DETTE ER VENSTRE I SILKEBORG KOMMUNE

BLADET
En mus og en elefant
gik en dag over Ans Bro,
så sagde musen:
- Ih hvor vi kan trampe.
Jamen, sagde elefanten,
det er kun fordi broen er så
lille, man kan høre
din trampen.

www.silkeborg.venstre.dk
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Kære alle
Venstre-medlemmer

Af Kresten Friis
Kommuneforeningsformand

Julen og nytåret nærmer sig og det er
dermed tiden til at skue tilbage, men også
fremad
Året 2020 har været et mærkeligt år, alt
har været præget af Coronaen og dermed
også aktiviteterne i Venstre.
Der var flere af arrangementerne som var
planlagt i 2020 der er blevet aflyst.
Det, som på det sidste har præget arbejdet
i Venstre, og ikke mindst fået offentlighedens bevågenhed, har været opstillingsmødet den 26. august til folketingskandidat
i Kreds Nord. Meget er sagt og skrevet i
den forbindelse, hvilket på ingen måde har
fremmet Venstres gode rygte og ry. Men nu

er sagen, efter en politianmeldelse fra et
Venstre medlem, overgivet til efterforskning hos politiet

energien til at lade dig opstille, så henvendt dig til den lokale foreningsformand.
Kontaktoplysningerne kan finde på vores
hjemmeside www.silkeborg.venstre.dk

Allerede nu er vi langt i planlægningen af
kommunalvalget i november 2021.
Tids- og handleplanen for KV21 blev allerede godkendt på generalforsamlingen
i 2020. Der arbejdes på nuværende med
at finde de fokusområder, som Venstre
skal lægge vægt på op til valget. De vil
blive præsenteret på generalforsamlingen
torsdag den 4. marts 2021

Som afslutning vil jeg ønske jer en glædelig jul og et godt nytår og opfordre jer
til at slutte op om arrangementerne som
kommer i 2021, startende med det første
arrangement, mandag den 18. januar 2021,
med nytårskur og virksomhedsbesøg hos
Grønagergård Savværk, - se omtalt andet
sted i bladet

De lokale foreninger er i gang med at finde
kandidater, som vil opstille til kommunalvalget, - så har du lysten, interessen og

Med venlig hilsen
Kresten Friis
kommuneforeningsformand

En bøn til de
avisskrivende

Af Niels Lauritsen
Redaktør

Der har været skrevet mangt og meget i avisen de seneste par måneder. En enkelt, ung
person er blevet angrebet med ukvemsord
af værste skuffe. En meget aktiv VU-er, der
står i sin politiske karrieres spæde start.
Angrebene ville ingen ende tage, og senest
er han også blevet politianmeldt.
Hvad er det lige, man vil opnå med det?
Hvorfor var der ingen ældre, voksne, der
hjalp den unge Vu-er på vej, til den store og
krævende opgave det var, at arrangere og
afvikle en vigtig afstemning, men lod ham
stort set køre hele arrangementet alene.
Jeg tror, hvis det var mig i den situation,
jeg ville løbe skrigende bort fra al politik
og aldrig mere vende tilbage-.
Er der nogen af de implicerede og avisskrivende parter, der tager sig af den unge
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VU-er i dag. Er der nogen, der hjælper ham
igennem forløbet rent psykisk. Eller står
han helt alene tilbage med politianmeldelser og de mange ukvemsord i dagspressen?

– hjælper med til at få Venstre på fode igen,
og få udbedret den alvorlige skade, der er
påført partiet. Det er nemlig ikke kun den
unge VU-er der har lidt skade.

Jeg håber sandelig også, at alle skribenterne – der aldrig stoppede skriverierne

Der er 11 måneder til et vigtigt byrådsvalg.
Jeg håber I trækker i arbejdstøjet for
alvor, for os, der tidligere har været i
valg-arbejdstøjet, frygter det værste. Der
bliver virkelig brug for jeres arbejdskraft
de næste 11 måneder, for vi andre kan ikke
denne gang klare det alene. Det er en stor
skade, der skal udbedres – med mindre
der skal vælges en rød borgmester. Men
det er måske det, I hele tiden har været
interesseret i? Eller har I travlt med stadig
at skrive til avisen.
Niels Lauritsen
Redaktør, Venstre-Bladet

BORGEN
INDEFRA

Af Kristian Pihl
Lorentzen, Ans

Venstres VISION og det
daglige rugbrødsarbejde
Tak til bladets redaktør Niels Lauritsen
for opfordringen til at bidrage med et indlæg under overskriften ”Borgen indefra”.
Jeg vil indlede med at glæde mig over
Venstres vellykkede sommergruppemøde
i august, hvor en enig folketingsgruppe
i vores 150 års jubilæumsår som parti
fik formuleret klare mål og holdninger.
Venstres vision som liberalt parti er klar:
Vi vil skabe et Danmark, hvor den enkelte
tager ansvar for sin egen tilværelse og har
frihed til at bestemme, hvordan livet ledes
bedst. Vores mission er ligeledes klar: Vi
skal være det toneangivende parti, der hver
eneste dag kæmper for at skabe et rigere,
friere og mere sammenhængende Danmark.
Med dette overordnede afsæt fastsætter vi
konkrete mål og indsatser inden for de enkelte politikområder. Der er dog tre centrale
indsatsområder: 1) ØKONOMI – jobvækst i
en grøn omstilling, 2) VELFÆRD – en fornyet
offentlig sektor med mennesket i centrum,
og 3) UDLÆNDINGE – en stram og konsekvent
udlændingepolitik med plads til dem, der
vil det danske fællesskab. Det er vigtigt, at
der nu er fodslag i Venstre om disse vigtige
grundpiller. Som afsæt til en mere offensiv
og klar V-politik på alle områder. Venstre
skal nemlig vise vejen og ikke blot træde i
andres fodspor!
Lad mig dernæst nævne nogle af de sager
og udfordringer, som jeg har arbejdet med
i de seneste måneder – det jeg kalder det
daglige rugbrødsarbejde på Christiansborg.
VANDLØB, hvor vi kæmper for en modernisering af vandløbsloven med det mål, at der
kommer mere fokus på vandløbenes evne
til at aflede vand til havet, så oversvømmelser undgås.
FRIT VALG, hvor jeg bl.a. arbejder på at
fremme gravides frie valg af fødeklinik
mellem offentlige og private tilbud. Med

