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Borgmester
Steen Vindum
fotograferet foran
Silkeborg Rådhus, hvor han
gerne skal kunne fortsætte
som borgmester de næste 4 år.
Derfor skal du stemme på en fra
V-holdet, som er præsenteret
i dette valgtema-blad, hvor
de første kandidater på
V-holdet præsenterer
sig selv.

www.silkeborg.venstre.dk

Nu gælder det.
Vi skal STÅ SAMMEN
Lige nu er det vigtigt at stå sammen om de liberale værdier og holdninger.

Det kan godt være, det har knaget på
Christiansborg. Det kan godt være, det
har knaget her i Silkeborg – men skal vi
genvinde borgmesterposten i Silkeborg
kommune, er det vigtigt, vi står sammen og
i fællesskab kan få indflydelse på, hvordan
vores kommune skal se ud i fremtiden.
Kommunal- og regionsrådsvalget nærmer
sig hastigt. Der ligger et stort stykke arbejde foran os for at bevare stemmetallene
fra sidst og dermed også bevare borgmesterposten. Vi kommer ikke sovende til det.
De nuværende byrådsmedlemmer har gjort
et rigtig godt stykke arbejde, som slet
ikke er afsluttet endnu, så lad os hjælpe
hinanden med at sikre et godt kommunal- og regionsrådsvalg i november. Der er
allerede opnået gode resultater, bl.a. en
sund kommunal økonomi, en erhvervsvenlig
kommune og en velfungerende og sund
kommune med et højt serviceniveau.
Et par tunge interne sager har desværre fyldt
meget i medierne, men en ting er sikker: Det
har ikke ændret på de værdier og holdninger,
som Venstre står for. Nu er der arbejdsro –
forhåbentligt også på Christiansborg.
Forudsætningen for at få et godt valg og
dermed et stort stemmetal er, at vi har en
fuld opstillingsliste med 30-35 kandidater
opstillet, som vi har haft i de mange senere
valgår. I skrivende stund ligger der omkring
20 navne der har meldt sig klar til at stå
på listen. Du kan læse mere om dem på
de følgende sider, vi har reserveret til de
nuværende kandidater, der skriver lidt om
sig selv og den politik, de går til valg på.
Har du ambitioner og energien og dermed
også lysten til at være med på kandidatli-

sten, så kontakt din lokale vælgerforeningsformand. Der er planlagt et opstillingsmøde
torsdag den 10. juni, hvor kandidaterne
bliver fordelt på listen.
Det er vigtigt, der er balance mellem lokalområderne og selve centrum i Silkeborg.
Derfor arbejder vi på, at få kandidater, der
er spredt ud over hele kommunen, så alle
lokalområder er repræsenteret på listen.
Det er jo ikke et Silkeborg-valg men et
kommunalvalg.

Det er vigtigt, der
er balance mellem
lokalområderne
og selve centrum i
Silkeborg.

Kommunens budgetter skal være fordelt
over hele kommunen, og derfor er det
vigtigt, at vi er repræsenteret hele vejen
rundt. Hold jer ikke tilbage, men meld jer
til listen. Kontakt jeres lokalformand som
du finder på vores hjemmeside.
www.silkeborg.venstre.dk.
I denne svære tid, Venstre befinder sig i
på landsplan, er det vigtigt at vi prøver at
holde fokus på den lokale politik, og får
sammensat en valgkamp i vores kommune,

Af Kresten Friis
Formand for Venstres
kommuneforening i Silkeborg

så vi fortsat kan bevare modet og får rigtig
mange kandidater på listen. Det sker ved,
at vi står sammen som et hold, der vil det
bedste for vores kommune. Vi har vist vi kan
samle byrådet i afgørende sager og vi kunne
samle byrådet ved konstitueringen for fire
år siden – Lad os vise det igen til november.
Forleden så jeg i Midtjyllands Avis det
fantastiske forslag som foreningen Skøn
på Silkeborg er kommet med, omkring
banearealet i Silkeborg. Tænke sig at bommene ved Frederiksberggade kan fjernes og
trafikken løbe gnidningsløst gennem byen,
uden stop 4 til 6 gange i timen for toget,
der bruser midt gennem byens trafik.
En helt ny bydel midt i byen kan etableres,
hvis banen bliver lagt under de nuværende
perroner. Der bliver plads til nybebyggelse og grønne områder, samtidig med
af Hostrupsgade og Rictersvej kan komme
til at hænge sammen og Valdemarsgade
og Toldbodgade det samme. Jeg så den
5 minutters lange video som er lavet, der
viste hvordan midtbyen bliver meget mere
sammenhængende hvis banen kommer under jorden. Det kan lade sig gøre, og straks
viste Silkeborg byråd også stor interesse
for forslaget.
Nu skal Banedanmark så på banen som
part i sagen. Kære politikere I må gøde
jorden for Banedanmark, så planen kan
blive til noget. Det kan kun gå for langsomt
med at få Silkeborg til at blive en hel, sammenhængende by. Her er en stor opgave
for vores to nyvalgte folketingskandidater
i kreds Nord og kreds Syd.
Venstre kan – Hvor der er vilje, er der sejr.

