dig hjemme her i 
Venstre. Vi er glade for dit medlemskab. 
Den medlemstilgang vi har oplevet, betyder at vi ikke følger den landspolitiske tendens – og jeg har en tyrkertro 
på, at det skyldes vores byrådsmedlemmers gode arbejde i byrådet og den politik, I står for. Tak for det. 
 
Landspolitisk har der været noget uro omkring Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven. Hvert parti 
prøvede at fremtvinge et valg uden de selv var klar over det, tror jeg. Netop fordi skattelettelse og 
flygtningepolitik skulle blandes sammen i en stor suppe tilsat lidt stærkt krydderi, bestående af en finanslov. 
Heldigvis brændte suppen på, og skattepolitik, flygtningepolitik og indvandrerpolitik blev siet fra og et 
folketingsvalg blev udsat – forhåbentligt til 2019 som oprindeligt planlagt. 
 
Her i det nye år har medierne så klippet en gammel historie ud af analerne og fundet ud af, at Lars Løkke har 
været i et sommerhus. Et sommerhus som han lånte af en Thyborønfisker i fødselsdagsgave for længe siden, da 
Lars Løkke fyldte 50 år. Gad vide hvad den næste gamle historie medierne finder frem bli’r. 
 
Sidste år lovede jeg stegt flæsk og persillesovs hvis vi beholdt borgmesterposten. I aften lover jeg ikke noget. Det 
tør jeg simpelt hen ikke. Det ender bare med en kontingentforhøjelse hvis jeg bliver ved med det, men det er 
dejligt, at når jeg kommer med lidt lokkemad, så lykkes det. Lad os se, om ikke vores politik fortsat kan give 
gevinst, selvom jeg ikke har noget lokkemad til jer. 
 
Men hvis I nu alle sammen arbejder på, at vi inden næste generalforsamling fremskaffer 50 nye medlemmer, så 
lover jeg….. 
Nej jeg tør ikke, for I gør det bare. 
 
Tak for nu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