afsæt i et fremragende privat initiativ af
jordemor Mona Bindner i Silkeborg. Desuden arbejder vi for gode rammer for frie
skoler, friplejehjem, frit valg for ældre og
andre områder, hvor der borgernes frie
valg har stor værdi. Pengene skal følge
opgaven – og ikke stive systemer.
TRAFIKAL INFRASTRUKTUR, hvor Venstre
holder regeringen op på løftet fra valgkampen om en ambitiøs investeringsplan.
Herunder i forhold til opgradering af
Rute 26 mellem Søbyvad og Mundelstrup
samt anlæggelse af en tiltrængt ny jysk
parallelmotorvej (”Hærvejsmotorvejen”).
Desuden har vi lavet beslutningsforslag
vedr. bekæmpelse af trafikstøj og fremme
af sikker cyklisme, ligesom vi er optaget
af, at de for skatteyderne så dyre jernbane
bliver effektiviseret og moderniseret.
GRØN OMSTILLING, hvor vi har fokus på at
der skal skabes nye danske arbejdspladser
– ikke det modsatte, som virkningen af
venstrefløjens politik nemt kan medføre.
Herunder eksempelvis i forhold til landbrugsproduktionen, der også fremover
skal have en central placering. Også en
grønnere transport med gradvis overgang
til grønne drivmidler som biogas, brint og
el er på vores dagsorden. Men ikke med
nye høje bilskatter som pisk. Men derimod
med grønne skattelettelser som gulerod.
MINK-SKANDALEN, der i de seneste uger
har fyldt rigtig meget i lyset af regeringens
lovbrud og ufattelige hastværk samt den
arrogante holdning overfor de hårdt ramte
minkavlere. Jeg forstår til fulde vreden bag
den store traktordemonstration i Aarhus og
København forleden ”Oprør fra landet”.
Et klart signal til regeringen om, at nok er
nok. I skrivende stund står det klart, at de
i huj og hast etablerede mink-massegrave
ved Nr. Felding og Kølvrå er tikkende miljøbomber, der kun kan demonteres ved
opgravning af de mange millioner mink til
sikker destruktion.

Midtjysk folketingsmedlem for Venstre

SILKEBORG SYGEHUS, hvor jeg i løbet af
efteråret har stillet en lang række spørgsmål
til sundhedsministeren med det mål at opnå
æresoprejsning for vores lokale sygehus og
de fremragende resultater i forhold til undersøgelse af lungekræft, der her er præsteret
af et dygtigt personale. Nu er debatten ved
at vende. Det står klart, at regionens ledelse
for længst burde have bakket op om de nye
metoder i Silkeborg frem for at hænge dem
ud og gribe til fyring af dygtige folk.
TANGE SØ SAGEN, hvor vi i februar 2021
kan forvente et udspil fra miljøminister Lea
Wermelin til varig løsning. Her er jeg klar
tilhænger af den fornuftige kompromisløsning, ”Tangestryget”, hvor alle får noget,
men ingen får alt. Det var i øvrigt en stærk
opleves at deltage i den gigantiske fakkeldemonstration rundt om Tange Sø, ”Vi
brænder for Tange Sø”. En ægte folkelig
manifestation, der giver genlyd helt ovre
på Christiansborg som signal om, at man
ikke blot skal sidde i hovedstaden og træffe
vidtgående beslutninger hen over hovedet
på os midtjyder.
Jeg vil også her glæde mig over den uhyre
fornemme placering, som Silkeborg Kommune har fået i Dansk Industris årlige
undersøgelse af erhvervsklimaet i landets
kommuner. Stor tillykke til borgmesteren,
resten af byrådet, erhvervslivet og alle
os andre med den flotte 4. plads. Succes
avler succes!
Afslutningsvis vil jeg konstatere, at vi nu
går ind i et kommunalt og regionalt valgår.
Her er det afgørende, at vi står stærkt og
samlet som et parti, hvor vi alle trækker
på samme hammel. Så skal vi nok sejre!
Jeg ønsker alle bladets læsere og jeres
familier en rigtig glædelig jul samt et godt
og lykkebringende nytår. Lad os sammen
ønske, at 2021 bliver året, hvor vi med fælles indsats får bugt med Corona-virussen.
VENSTREBLADET | 9 | 2020
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NYTÅRSSTATUS på
outdoor i Silkeborg
Kommune
I en tidligere udgave af dette blad gav
jeg en status på, hvordan vi kom fra start
med arbejdet i Outdoorudvalget. Udvalget trådte i kraft pr. 1. januar 2020 og
vil fungere frem til udgangen af denne
byrådsperiode.
I skrivende stund, hvor der kun er et lille
års tid til udløb på byrådsperioden, er det
derfor en passende lejlighed til at se nærmere på, hvordan det står til med outdoor
i Danmarks Outdoor Hovedstad.
Da udvalget tiltrådte var det med et kommissorium vedtaget af byrådet, der var og
er vores arbejdsmæssige udgangspunkt.
Deri stod det beskrevet, at vi i første halvdel af 2020 skulle arbejde på at færdiggøre
en outdoormasterplan. Denne opgave er
løst og i juni måned godkendte byrådet
outdoormasterplanen.
Planen bygger på tre overordnede fokusområder inden for outdoor; velfærd, viden/
vækst samt fritid/natur. Et af formålene
med masterplanen var at sætte streg under
og vise, at vi i kommunen vil bruge outdoor
til mere, end hvad man også kunne kalde
”outdoor classic”. Altså outdoor som vi
kender det fra vores fritid i naturen, hvor
vi går ture, kører på mountainbike eller
roer i kajak.
Outdoor skal i kommunen i endnu højere
bruges i et velfærds- og vækstmæssigt perspektiv. For at indfri de tre fokusområder
i masterplanen, beskrev vi også, hvilke
redskaber der skulle aktiveres, for at vi når
i mål med mere outdoor inden for de tre
fokusområder. Her pegede vi på lokale fællesskaber, faciliteter, eksterne samarbejder
og til sidst branding & formidling.
Min oplevelse er, at outdoormasterplanen
er blevet rigtig godt modtaget. Vi oplever
i hvert fald at få mange henvendelser fra
interesserede borgere, foreninger mv., der
har ønske om at bidrage til udførelsen af
masterplanens visioner.
For at udbrede kendskabet til masterplanen, valgte vi at få produceret en lille film,
der beskrev elementerne på få minutter.
Vil man se denne video, skal man gå ind
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Af Mads Frandsen
Byrådsmedlem og
formand for Outdoorudvalget