For at Venstre kan kommunikere med dig er det vigtigt at din e-mailadresse
er registreret i medlemssystemet.
Du kan registrere dig selv selv ved at følge dette link:
https://venstre.membersite.dk/Home/MyProfile
og der se, om Venstre har din mailadresse. Alternativt kan du i linket selv notere den.
Har vi den ikke, kan du gå glip af vigtige oplysninger som mailes til dig.
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Silkeborgmotorvejen har 5-års jubilæum
i år og har betydet en stor befolkningstilvækst til byen og kommunen. Nogle gange
går det næsten for stærkt og jeg synes
også jeg kan tillade mig at sige, at hvis
jeg kunne drosle bare 400-500 borgere
ned om året i befolkningstilvækst så den
var omkring 1000 og ikke der, hvor den
er nu, så ville det være bedre. Så vil vi
nemmere kunne følge med. Men det er
meget svært at styre.
I forbindelse med motorvejen kom der
også et langt større fokus på Silkeborg som
en erhvervskommune. Vi har lige siden år
efter år slået rekord i salg af erhvervsjord.
Og det går fortsat fantastisk rigtig godt,
og vi tiltrækker rigtig mange nye arbejdspladser. Netto er der i Silkeborg kommune
de seneste 4 år skabt omkring 3500 nye
arbejdspladser.
Hvordan opleves så erhvervsservicen i
Silkeborg kommune set udefra.
Vi er nu blandt de 10 bedste kommuner
i Danmark på det punkt. Vi er den fjerde
bedste kommune lige nu. Sidste år var vi
den syvende bedste kommune, og den gang
jeg for 7 år siden overtog borgmesterstolen,
da var vi nummer 87.
Det har været en lang rejse, hvor det er
gået i den rigtige retning for erhvervslivet
i Silkeborg Kommune.
Der kommer rigtig mange nye virksomheder
til Silkeborg vestfra. Vi har virksomheder
fra Ikast-Brande der flytter til Silkeborg.
Der er virksomheder fra Aulum, der flytter til Silkeborg. Fra Struer kommer der
virksomheder til Silkeborg.
Vi har investeret rigtig meget i faciliteter til
outdoor aktiviteter. Lige fra 2 nye søbade til
at være det sted i Danmark, hvor der findes
flest mountainbike-spor, til, at hvis du vil
lære at køre mountainbike, har vi lavet et
trailcenter – et sted, hvor du kan lære at
køre mountainbike. I Kjellerup har man
besluttet at færdiggøre Krabbes Grønne
Ring hvor man kan gå rundt om Kjellerup
by. Den bliver færdiggjort i år.
Vi har også masser af aktiviteter ude ved
Kompendal.
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Kære
medlemmer
Vi skriver nu marts måned, og regeringen
har nu lempet lidt på de restriktioner,
som er blevet os pålagt i forbindelse med
Covid-19.
Vores Formand Jakob Ellemann har nu fremlagt en god og fornuftig plan for genåbning
af Danmark, som jeg håber Statsministeren
vil tage til sig. Det er måske lidt naivt, men
nu er foråret på vej med sit dejlige milde
vejr og lysere dage.
Det trænger vi til efter vi partimæssigt har
været igennem en barsk og hård vinter.
Som Jacob Ellemann beskriver, så har det
været op ad bakke, men selv op ad bakke
går det trods alt også fremad. Nu skal vi
arbejde på at flade kurven ud, og det kan
vi gøre lokalt ved at tale Venstres gode
politik ud i de kredse vi alle færdes i. Jeg
er sikker på, at vi ved hårdt arbejde og gode
argumenter snart igen kan passere forbi
de Konservative i meningsmålingerne. Det
er jo ingen hemmelighed, at jo stærkere
Venstre står landspolitisk til efteråret, jo
stærkere vil vi også stå lokalt.
I Silkeborg Kommune har vi nu fået valgt
vore to kandidater til næste folketingsvalg.

Det blev Gruppeformand Flemming Heiberg
samt Overlæge Ulrich Fredberg.
To stærke kandidater, som vi er sikre på vil
klare sig godt med gode og klare budskaber.
Vælgerforeningerne i Silkeborg Kommune
har haft lidt nedgang, grundet den megen
tumult vi har været igennem i forbindelse
med valghandlingen i Valgkreds Nord samt
Lars Løkkes og Inger Støjbergs afgang.
Heldigvis har afgangen været begrænset,
og i flere vælgerforeninger kan vi nu mærke
der begynder at komme nye medlemmer til.
Derfor skal der også lyde en kæmpestor tak
til jer medlemmer, der forbliver trofaste,
og gerne vil være med til at genskabe et
stærkt Venstre. Der skal også lyde en stor
velkomst til jer nye, der tror på dette
projekt og melder jer ind, og dem er der
faktisk nogle stykker af i øjeblikket.

Af Poul Berggreen
Formand for Venstre i Silkeborg
Næstformand i Kommuneforeningen

Der hviler også et stort pres på os, da det
forhåbentligt denne gang kan lykkes at få
en eller flere fra Venstres liste valgt til
Regionsrådet. Det kræver bare, at vi alle
stemmer lokalt på en fra Silkeborg Kommune. Jeg kan oplyse, at Ulrich Fredberg
meget gerne vil have repræsentation fra
Venstre i Silkeborg ved sin side i Regionsrådet.
Det skal være mit håb, at smittetrykket
i Danmark falder, og at vi nu snart står
overfor yderlige åbninger, så skolerne
og erhvervslivet igen kan få en normal
hverdag. Samtidig åbner det forhåbentlig
også op for, at vi igen kan afholde bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Vi savner
efterhånden at kunne samles og drøfte
politik, planlægge strategier op til valgene
og ikke mindst det gode sociale samvær.
I ønskes alle et godt forår og en dejlig
sommer.