på www.outdoor.silkeborg.dk, hvorefter
man i menuen skal vælge masterplan for
Danmarks Outdoorhovedstad, hvor man
finder videoen.
I dette efterår har vores primære opgave
været at se på, hvordan vi i samarbejde
med lokale aktører – herunder vores
lokalråd – kan få udbredt kendskabet til
masterplanen samt hvordan, at de kan
være med til at implementere tankerne
fra masterplanen. Dette arbejde har været en anelse udfordret af COVID-19. Det
store startskud skulle have fundet sted på
Nærdemokratikonferencen i begyndelsen
af november, hvor alle lokalråd skulle være
samlet. Desværre måtte dette arrangement
aflyses, og derfor måtte vi i udvalget tænke
i alternativer.
Løsningen er blevet, at vi har henvendt
os til alle lokalråd, der er blevet tilbudt
at indgå i et forløb, hvor de skal arbejde
med, hvordan outdoor bliver en større
del af deres lokalområde. Et kriterie for
at være med, er at man også involverer
relevante lokale aktører som fx plejehjem
eller børnehave. Dette fordi, at vi ønsker
outdoor som en større del af velfærden i
kommunen. Vi forventer at skulle udvælge
to-tre lokalområder, der skal arbejde med
dette projekt i de første par måneder af
2021. Forløbet minder en del om det, der
for år tilbage blev afviklet ifm. ”Lokalområder med kant”.
Som jeg skrev tidligere i dette indlæg, så
oplever vi at outdoormasterplanen har fået
en god modtagelse. Da byrådet tilbage i
oktober vedtog budget for 2021, kunne
jeg i mit budgetindlæg konstatere, at
fremkomsten af ordet outdoor i hvert fald
var forøget markant i budgetaftalen, når
man sammenlignede den med tidligere år.
I budgetaftalen var der markante outdooraftryk. Et par eksempler er 1 mio. ekstra
til færdiggørelse af Krabbes Grønne Ring
i Kjellerup og et årligt tilskud på 2 mio.
kr. til Outdoor Institute(gælder til og med
2023). Der blev også afsat 0,5 mio. kr. til
at realisere initiativerne fra den vedtagne
outdoormasterplan. Dette bliver en opgave
for Outdoorudvalget i 2021.

Min oplevelse er, at
outdoormasterplanen
er blevet rigtig godt
modtaget.

Nu hvor jeg sidder og skriver dette indlæg,
er der ikke truffet en endelig beslutning
omkring, hvordan de 0,5 mio. kr. skal
anvendes. Den indledende snak i Outdoorudvalget har dog handlet om, at ønsker at
bruge en del på outdoor-initiativer i vores
lokalområder og en anden del på outdoor/
velfærdsmæssige initiativer.
Vi er opmærksomme på, at midlerne til
outdoor i lokalområder ikke blot skal være
en gentagelse af i forvejen eksisterende
puljer i kommunen. Det samme gælder i
øvrigt for de midler, vi evt. måtte give til
outdoor/velfærdsmæssige initiativer.
Udvalget vil i 2021 have fokus på, hvordan
vi kan sikre mere outdoor på vores velfærdsområder. Derfor har vi også allerede
haft en smule dialog med socialområdet,
beskæftigelsesområdet og børne- og ungeområdet omkring dette.
Dette håber jeg at få lejlighed til at skrive
om, i en senere udgave af dette blad.
Godt nytår til alle i Venstre!

www.silkeborg.venstre.dk

Tilbageblik
og fremsyn
Vi skriver nu December 2020, og i ønskes
alle en rigtig glædelig jul samt et godt
nytår.
Ser man tilbage på året der nu er ved at
rinde ud, ja så er der ikke mange højdepunkter eller lyspunkter at dvæle ved. Her
tænker jeg på alle de aflyste arrangementer, såvel personlige, arbejdsmæssige og
politiske. Jeg tænker også på den katastrofale valghandling i Valgkreds Nord samt
byrådsgruppens nødvendige ekskludering
af Gitte Willumsen.
Coronaen ramte hele verden med fuld
styrke i marts måned, og vil ikke rigtig
slippe sit tag. Der har været op og nedture.
En anden bølge ramte Danmark i sensommeren og den døjer vi med endnu.
Den siddende regering med Mette Frederiksen har absolut ikke gjort det nemmere
at være dansker.
Hun har egenrådigt regeret landet, og havde
i starten succes med dette forehavende,
da danskerne havde blind tillid til hendes
ageren, og frygten for konsekvenserne af en
voldsom spredning havde fået et fast greb
i den danske befolkning og oppositionen i
særdeleshed.
Den store tillid til Mette Frederiksen begyndte dog at vende i sensommeren, og med
det store fejlslag med den Grundlovstridige

nedslagtning af hele den danske minkavl,
kom Statsministeren rigtig i modvind.
Jacob Ellemann trådte nu i karakter, og
viste sig nu som en rigtig leder af oppositionen for den blå blok. Jeg håber han
nu bider sig fast og kan påvirke den store
genopretning der venter forude.
Hvad så med fremtiden? er der overhovedet
ingen håb eller lyspunkter?
Jo – Coronaen skal der nok blive styr på i
2021, hvor en effektiv vaccine vil sætte
en stopper for denne sygdom, og vi igen
kan åbne samfundet op både socialt og
arbejdsmæssigt. Vi skal så politisk være
med til at sikre erhvervslivet gode vilkår,
så beskæftigelsen og samfundsøkonomien
igen kan komme på fode. Kun derigennem
kan vi begynde at betale af på den store
regning Coronaen har medført. Vi skal
kæmpe voldsomt imod øgede erhvervs- og
personskatter, som den siddende regering
formentlig vil foreslå.
I USA er Præsident Trumph nu snart fortid, og jeg tror det med Præsident Biden
ved roret vil sprede et budskab ud over
hele kloden, at vi nu igen har en stabil og
troværdig partner. En partner, som vi i
Danmark skal være dygtige til at udnytte,
så vi kan fremme vores eksport af bl.a.

Af Poul Berggreen
Formand for Venstre Silkeborg By og
næstformand for kommuneforeningen

vindmøller, solenergi samt andre miljøtekniske tiltag.
Det skal være mit håb, som Formand for
vælgerforeningen i Silkeborg og som Næstformand for Kommuneforeningen, at 2021
vil være året, hvor vi igen kan afholde
generalforsamlinger, udvalgsmøder, virksomhedsarrangementer, Grundlovsmøde,
Sankt Hans arrangement, Grill arrangementer samt Borgmestersejlads m.v.
Vi skal nu i gang med planlægningen af
KV21 og RV21. Det er utrolig vigtigt, at der
bliver mulighed for offentlig at italesætte
de mange gode tiltag og forslag vi fra Venstre ønsker skal præge Silkeborg Kommune
for de næste mange år.
Mange nye kandidater stiller op for første gang, og jeg vil gerne appellere til
de siddende byrådsmedlemmer, at de
husker at tage hånd om de nye, da i jo
ikke må glemme at i selv har været nye
engang. Godt nok er vi ved valgene i en
gensidig konkurrence situation, men vi må
ikke glemme begreberne hjælpsomhed,
ordentlighed og medmenneskelighed.
Og lad os så komme i gang med det politiske håndværk, så vi atter i nov. 2021 kan
beholde Borgmesterposten og tilbageerobre
gode og betydningsfulde udvalgsposter.
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Regionsrådsvalg
Hvem skal styre vores sygehuse, busser, grusgrave og meget andet. Det kan da ikke
passe det skal være Anders Künau helt selv.

Venstre opstiller til Regionsrådet een liste.
Efter et større puslespil og nogen diskussion frem og tilbage blev det besluttet
at bruge en model hvor der bl.a. bliver
taget hensyn til antal stemmer i 2017 og
at Silkeborg kommune skal stille med 3
kandidater. Placeringen er efter en del
debat blevet udregnet efter d’Hondt.
I skrivende stund skal der 41 på listen.
Silkeborg står til plads 7, 21 og 34. Det
bliver sandsynligvis en kæmpestor stemmeseddel (igen) Vi har desværre ingen
indflydelse på det grafiske layout. Så vi må
se hvordan vi bliver placeret. Sikkert lidt
ude til højre for neden. Liste V et jo ikke
ligefrem først i alfabetet. Der er enighed
om at kommunenavnet skal fremgå af
Venstres liste. Antal og placering kan i
sagens natur se anderledes ud på den
endelige stemmeseddel selv om princippet
står fast. Spidskandidaten er valgt. Det
blev Anders G. Christensen fra Favrskov.
Hver kommune skal senest 1 april indmelde
hvem og hvilken prioritering kommunens
kandidater skal have på de tildelte pladser.
Her i Silkeborg kommune vælger og prioriterer vi vores kandidater på kommuneforeningens generalforsamling den 4. marts
2021. Interesserede skal senest 8 dage
før dvs. senest 24. feb. meddele til Jens
Nymand eller Kresten Friis at man ønsker at
stille op. Der vil være en kandidaterklæring
der skal accepteres og underskrives for at
komme på listen. Hovedpunkterne er at
man vil arbejde aktivt for venstres sag.
Acceptere at spidskandidaten forhandler
konstituering og lignende. Der vil være
nogen støtte fra regionsbestyrelsens side.
Bl. a. i form af kurser, samarbejds events
og lignende. Ligesom der er hjælp fra
landsorganisationen til hjemmesider, salg af
merchandise, plakater (de hænger dem dog
ikke op) og meget andet. Der er ingenting

Antal kandidater der bør være
Favrskov

1

1

Hedensted

2

1

Herning

4

1

Holstebro

2

1

Horsens

2

Ikast-Brande

2

1

Lemvig
Norddjurs

1
1

1

Odder
Randers

1
2

1
1

Ringkøbing-Skjern
Samsø

2

1

Silkeborg
Skanderborg

3
2

Skive

2

1

Struer

1

1

Syddjurs

1

Viborg

3

1

Aarhus

6

1

VU

3
41
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Oversigt over antal kandidater pr. kommune.

der er gratis her i tilværelsen. Man skal selv
være villig til at bruge nogle ressourcer
både økonomiske og tidsmæssige.
De kandidater der bliver valgt, får stillet
spalteplads til rådighed i næste nummer af

Lad os hjælpe hinanden med at få Venstre
fra Silkeborg repræsenteret i regionsrådet.
Vores sygehus er på spil.

6

Valgte 2017

Venstrebladet til at præsentere sig selv og
sine holdninger. Der er også muligheder på
kommuneforeningens hjemmeside.

Handlingsplan KV21
Nedsættelse af en valgledelse
Valgledelsen udpeges på konstitueringen
umiddelbart efter Kommuneforeningens
generalforsamling i marts 2020.
Valgledelsens medlemmer består af det
fulde forretningsudvalg, der ligeledes udpeges på den pågældende konstituering,
ligesom valgledelsen består af Venstres
spidskandidat. Valgledelsen kan supplere
sig med evt. ad hoc-personer med specialviden såfremt behov. Ad hoc-tilknyttede er
uden nogen stemmeret.
Valgledelsen starter arbejdet i august 2020.
Valgledelsen er bemyndiget til:

•

 t lede og tilrettelægge det praktiske
a
omkring proceduren og udarbejdelse
af det valgprogram/valggrundlag som
Venstre i Silkeborg Kommune går til
kommunalvalg på.

•

at lede slagets gang i forbindelse

med valgkampen til KV21, dvs. udarbejde kampagneplan for valgkampen
og forestå den overordnede ledelse af
valgkampen i behørig inddragelse af
vælgerforeningerne.