Som i kan se i bladet er der kommet nye
ansigter på medlemmer som ønsker at
opstille til KV21 og RV21.
Alle skal være velkomne til at medvirke til
vi igen kan fastholde Borgmesterposten på
Steen Vindums hænder.

For at Venstre kan kommunikere med dig er det vigtigt at
din e-mailadresse er registreret i medlemssystemet.
Du kan registrere dig selv selv ved at følge dette link:
https://venstre.membersite.dk/Home/MyProfile
og der se, om Venstre har din mailadresse. Alternativt
kan du i linket selv notere den.
Har vi den ikke, kan du gå glip af vigtige oplysninger
som mailes til dig.
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Nord – Syd
Som det vist er mange bekendt, hersker der
nogen forvirring om hvor grænsen mellem
valgkredsene Silkeborg Nord og Silkeborg
Syd går.
Grunden til at vi Silkeborg kommune og
enkelte andre steder har udfordringen med
2 valgkredse skal findes tilbage i den seneste kommunalreform. Vores egen Christian
Meidahl stod i spidsen for kommissionen der
inddelte valgdanmark. Hvilke matematiske,
ligheds, partitaktiske og andre hensyn der
blev lagt vægt på, skal forfatteren ikke kloge
i. Silkeborg kommune blev placeret i Vestjyllands storkreds og inddelt i 2 valgkredse.
I flg. Venstres vedtægter skal der opstilles
en kandidat i hver valgkreds og man kan
kun stille op i een kreds. Man må derimod
gerne føre valgkamp overalt, men kan kun
stå på stemmesedlen i den storkreds hvor
valgkredsen er beliggende. Det er ligeledes
i fIg. Venstres vedtægter, medlemmer der
har betalt kontingent senest 8 dage før et
opstillingsmøde og har bopæl i pågældende
valgkreds der kan stemme ved opstilling af
folketingskandidat. Derimod behøver man
ikke bo i valgkredsen for at være medlem af
kredsbestyrelsen. I parentes skal bemærkes
at der bliver arbejdet med problemstillingen med flere kredse i samme kommune i
Venstres vedtægtsudvalg. I skrivende stund
er det uvist hvordan det ender.
Det er afstemningsstedet der er afgørende
for om man tilhører Silkeborg nord eller
Silkeborg syd kredsen
Her følger en oversigt over afstemningssteder i hver kreds krydret med nogle tal.

Af Jens Nymand
Formand for kandidatbestyrelsen
Silkeborg Syd

SILKEBORG NORD
FOLKETINGSVALGET
Gyldige stemmer i
opstillingskreds
V - antal stemmer
V-pct

SILKEBORG SYD FOLKETINGSVALGET
Gyldige stemmer i
opstillingskreds
V - antal stemmer
V-pct

2019

30.453
7.407
24,3

2015

29.741
6.176
20,8

2019

Afstemningssted
Balle
Byrup
Buskelundkskolen
Gejssø
Hjøllund
Langsøskolen
Lysbro
Norde
Jysk arena
Them
Vestergadehallen
Virklund

Gyldige
stemmer på
V 2019 afstemningssted antal
2019
stemmer
V-pct 2019
2.899
810
27,9
1.363
309
22,7
3.237
1.010
31,2
798
241
30,2
296
63
21,3
1.720
380
22,1
2.217
573
25,8
2.804
555
19,8
4.071
792
19,5
2.356
614
26,1
6.403
1.386
21,6
2.289
674
29,4

28.332
7.927
28,0

2015
27.533
6.909
25,1

2011
27.724
9.074
32,7

2019

2011

29.815
8.421
28,2

2019

Afstemningssted
Ans
Funder
Fårvang
Gjern
Grauballe
Gøvad
Kjellerup
Kragelund
Lemming
Linå
Resenbro
Sejling
Sejs
Sjørslev
Sorring
Thorning
Vinderslev
Voel

Gyldige
stemmer på
V 2019 afstemningssted antal
2019
stemmer
V-pct 2019
2.155
776
36,0
1.855
523
28,2
1.182
326
27,6
1.320
324
24,5
863
252
29,2
4.192
1.000
23,9
3.578
1.050
29,3
856
310
36,2
885
271
30,6
999
242
24,2
1.298
304
23,4
617
178
28,8
2.884
787
27,3
653
198
30,3
1.089
246
22,6
1.844
590
32,0
854
269
31,5
1.208
290
24,0
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Når CORONASMITTE
bliver en biting
Af Ulrik Fredberg
Folketingskandidat i Silkeborg, kreds Nord

Coronapandemien har været den begivenhed, der har fået størst opmærksomhed i
mange år.
Umiddelbart forståeligt, da ca. 10% smittes
og godt én procent af de smittede dør.
Dagligt får vi tal på smittede og døde, og
aldrig har vi oplevet så mange pressekonferencer, hvor nedlukningen beskrives som
en succes.
Men - gennemsnitsalderen (+80 år) for de
døde af corona er højere end den gennemsnitlige levealder.
Og til sammenligning rammes og dør ca.
30% af befolkningen af kræft.
Det er derfor alarmerende, at antallet af
kræftdiagnoser er faldet drastisk under
corona-pandemien, fordi diagnoserne
bliver forsinkede som konsekvens af den
unuancerede nedlukning.
Det er tragisk at læse om ældre og døende,
der ikke fik mulighed for at tage afsked

med de nærmeste pga. besøgsforbuddet.
”Jeg dør ikke af Alzheimer, men af savnet
af ikke at se mine børn” udtalte en ældre
plejehjemsbeboer.
Ældre og handicappede mister færdigheder,
der aldrig genvindes. Blot én uges immobilisation kan varigt koste gangfunktionen,
så bevægelse fra stol til seng og toilet
derefter skal foregå med lift, og demente
har mistet sproget pga. besøgsforbud og
lukkede aktiviteter.
Alt dette udløser imidlertid ikke daglige
pressemøder, lige som der ikke kommer
daglige tal i alle medierne med antal døde
pga. underdiagnosticerede kræfttilfælde,
antal af døde, der ikke fik mulighed for at
tage afsked med de nærmeste pårørende
eller antallet af ældre, der har mistet
livsvigtige funktioner.
Der har været alt for ensidigt fokus på

risikoen for at dø af corona, fordi det er
meget simpelt at kontrollere blot ved at
lukke ned og derved skabe en ”succes”.
De oversete mange nye kræftsyge, de
døende og deres efterladte og de ældre,
der forudsigeligt faldt igennem systemets
netmasker, skulle have haft langt større
fokus.
Det er måske pandemiens største problem.
Politikerne har ensidigt skubbet ansvaret
fra sig og over på de monofaglige viruseksperter. Politikerne traf ikke selvstændige
beslutninger med en langt mere nuanceret
synsvinkel ved at lytte til og ageret efter
de advarsler, der kom fra pårørende og fagfolk med en anden og bredere ekspertise.
Derfor oplever vi unødige fysiologiske og
mentale konsekvenser for ældre og døende
foruden de mange unødige kræftdødsfald,
som den massive nedlukning vil medføre.
Politikerne er naturligvis ikke fejlfrie og
bør have lang snor i en situation, de ikke
har prøvet før, men de bør stoppe med at
kalde håndteringen af pandemien i form
af den simple nedlukning for ”en succes.”
Dertil har der været alt for mange - unødvendige - tabere.

Coronapandemien har
været den begivenhed,
der har fået størst
opmærksomhed i
mange år.
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CHRISTIANSBORGPOLITIK
må ikke stikke af fra
virkeligheden
Af Flemming Heiberg

Vi bliver nødt til at gøre
det nemt og attraktivt
for det danske
erhvervsliv at
innovere.

Kommunalpolitiker og erhvervsdrivende - folketingskandidat i Silkeborg, kreds Syd

Nu nærmer min første periode i Silkeborg
Byråd sig sin afslutning. En lærerig periode, der har bragt megen erfaring med
sig og testet min tilpasningsdygtighed i
det politiske maskinrum, som jeg finder
mig yderst tilpas i. Så tilpas, at jeg måtte
tage chancen, da muligheden for at blive
valgt ind i Folketinget bød sig. Måske er jeg
naiv eller bare optimist, når jeg siger, at
jeg med sikkerhed kan bringe sund fornuft
med til København, når jeg bliver valgt ind
for Venstre.

erhvervsliv at innovere, for det bliver afgørende for vores fremtid.

Hvad jeg ser fra folketingssalen lige nu,
er ikke lige kønt alt sammen. Der mangler
input fra det virkelige liv – en større vægt
af realisme. Med mine mange gode år i det
danske erhvervsliv – herunder både som
direktør og bestyrelsesmedlem – kender jeg
alt til, hvordan beslutninger fra hovedstaden påvirker danskernes hverdag som ringe
i vandet. Den viden og praktiske erfaring
vil jeg tage med mig til Christiansborg, så
vi sikrer, at folketinget altid vil have den
virkelige verden for øje, inden de træffer
en beslutning.

Klima & Miljø
Vi skal tænke os rigtig godt om og ikke
falde ned i signalpolitik, som ikke gør meget
andet end at tilfredsstille vælgerne. Det er
nemt at kompensere her og der, og spare
lidt CO2 til højre og venstre, så vælgerne
holdes tilfredse, men der hvor det virkelig
batter, er ved investeringer i forskning, der

Ansvarlig økonomi
”Tæring efter næring” – landet skal styres
med en ansvarlig økonomi, hvor der er plads
til at sætte ind i ekstraordinære situationer.
Den nuværende regering skal være glad for,
at den tidligere regering har sikret overskud
til indsatsen mod COVID-19. Vi skal have den
danske økonomi tilbage på et spor, der er
både ansvarligt og fornuftigt.

skal skabe de innovative løsninger, som
for alvor rykker noget. Det er også derfor,
at Christiansborg ikke kan stå alene med
denne udfordring. En udfordring, som ikke
bare er en dansk, men en global udfordring.
Det kræver, at erhvervslivet inddrages,
hvis Danmark skal stå som frontløber på
de innovative løsninger, der kommer til
at præge udviklingen i en mere positiv
retning og manifesterer vores land som en
betydningsfuld faktor i bekæmpelsen af en
global udfordring. Det er erhvervslivet, der
kender udfordringerne og mulighederne
bedst.
Tak for tilliden til Silkeborg Syd. Jeg vil
arbejde målrettet og gøre alt, hvad der
står i min magt for at blive valgt til Folketinget. Og, som bosat i Silkeborg, så vil jeg
naturligvis slå et slag for byen, kommunen
og hele området ”over there”.