•

•

•

 t modtage og behandle anmodninger
a
fra medlemmer, der ønsker at melde sig
som kandidater efter det fælles opstillingsmøde og frem til tre uger før kandidatlisten til kommunen skal afleveres.
Det skal præciseres at den nævnte tre
ugers frist alene er frist for at melde sig
som Venstre-kandidat og komme med på
Venstrelisten. Valgledelsen bemyndiges
til at foretage screening af kandidaterne
ud fra samme kriterier, der måtte nedfældes i kandidaterklæringen.
 t udarbejde kandidaterklæringer og
a
foranledige, at alle kandidater underskriver kandidaterklæringen som
betingelse for opstilling.
at indgå valgforbund med de relevante
partier.

Valg af spidskandidaten
Det er særskilt og forud for udarbejdelse
og vedtagelse af handlingsplan KV21, valgt
Steen Vindum som spidskandidat på opstillingsmøde den 21. januar 2020.

Opstilling af øvrige kandidater på
V-listen
Vælgerforeningerne finder egnede Venstrekandidater og præsenterer disse på vælgerforeningernes generalforsamlinger i februar
2021. Det endelige opstillingsmøde finder
sted som et for hele kommunen fælles
opstillingsmøde, der afholdes foråret 2021.
Tidspunktet for opstillingsmødet fastsættes
af valgledelsen. Retten til at screene og
træffe beslutning om en kandidat er egnet
tilfalder den lokale vælgerforening indtil 3
uger før det fælles opstillingsmøde.
På det fælles opstillingsmøde prioriteres
kandidaterne på listen i forhold til det
opnåede stemmetal.
Kandidater, der måtte melde sig efter
det fælles opstillingsmøde og frem til 3
uger før afleveringen af kandidatlisten
til kommunen, prioriteres ind på listen
efter kandidaterne fra opstillingsmødet i
forhold til tidspunktet for anmodningens
fremsendelse til formanden for valgledelsen. Evt. anmodninger skal være skriftlige
eller på mail. Prioritering af anmodninger,
der er fremkommet med brev på samme
dag findes ved lodtrækning.
Alle Venstre-kandidater i Silkeborg Kommune opstilles på en fælles liste. På
stemmesedlen skal angives hvilket område
kandidaten bor.
Kandidater skal som betingelse for opstilling
underskrive en kandidaterklæring, hvori
der fastlægges de endelige kriterier, man
ønsker, kandidaten skal leve op til.
Udarbejdelse af valgprogram
Den endelige procedure for udarbejdelsen
af valgprogrammet tilrettelægges og ledes
af valgledelsen. Valgledelsen starter proceduren med at bede Venstres gruppe om at
foretage en gennemgang af valgprogrammet fra KV17 for en udarbejdelse af status
på denne og så vidt muligt tilrette, hvor
Venstres politik måtte være ændret som
følge af arbejdet i byrådet.
Den videre procedure med udarbejdelse
af valgprogrammet forestås under ledelse
af valgledelsen med inddragelse af byrådsgruppen, baglandet herunder evt.
baggrundsgrupper, samt kandidaterne.
Valgprogrammet og kandidaterklæringen
skal være færdiggjort maj 2021.

Det endelige valgprogram munder ud i
maks. fem klare valgbudskaber, som Venstre går til valg på november 2021.

/Jens Nymann, Nikolai, Flemming Heiberg,
Poul Berggren, Søren Slott

OPSTILLINGSMØDE TIL KOMMUNALVALGET
2021
Torsdag den 15. april 2021
vil der blive afholdt opstillingsmøde
til kommunalvalget
2021 i Medborgerhuset,
Bindslevs Plads 5, 8600
Silkeborg kl. 19.00
Spidskandidaten/borgmesterkandidaten er valg
sidste år, men nu skal
alle de øvrige kandidatpladser vælges og placeres
på den kommende liste til
kommunalvalget.
VENSTRE-BLADET, der
udkommer sidst i marts
2021, vil indeholde meget
mere om opstillingsmødet.
Reserver allerede nu plads
i din kalender.
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2 gode beslutninger til
gavn for forældre og deres
børn i vores kommune

Af Helga Sandorf Jacobsen

Medlem af Børn- og Ungeudvalget

Nyt tiltag på børnepasningsområdet – ”Businstitution”

Vores kommune er under borgmester Steen
Vindums ledelse blevet en attraktiv tilflytningskommune, hvilket er meget positivt
for os alle. Det giver samtidigt nogle store
udfordringer og kræver investeringer på
blandt andet infrastrukturen og især på
børnepasningsområdet. Derfor har vi i
budgetterne også fundet penge fremover
de næste mange år til byggerier af nye
daginstitutioner og udvidelse af skoler.
Venstres medlemmer af Børn- og Ungeudvalget vil rigtigt gerne, at vi, når vi skal
bygge nye institutioner, tænker anderledes,
tænker mere natur og knap så meget mursten. Vi ønsker et godt børneliv til børnene
– der jo tilbringer mange, mange timer i
deres pasningstilbud. Et godt børneliv i
institutionerne er for os blandt andet natur,
frisk luft, tryghed og hygge. For at forsøge
at tænke lidt kreativt for børnenes skyld,
har vi i Børn- og Ungeudvalget taget et
lille, nyt tiltag, som vi har store forventninger til. Kommunen har indkøbt 2 busser,
som er specialindrettede som en rullende
børnehave med toilet, siddepladser (der
kan konverteres til sovepladser) til alle
børn og voksne, køkken m.v. Bussen skal
være tilknyttet en institution, men kører
ud i naturen, når børnene er mødt. Dette
giver uanede muligheder for, hvor børnene
kan tilbringe deres pasningsdag. De kan
komme rundt i kommunen til nogle af de
mange skønne steder, vi har. Det kunne
være Kompedal plantage, landbrugsmuseet
i Gjern, Blicheregnens museum i Thorning,
Høgdal, Troldhøj, Tange Elmuseum, tur
til veteranjernbanen i Bryrup eller Vrads,
bondegårdsbesøg, ture til nogle af de
mange skønne naturplantager, skove,
søer, åer og meget andet. Det er nu kun
pædagogernes fantasi og initiativ, der her
sætter grænserne stort set.
Dette tror vi på, vil give vores børn en
rigere, sundere, mere varieret og lærerig
dagligdag, og vi ser frem til, at busserne
leveres, så de kan komme ud at køre med
børnene.
Busserne giver samtidigt en øget fleksibilitet, hvor kommunen kan flytte busserne
mellem institutioner, hvis behovene skulle

8
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ændre sig i de forskellige egne af vores
kommune.
Pasning af egne børn i eget hjem
Børn er forskellige, og forældre har forskellige behov omkring børnepasning i
forskellige faser af deres liv.
Mange småbørnsforældre er pressede i
dagligdagen og efterspørger mere tid og
ro sammen med deres små børn, og mange
børn har i perioder i deres opvækst behov
for mere ro og tryghed.

der selvfølgeligt ikke er i nærheden af at
svare til en normal indkomst, men som
kan give nogle familier et lille økonomisk
tilskud til pasningen.
Dette forslag er til vores store glæde nyligt
blevet vedtaget i såvel Børne og Ungeudvalget, som i Byrådet.
Det bliver en ordning, der giver bedre frihed
til familierne for at vælge lige det, der
passer bedst for den enkelte familie – og
en bredere vifte af valgmuligheder for
småbørnsfamilierne at vælge imellem.
Med vores tiltag er vi med til, at pengene
følger barnet i højere grad, og giver en
større valgfrihed til forældrene, hvilket for
os er god, liberal venstrepolitik.

Vi ønsker et godt
børneliv til børnene –
der jo tilbringer mange,
mange timer i deres
pasningstilbud.

Dette kan vi nu give dem en meget bedre
mulighed for at udleve til stor gavn for børnefamilierne og især de små børns trivsel
og opvækst, idet Venstres 3 medlemmer
af Børn- og Ungeudvalget har fremsat et
forslag om at hæve tilskudsbeløbet betragteligt til forældre, der vælger at passe
deres egne 0-6-årige børn selv.
Med vores forslag, så kan forældre, der ønsker selv at passe deres egne små børn i en
periode, få et beløb, der svarer til mellem
50 og 80 % af det beløb, som er kommunens
udgift til børnepasning i institution.
Silkeborg kommune har indtil nu ligget meget lavt i forhold til andre sammenlignelige
kommuner på tilskuddet til forældre, der
selv tager hånd om pasningen af deres
egne børn, men med det nye tiltag, som
vi har foreslået, mere end fordobles dette
tilskudsbeløb, og kommer op på et beløb,

Julehilsen
fra Venstres
næstformand
Redaktionen har helt eksklusivt modtaget en julehilsen
fra Inger Støjberg, som bringes her:

Da jeg kl. 00.00 nytårsaften sprang ned fra
min sofa og ind i det nye år med et glas
champagne solidt placeret i højre hånd,
havde jeg heldigvis ingen anelse om, hvad
der ventede mig og resten af Danmarks
befolkning.

udbygge, så vi kan vinde regeringsmagten
tilbage. Der er heldigvis basis for at bygge
videre på samarbejdet, så på den front ser
det lysere ud.

Glædelig jul og godt nytår til alle i Silkeborg
Kommune!
Inger Støjberg, næstformand Venstre

Jeg behøver ikke at liste alle uhyrlighederne op, for vi har alle været underlagt
restriktioner, som ingen havde forestillet
sig for et år siden.
At vi oven i det har oplevet en magtfuldkommen regering, der har udnyttet den
tillid, som hele Folketinget udviste den,
da et enigt folketing i foråret vedtog lovgivning, som gav regeringen vide rammer
for at håndtere en krisesituation.
Dengang forestillede ingen sig, at Mette
Frederiksen ville udnytte sin magt, som
hun har gjort.
Corona har kostet mange arbejdspladser, og
der ligger en ufattelig stor regning og venter
på kommende generationer efter de mange
tiltag og hjælpepakker, som Folketinget
har vedtaget.
Værst er det dog gået ud over minkerhvervet, som Mette Frederiksen med et
fingerknips aflivede. Endda uden at have
lovhjemmel til det. Hun har oven i købet
gjort det på en måde, så hun efterfølgende
forsøgte at krybe udenom at give fuld og
hel erstatning til de 6.000 mennesker,
som har levet af det. Det er både trist og
utilstedeligt, at regeringen har behandlet
et stolt erhverv på en sådan måde.
Det kan være svært at se lyset i mørket,
men det er heldigvis sådan, så der altid
kommer noget godt ud af en hver krise.
Én af de positive ting, der helt tydeligt er
kommet ud af alt det, vi gennemgår lige
nu er, at sammenholdet i den blå lejr er
væsentligt styrket. Et sammenhold som
vi skal bygge videre på, og som vi skal
VENSTREBLADET | 9 | 2020
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At bygge bro
Overskriften på dette indlæg er en metafor, der oftest bruges, når mennesker med
forskellig baggrund, holdninger eller fokus
skal få tingene til at lykkes på trods af deres
forskelligheder. Faktisk er udtrykket så fast
forankret i vores sprogbrug og bevidsthed,
at det næsten står stærkere end det at
faktisk konstruere en bro.
I den lokale avis for tiden har der været
en del skriverier om en bro. En bro, der
forbinder bredderne af Tange Sø på Anssiden med bredden på Bjerringbro-siden. En
bro, der er bygget for mange årtier siden,
og som i dag ikke har den rette dimension
til at håndtere trafikken – der er ret omfattende og også indbefatter store køretøjer.
På grund af den smalle bro og den ret

10
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omfattende trafik, er der et stort ønske
hos de lokale i Ans om at få sikret de bløde
trafikanter. Det er nemlig ikke sikkert at
gå eller cykle over broen – og slet ikke for
børn eller mindre grupper, der let risikerer
at komme meget tæt på trafikken, der
må køre 60 km/timen. Det er faktisk ikke
svært at se problemet, men det kan være
svært at løse.
Broen forbinder nemlig Viborg og Silkeborg
Kommune. I Silkeborg Kommune bor der
2.500 mennesker i Ans lige ved broen, og
i Viborg kommune bor der ingen, der hvor
broen lander. Der er ingen skolevej, og
der er ingen trafik til haller, sport eller
andet kultur. MEN. Lige inde i Viborg kommune ligger en af de største rekreative