Vi behøver ikke nødvendigvis at bruge de
penge, der er til rådighed. Af respekt for
skatteborgerne skal vi være ydmyge og
gerne forsigtige med, hvad vi sætter i gang.
Danmark er og skal fortsat være et rigt
land. Med det sagt, skal der naturligvis
være plads til den velfærd, som vi alle sætter pris på og forventer. Debatten omkring
forholdene på de danske plejehjem er et
godt eksempel på lige netop det. Det blev
meget hurtigt en snak om ressourcer, når
det i virkeligheden burde være en snak
om dårlig ledelse, som havde fejlet med
at skabe et sundt klima og respekt for de
ældre.
Tre områder, hvor jeg vil kæmpe for
Venstres politiske ståsted
Erhvervsliv og innovation
Væk med bøvl og unødvendige begrænsninger. Det danske erhvervsliv er grundlaget
for, at ressourcerne til velfærden er til
stede. Uden de bedste forhold vil vi se
muligheden for innovation smuldre imellem hænderne på os. Vi bliver nødt til at
gøre det nemt og attraktivt for det danske
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Steen Vindum
Steen Vindum er venstres borgmesterkandidat og blev som sådan valgt som nr 1 på
Venstres liste allerede for over 1 år siden,
som reglerne foreskriver.
Steen er holdleder og er primus motor
for at udleve Venstres politik i Silkeborg
Kommune.
Den 10. juni skal alle øvrige kandidater
placeres på listen sammen med Steen.

Mona Bindner
Uddannelse og erhverv
2016 - Privat praktiserende jordemoder i
Silkeborg
2011 – Jordemoder Regionshospitalet Viborg
2007 – UCN Nordjylland – jordemoderstudiet
2006 – Ældreplejen, Randers
1992 – Esselte A/S, Circuit electric, Bravida
1992 – Færdiguddannet hos Grundfos som
automatikmekaniker
Privat
Bor med Torben og til sammen har vi tre børn
Bor i Hvinningdal, Silkeborg
Opvokset i Laurbjerg
Mine pejlemærker er med en vis ydmyghed, idet jeg endnu ikke har et indgående
kendskab til alle tiltag, men mine primære
pejlemærker ligger indenfor det sundhedsfaglige område. Det være sig både børn/
uge, ældreplejen, pasningsordninger og
sidst men ikke mindst graviditet, fødsel
og barsel. Dette velvidende at fødsler ikke
sorterer under kommunal politik.
Kvalitet i disse velfærdsområder må afspejles af god organisering, tilsyn og de rigtige
uddannelser til de forskellige funktioner.
Min store og voksende interesse for politik
er kommet af mit arbejde med at bringe
fødslerne tilbage til Silkeborg. Et område
jeg nu i godt tre år har arbejdet med. Det er
et langsommeligt og slidsomt arbejde, der
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set udefra kan anskues som om, at der ikke
er rykket på nogle punkter. Dog er der ved
at ske et skred og jeg er af den overbevisning, at vi inden for en overskuelig periode
igen har mulighed for at føde i Silkeborg.
Denne mulighed skal følges op af god og
faglig forberedelse til de familier der for
første gang forøger familien med en lille ny
Silkeborgenser. At man forberedes på store
forandringer i tilværelsen, kan være, og
er i mange henseender, et sundhedsfremmende tiltag.
Sundhedsfremme er et vigtigt værktøj som
jeg som sundhedsfaglig person ofte har set
negligeret.
Jeg vil derfor arbejde for, at man i Silkeborg
genindfører en mere anvendelig udgave
af familieiværksætterne. Dette er ikke
kun gavnligt for forældrene, men det gode
sundhedsfremmende arbejde rækker også
ud i institutionerne, og har også en stor betydning i selve familiedannelsesprocessen.
Vi skylder vores ældre medborgere at vi gør
vores bedste. Det er også deres fortjeneste
at vi er der hvor vi er i dag. Jeg vil arbejde
på, at det synliggøres om der bruges for
meget tid på bureaukrati og unødig dokumentation og for lidt på omsorg.
Kan vi ændre på nogle parametre for at få
tid til mere omsorg? En sparring med dem
der i dag yder omsorgen for vores ældre
borgere her i Silkeborg, er for mig at se,

den rigtige måde at gøre dette på. Det
er ikke ved at bruge dyre konsulenter. De
virkelige eksperter er dem der arbejder
med det til daglig.
Silkeborg er kendt for Riverboat og Regatta og senest som Danmarks outdoor
hovedstad. Det er vigtige parametre som
vi skal holde fast i. Kultur er for mig andet
end kunst- det er også musik og sociale
arrangementer. Det er vigtigt at vi støtter
op om det i videst muligt omfang.

Thomas Tonsberg Schlie
Kandidat til kommunalvalget 2021
Valgslogan: Silkeborg Kommune i naturlig
balance

glemt og jeg er da også siden dengang
blevet opfordret til at stille op igen, hvilket
jeg gør til kommunalvalget i november.

Jeg er 42 år gammel og bor med min kone
Silje og vores søn Malthe (7) samt hunden
Vega i Sejs-Svejbæk. Min barndom foregik
i Lemvig i Vestjylland, men har siden i
forbindelse med uddannelse og arbejde
boet i primært Silkeborg, men også en
årrække i London. Jeg har mit eget digitale
mediabureau og har 25 års erfaring fra
kommercielle medier. Jeg er yderst lokalt
engageret i både idrætsråd, fritidsråd,
Sejs-Svejbæk IF, forældreråd og Venstre.

Mine mærkesager er under overskriften
’i naturlig balance’. Jeg vil kæmpe for
at Silkeborg bliver landets bedste sted
at bo, leve og drive virksomhed. Jeg vil
kæmpe specifikt for at vi altid er det
sikre borgerlige-liberale valg for Silkeborgs
bedst. Jeg vil arbejde benhårdt for at vi
har institutionspladser nok til at tiltrække
(og fastholde!) attraktive børnefamilier og
ikke mindst virksomheder. Jeg vil kæmpe
for at Silkeborgs infrastruktur er snorlige.
Vi skal vækste, vækst er velfærd, men vi
skal genfinde balancen så momentum ikke
bliver til et selvmål.

KV21
Jeg har én gang tidligere været opstillet
til kommunalvalget, nemlig i 2017, hvor jeg
fik 469 stemmer. De 340 kom fra mit lokalområde, hvilket var det højeste personlige
stemmetal i Sejs-Svejbæk nogensinde. Det
skulderklap fra mit område har jeg aldrig

Af lokale sager i Sejs-Svejbæk vil jeg
kæmpe for en sikker cykelsti til Silkeborg,
en helhedsplan for skole og SSIF, outdoorfaciliteter ved de små fisk og meget andet. De

kommunale og lokale mærkesager kan man
læse mere om på: www.stemthomas.dk

Susanne Jacobsen
Jeg er 48 år, gift med Carsten og sammen
har vi to voksne børn på 20 og 23 år. Vi
driver på 25’ende år, et landbrug med 250
malkekvæg i Midstrup nær Kjellerup.
Jeg er oprindelig uddannet sosu hjælper.
Jeg har nu haft min første periode i byrådet. En periode, som kun har givet mod på
mere. Min interesse har særligt været på
miljøpolitikken og børn og unge området,
hvor jeg er målrettet og arbejdsom med
mine udvalgsopgaver.
I Klima og Miljø udvalget har vi arbejdet
med at skabe løsninger for Gudenåen og
borgerne langs åen. I Miljø udvalget har jeg
taget et stort ansvar for at vi får lavet et nyt
regulativ, som beskytter vores enestående
natur, kultur, virksomheder og borger langs
åen.
I Børn og Unge har vores fokus været på at
få ressourcerne UD til børnene på skoler og
dagtilbud – og IKKE blot på rådhuset. Jeg gik
til valg på netop mere frihed til skolerne.
De yderligere midler, som området har fået
tilført i denne periode, skal nemlig komme
vores børn og ansatte til gode decentralt.
Jeg arbejder og brænder for decentraliseringen og vores lokalområder i HELE
kommunen. Det er mit hjerteblod, og det
der driver mig i mit arbejde for borgerne,

netop for at vi skal kunne have et liv og en
dagligdag i ALLE områder af kommunen.
Styrken i vores kommune som jeg ser det er
forskelligheden, frit valg og mange tilbud.
Jeg vægter de små og nære tilbud lige så
højt som de store. De mindre skoler kan
noget de store ikke kan, men også omvendt.
De er hinandens forudsætninger.
Silkeborg by er vigtig, men vores 3 andre
hovedbyer er mindst lige så vigtige.
Them, Gjern og Kjellerup skal udvikles og
deres lokalområder skal prioriteres.
Dagplejen i de små lokalområder er lige
så vigtige som dagtilbuddene i de større
områder.
En forudsætning for at vi har råd til det
vi vil er at virksomheder har lyst til at
etablere og vækste i vores kommune. Vi
skal være servicemindede, attraktive og
hjælpsomme over for vores erhvervsliv.
Gennem mit eget liv som selvstændig
kender jeg alt til at rammevilkårene skal
være gode.
En af måderne jeg arbejder på og som
jeg prioriterer højt, er det tværpolitiske
samarbejde. Derigennem søger jeg og tror
på de bedste løsninger og resultater opnås.
Privat har jeg altid engageret mig i mit
lokalområde i Levring 8620 Kjellerup.

Fritiden bliver brugt på cykel – og gåture
rundt i hele kommunen.
Pt er jeg også i provstiudvalget i Ikast /
Brande provsti, som er det gammel Kjellerup tilhører.
Jeg håber at have skabt jeres interesse. Med
mig får i et ”nyt” men allerede erfarent
byrådsmedlem med base i 8620 Kjellerup.
VENSTREBLADET | 10 | 2021
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Kasper Thomassen
Silkeborg byråd – har stadigvæk brug for
en murer.
Alder: 36 år
Gift: med Hanne, intensivsygeplejerske på
Silkeborg Sygehus.
Civilt job: Murersvend hos P.M Henriksen
Politik: Byrådsmedlem siden 2018, Medlem af Plan- og Vejudvalget, Sundhed -og
Ældreudvalget og Nærdemokratiudvalget.
Medlem af bestyrelsen i Them-Bryrup Venstre i en årrække og tidligere medlem af
VU Silkeborg.
Diverse: Formand for Gjessø Ungdomsforening, suppleant til lokalrådet i Gjessø.
”En kommune i balance” – var en af mine
mærkesager til kommunalvalget i 2017. Jeg
mener, vi er kommet rigtig langt i den her
byrådsperiode. Herunder med tildeling af
kvoter af almene boliger og kommunale
byggegrunde de steder, hvor der er skoler