Af Jarl Gorridsen
Byrådsmedlem

naturområder for både Ans-folket og mange
gæster. Nemlig de store Ormstrup-skove
med naturstier, fugleliv, cykelruter og masser af store hjortedyr, der brøler og byder
på storslåede oplevelser.
Derfor er broen vigtigt. Den er en forbindelse for motion, rekreative aktiviteter og
folkesundhed. Den ufuldkomne bro med
den lave sikkerhed er de sidste 500 meter
i at lukke hullet i en fantastisk cykeltur på
17 km rundt om Tange Sø. Men hvorfor så
al den strid? Jo – Silkeborg Kommune kan
godt se, at de har den største befolkningsmæssige interesse, men kvier sig ved at
skulle betale en stor del af broen, som kan
beløbe sig til 10-12 mio. Viborg Kommune
kan sagtens se udbyttet, men forholdsvis

få af deres borgere bor tæt på lige netop
det område (selvom de bruger det flittigt). Lokalrådet i Ans tror, at det ville
være bedre at lave et mindre projekt, hvor
man dæmper farten og etablerer 2minus1
veje. Idrætsforening, Borgerforening og
Handelsstandsforening ønsker at få den
store løsning.
Sådanne forviklinger giver grobund for
meningsudvekslinger på facebook – og de
kan ofte få et lidt barskt tilsnit. Det giver så
yderligere grøfter, og til sidst kan man stå i
en situation, hvor der skal bygges to broer.
En over søen og en over meningsforskellene.
Jeg selv er ivrig fortaler for en stor løsning,
og prøver sammen med andre frivillige at
få kommunens folk til at give en vurdering
af mulighederne. De – på den anden side
– kigger i retningen af lokalrådet.
Sådan kan lokalpolitik også være. Et virvar
af forskellige interesse iblandet noget barsk
tale og lidt politisk fnidder. Opskriften på
en situation, der fremkalder hovedrysten
hos mange af de brave borgere, der egentlig
bare ønsker at se, om deres drømmeprojekt kan gennemføres. Heldigvis er
der antydninger af statslige tilskud på
op mod 5-6 millioner. Det kan være den
ingrediens, der gør projektet muligt – og
forhåbentlig kan få enderne til at mødes.
Ak ja. Det kan være svært at bygge bro.
Både mellem sø-bredder og mellem mennesker.
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Generalforsamlinger
Venstre Kjellerup Nordøst afholder generalforsamling
torsdag d. 4. februar 2021 kl. 19.00 på Grønbæk cafe.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Indslag v. Susanne og Jarl.

Generalforsamling i Gjernegnens Venstrevælgerforening
Bestyrelsen i Gjernegnens Venstrevælgerforening vil gerne
indbyde alle medlemmer af foreningen til ordinær Generalforsamling, tirsdag den 08. februar 2021 i Gjern Kultur- og
Idrætscenter.
Vi starter aftenen kl. 18.00 med fællesspisning, der er dejlig
suppe på menuen, som kan bestilles på mobilnr.: 2043 2703
eller mail: michael@gejlholm.dk, senest den 04. februar
2021. Pris pr. person kr. 50,00 drikkevarer kan købes.
Vi håber, at I vil bakke op om vores Generalforsamling.
Vel mødt.
Selve Generalforsamlingen begynder kl. 19.30.
Dagsorden iflg. vedtægter
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
4. Behandling af regnskab
5. 	Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være
Bestyrelsen i hænde inden 1. januar
6. 	Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om
medlemskontingent for det kommende år
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af to revisorer og suppleant(er)
10. Eventuelt
Efter Generalforsamlingen, er foreningen vært ved en kop
kaffe, og der vil være præsentation af kandidater til KV-21.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling I Them- Bryrup venstre vælgerforening
Them- Bryrup Venstrevælgerforening afholder
ordinær generalforsamling tirsdag den 9. februar 2021 kl.
19.30 i Them Medborgerhus

Efter generalforsamlingen vil der være politisk oplæg og
debat med byrådsmedlem Kasper Thomasen og byrådsmedlem og folketingskandidat Flemming Heiberg
Der serveres kaffe og brød

Dagsorden ifølge Venstres vedtægter
Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne Bent Jensen
Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal
være formanden i hænde senest 1. januar 2021

Blicheregnens Venstrevælgerforening
Generalforsamling afholdes den 18. februar 2021
i Vium-Hvam Kultur- & Multihus, Vilhelm Skyttes Vej 30, Lille sal kl. 19.00.

12

VENSTREBLADET | 9 | 2020

2021
Generalforsamling Vælgerforening for Venstre i Silkeborg
holder ordinær generalforsamling
onsdag den 24. februar 2021, klokken 19.00,
Medborgerhus, Bindslevsplads 5, sal A, Silkeborg.
dagsorden:
1. valg af stemmetællere
2. valg af dirigent
3. formandens beretning
4. fremlæggelse af regnskab og budget
5. indkomne forslag og meddelelser
6. fastsættelse af kontingent
7. valg af formand
8. valg af bestyrelse og suppleanter
9. valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
10. 	politisk drøftelse/præsentation af by- og regionrådskand.
11. evt.

Forslag der ønskes behandlet under
pkt. 5 skal være formanden, Poul Berggreen,
Sølystvej 8, Silkeborg, i hænde
senest 5 dage før generalforsamlingen.
Medlemmer der evt. ønsker at opstille som kandidat bedes
inden
Generalforsamlingen rette henvendelse til undertegnede.
Efter generalforsamlingen vil der være indlæg ved:
Overlæge/regionsrådsmedlem Ulrich Fredberg samt
Erhvervsmanden Poul Konrad Beck.
På bestyrelsens vegne
Poul Berggreen, formand

Vinderslev Kjellerup - Venstre
afholder generalforsamling

Efter generalforsamling politisk orientering ved Steen Vindum

onsdag d. 24 februar 2021 kl. 19.30 i Alhuset Skolevangen
5 8620 Kjellerup

Mvh
Bestyrelsen
Formand

Dagsorden ifølge vedtægter.