og indkøbsmuligheder i omegnsbyerne.
Dette skal naturligvis fortsætte.
”Det skal være godt at leve og bo i hele
Silkeborg kommune” - det kræver at vi
bliver ved med at bevare skoler, plejehjem
mv. i de mindre byer, og at vi satser mere
på by-forskønnelse og torvemiljøer, som der
bl.a. er på vej i Gjern, Kragelund og Gjessø.
”Sundhed i alle aldre” – der skal være
fokus på trivslen hos unge og ældre. Det
kræver, at vi som kommune stiller de rigtige
faciliter til rådighed og bakker op om lokale
foreninger og initiativer, så der bliver rum
til sociale aktiviteter.
”En erhvervsvenlig kommune” – Silkeborg
kommune har været i en positiv udvikling
de sidste 2 perioder med Venstre styre. Det
har resulteret i mange nye virksomheder
og arbejdspladser. Jeg mener ambitionen
skal være, at vi bliver Danmarks mest
erhvervsvenlige kommune.
Dette vil jeg rigtig gerne arbejde videre
med i en ny byrådsperiode.

Peter Nyegaard Jensen
Handling med omtanke i Danmarks Outdoor
Hovedstad
Det går rigtigt godt i Silkeborg Kommune.
Vi gør det attraktivt at bo her, og ressourcestærke borgere flytter hertil. Kommunen
vokser, vi skaber jobs, og med fremgangen
tilbyder vi bedre vilkår for vores børn og
ældre og en god velfærd generelt.
På den gode måde udnytter vi de muligheder, vores fantastiske natur giver. Vi
beskytter og benytter vores natur.
Vi skaber ikke blot et unikt idræts- og
kulturliv i vores enestående natur. Med
en strategisk satsning drager vi simpelthen
fordel af vores naturskabte særkende med
turisme, erhvervsliv, arkitektur og byudvikling, som understøtter det.
De sidste to byrådsperioder har jeg i Byrådet arbejdet for handling med omtanke.
Det at udvikle og at gøre det på en måde,
så det styrker helheden. Det arbejde vil
jeg rigtigt gerne fortsætte.
En kommune er en kompleks organisation.
Det kræver både erfaring, vision og forståelse for økonomi at udvikle den.
De otte års erfaring med byrådsarbejdet
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betyder noget og når jeg tager afset i min
erhvervs- og ledelseserfaring, de mange
år med frivilligt foreningsarbejde og kærligheden til min by, så flytter det tingene
den rette vej.
Jeg er lokalpatriot. Silkeborg er min by, og
jeg er stærkt optaget af vores trivsel, den
grønne profil, outdoor-temaet, arkitekturen
og hvordan de store byggerier kan bidrage
positivt til at udvikle Silkeborg i den retning, vi ønsker. Jeg skønner simpelthen
på Silkeborg.
Miljø og klima har brug for en hjælpende
hånd – også fra Silkeborg Kommune. Hvis
ikke Danmarks Outdoor Hovedstad skulle
være med i front, hvem skulle så?
Selvfølgelig finder vi plads til endnu et par
solceller og de ganske få vindmøller, der
mangler for at kommunen helt kan forsynes
af grøn strøm.
I bilernes by skal vi have mere fart i overgangen til elbiler, så jeg skubber naturligvis
også på for udrulning af de nødvendige
lade-muligheder, så vi reelt og bekvemt
kan vælge elbilerne til.
Hvis du på den gode måde ønsker en fortsat
udvikling af vores kommunen, med en sund
økonomi, råd til den velfærd vi ønsker og

kan være bekendt, så lad mig være din
stemme i Byrådet.
Du kan læse mere på:
www.peternyegaard.dk

Kern Oddershede
Oberst fra Flyvevåbnet, nu chef for Flyverhjemmeværnet.
Gift med Gitte som er sygeplejerske, far
til fire børn, hvoraf den yngste på 19 bor
hjemme. Bosiddende i Thorning siden 1994.
Har altid været aktiv i foreningslivet, bl.a.
med håndbold i Levring og Thorning, som
formand for Thorning Borgerforening og
senest 14 år som gruppeleder for Thorning
spejderne.
Vi skal forstå at bevare kommunens
nuværende flotte vækst og meget erhvervsvenlige tilgang til sagsbehandling
af borgernes ønsker. Et stærkt erhvervsliv
er forudsætningen for arbejdspladser og
fortsat udvikling af hele vores kommune.
Som byråd skal vi sikre at borgerne oplever
reel indflydelse på egen egnsudvikling –
uanset alder. Mennesket og familien skal
være i centrum når Silkeborg kommune
skal udvikles frem mod 2050. Det stærke
brand omkring Danmarks Out-door hovedstad signalerer sundhed og trivsel og skal
spredes ud i alle hjørner af kommunen.
Thorning by og omegn er et fantastisk område med en god sammenhængende institutionsstruktur og et stærkt foreningsliv. Det
skal bevares. Jeg vil kæmpe for ”En stærk
kommune i ansvarlig balance”. Billedligtalt

har det stærke lokomotiv (Silkeborg) brug
for velfungerende vogne (byer som Ans,
Kjellerup, Thorning, Them og Bryrup) for
at fungere som et optimalt sammensat tog,
som nye borgere vil købe ”billet” til. En
ansvarlig balance er en forudsætning for
vækst i alle dele af kommunen.
Lokalt veldrevne institutioner/skoler, let
adgang til byggegrunde, understøttelse af
forenings- og erhvervslivet er blandt forudsætningerne for sammenhængskraften
i alle dele af vores kommune.
Jeg er en engageret, troværdig, lyttende
og handlingsorienteret holdspiller, der
nysgerrigt vil bruge tid på at sikre, at man
lokalt oplever udviklingen som værende
borgernær og meningsfuld.
Politik handler om at finde løsninger tilpasset den aktuelle situation. De lokale forhold
er naturligt forskellige, hvorfor løsningerne
også vil være det.
Jeg vil som en stærk lokal stemme for
Thorning, Vium/Hvam og omegn bl.a.
kæmpe for:
• Udvikling af Thorning Kultur og Idrætscenter og foreningslivet i området.
• At gøre det nemt at flytte til og bygge
i Thorning og omegn, uanset om det er
et firma eller en familie.