Kommuneforeningen for Venstre i Silkeborg Kommune
afholder ordinær generalforsamling i Medborgerhuset,
Silkeborg
torsdag den 4. marts 2021 kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. 	Formandsberetning og drøftelse af foreningshold
4. Behandling af regnskab
5. 	Behandling af indkomne forslag. Indsendes inden 1.
februar 2021 til formand Kresten Friis. I givet fald, kan
forslagene ses på vores hjemmeside senest 8 dage før
generalforsamlingen
6. 	Fremlæggelse af budget, herunder kontingent til landsorganisationen kredse, region og kommuneforeningen

7. Valg af formand
8. 	Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter
10. Valg af formand til kreds nord og kreds syd
11. Valg til kredsbestyrelser i nord og syd
12. Valg af medlem til regionsbestyrelsen
13. Valg af kandidater til regionsvalget 2021
		 Silkeborg skal stille med 3 kandidater
14. Valg af delegerede til landsmødet
15. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er der politisk indlæg fra
byrådsgruppen.
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Opstillingsmøde af kandidat til Folketinget
Der indkaldes til opstillingsmøde af kandidat til Folketinget i kreds nord
torsdag den 25. februar 2021 kl. 19.00 i Arena Midt, Kjellerup
Kandidaterne vil blive præsenteret på lokalforeningernes generalforsamlinger
først på året.
Sidste frist for tilmelding til mødet er
onsdag den 20. januar 2021 til Jens Jakob Andersen,
mail: jensjakob.jja@gmail.com

Nytårskur og virksomhedsbesøg
Mandag den 18. januar 2021 kl. 18.30 inviteres alle medlemmer til

NYTÅRSKUR kombineret med VIRKSOMHEDSBESØG
hos GRØNAGERGAARD SAVVÆRK, Sminge Møllevej 20, 8883 Gjern
Der er rundvisning på savværket ved indehaver Jan Kristensen
Program:
Servering af et lettere traktement inkl. drikkevarer
Rundvisning i hold (coronabeskyttet)
Kaffebord
Politisk orientering og mindre debat ved:
MEP Asger Christensen
MF Kristian Pihl Lorentzen
Gruppeformand Flemming Heiberg, byrådet og
Borgmester Steen Vindum
Kom og deltag i årets første, politiske møde. Der er gratis adgang og deltagelse.
Tilmelding senest den 11. januar 2021 til Kresten Friis, mail: t-k.friis@fiberpost.dk
Arr.: VENSTRE, Silkeborg Kommuneforening
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Venstres
byrådsmedlemmer

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

Kasper Thomassen
Plan- og vejudvalget
Sundheds- og omsorgsudvalget
Nærdemokratiudvalget
KasperKragh.Thomassen@
silkeborg.dk
2684 3670

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

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

Mads Frandsen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Socialudvalget
Fmd. Outdoorudvalget
mads.frandsen@silkeborg.dk
2396 3596

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

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

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

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

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

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

www.silkeborg.venstre.dk

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

Hvornår?

Hvad?

Hvor?

Mandag den 18. jan.
kl. 18.30

Nytårskur/
virksomhedsbesøg

Grønagergaard Savværk, Gjern

Torsdag den 4. feb.
kl. 19.00

Generalfors. Kjellerup
Nordøst

Grønbæk Cafe

Tirsdag den 8. feb.
kl. 18.00

Generalforsamling,
Gjernegnens Venstre

Gjern Kultur- og Idrætscenter

Tirsdag den 9. feb.
kl. 19.30

Generalforsamling,
Them Bryrup Venstre

Them Medborgerhus

Torsdag den 18 feb.
kl. 19.00

Generalforsamling
Blicheregnens Venstre

Vium-Hvam Kultur- og Multihus

Onsdag den 24. feb.
kl. 19.00

Generalforsamling Venstre
Silkeborg

Medborgerhuset, Silkeborg

Onsdag den 24. feb.
kl. 19.30

Generalforsamling
Vinderslev/Kjellerup

Alhuset, Kjellerup

Torsdag den 25. feb.
kl. 19.00

Opstillingsmøde til
Folketinget, Kreds Nord

Arena Midt, Kjellerup

Torsdag den 4. marts
kl. 19.00

Generalforsamling
kommuneforeningen

Medborgerhuset, Silkeborg

Torsdag den 15. april
kl. 19.00

Opstillingsmøde til KV21

Medborgerhuset, Silkeborg

ResenbroTømrer- &
Snedkerforretning ApS
86 85 33 50

86
86 80
80 43
43 54
54
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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
Niels Lauritsen (ansvarshavende)
nielsklauritsen@gmail.com, 23 35 04 03
Kresten Friis, t-k.friis@fiberpost.dk, 27 64 56 72
Michael Sørensen, michael@gejlholm.dk
Flemming Heiberg, flemming.heiberg@silkeborg.dk
Webmaster
Niels Lauritsen,
nielsklauritsen@gmail.com

Følg Venstre i
Silkeborg
Kommune på

facebook
GJERN REVISION
Østergade 33, 8883 Gjern
Tlf. 8756 0044

Tryk Skabertrang
Oplag 800
Deadlines
Blad #10

4. marts 2021

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
Erling Lemming
Kasserer
Svend Siersbæk
GT
Venstre Silkeborg By Poul Berggreen
NVA
DØG
Gjernegnens VenstreAnnonce-Herman-Rasmussen_55x25mm.PDF - 09:22:30 - March 5, 2013 - Page 1 of 1
vælgerforening
Michael Sørensen
Herluf Rahr
8685 5060
Them/Bryrup
Bent Jensen
Tikma El A/S · Aut. el-installatør · www.tikma.dk
Vinderslev-Kjellerup	Knud Gadegaard
Kjellerup Nord-Øst
Svend Niær Kristensen
Karl Åge Jensen
• Malerforretning • Autolakereri
Blicheregnens
Anette Ruskjær
• Skilteværksted • Liftudlejning
Kreds Nord
Jens Jacob Andersen
Kreds Syd
Jens Nymand
VU
Lars Hesel
LOF
Lars K. Møller
Kvalitet siden 1915
Gruppeformand
Flemming Heiberg
Borgmester
Steen Vindum
Folketingskandidat
Flemming Heiberg
Afleveret til Post Danmark d. 18. december 2020
Bladudvalget forsøger også at spare, derfor har vi
været igennem medlemslisten, således at parmedlemmer 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.

Glædelig jul
og godt nytår
til alle.