• At Thorning og Troldhøj børnehaver,
Thorning Skole og plejehjem/-boliger
skal være blandet de bedste.
Overordnet finder jeg det vigtigt at byrådet
opleves som ét stærkt hold med blik for
hele kommunens behov.

Bent Jensen
Jeg er 64 år er født og opvokset i Them,
på en gård ,hvor jeg stadig bor.
Er gift med Birgit og sammen har vi fem
børn, de tre er bosiddende i Silkeborg kommune og arbejder lokal enten i det private
eller kommunale arbejdspladser.
Vi har ti børnebørn, hvor af de syv går i
daginstitutioner,skoler og fritidsaktiviteter
i Silkeborg kommune. Det giver mig en stor
berøringsflade med både arbejdspladser og
institutioner i kommunen

Jeg vil være en stærk kandidat til at repræsentere yderområder, og for de små
virksomheder. Jeg ønsker udvikling i hele
Silkeborg kommune.
• Har været medlem af venstre i 24 år
• Har været formand i Them- Bryrup
venstre i 19 år
• Medlem af kommuneforeningens bestyrelse
• Medlem af kredsbestyrelsen i syd
• Er med i Hegnsyn i Silkeborg kommune

Jeg er selvstændig landmand. Har været
mælkeproducent i 37 år, men er stoppet for
to år siden, og er nu planteavler.
Jeg var også kandidat ved kommunevalget
i 17 og blev første suppleant.
Jeg har stadig lyst og tid til, at være i
kommunalpolitik, og genopstiller derfor.
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Susanne Gade Clausen
Hvem er jeg, og hvad står jeg for:
Jeg er 50 år, frihedselskende, foreningsmenneske og fællesskabssøgende. Født
og opvokset i Skagen, med selvstændige
erhvervsdrivende i mit bagland, studeret
i Aarhus og København, uddannet jurist
og har arbejdet som sådan i knap 20 år
inden for sundhed, klagesagsbehandling,
patientvejledning, erstatning og forsikring.
Mit drive var oprindelig ønsket om at
advokere for ”den lille borger”, som blev
klemt af systemet. Det er det fortsat. Vi
skal bygge systemer, som understøtter
menneskene, og ikke omvendt. Jeg er decentralist, hvilket betyder, at jeg mener,
der skal være plads til lokale løsninger, og
slet ikke er enig i ”one size fits all”. Jeg
vedholdende, dialogsøgende og smilende.
Det har bragt mig langt.
Ud over en arbejdsuge på langt mere end
37 timer har jeg prioriteret foreningsidræt, arbejdet i skolebestyrelsen og det
landspolitiske virke for foreningen Skole og
Forældre. Politik handler om lysten til at
skabe forandring og udvikling til gavn for
andre. Jeg kan og vil, og derfor føler jeg
mig forpligtet.
Siden 1999 har jeg været gift med Morten,
som er uddannelsesleder på Herningsholm
Erhvervsgymnasium. Sammen har vi 4
skønne børn i alderen 10-21 år, spredt ud
over uddannelsessystemet. Jeg er selv
p.t. studerende ved VIA University College
Silkeborg, fordi jeg gennem uddannelsen
til folkeskolelærer på sigt håber at kunne
komme i betragtning til en stilling som
skoleleder.

Ud over formandsposter i den lokale skolebestyrelse og ØBG Badminton varetager
jeg også bestyrelsesposter i bl.a. Dansk
Center for Undervisningsmiljø, sidder i KKR
Region Midtjylland, forretningsudvalget for
Dialogforum på skoleområdet i Silkeborg
Kommune, samt er en del af hovedbestyrelse, kursusudvalg og instruktørnetværk i
landsforeningen Skole og Forældre.
Jeg er sprogligt begavet, har et funktionelt
sprogsyn og en idealistisk tilgang til almen
dannelse. Jeg holder af at netværke og
samtale med andre mennesker, samt af at
fotografere, rejse og brodere. Det første er
jeg rigtig god til, det sidste gør jeg for lidt.
Som forvaltningsjurist har jeg forståelse
for, hvorledes statsapparatet og kommunalforvaltning m.m. er skruet sammen, og
det og meget mere deler jeg gerne med
mine omgivelser.
Mærkesager:
Skulle jeg i forbindelse med kommunalvalget være så heldig at blive indvalgt,
er følgende områder og udvalg nogle, jeg
særligt ønsker at virke indenfor:
• Økonomi- og Erhvervsudvalget
• Børne- og Ungeudvalget
• Arbejdsmarkedsudvalget
• Ungestrategiudvalget
• Outdoorudvalget
Jeg håber at blive et godt aktiv for partiet
lokalt og en stærk og vedholdende røst for
liberale værdier i fællesskabet.

Harry E. Madsen
Jeg bor i det nordlige af Silkeborg, Jeg er
72 år og gift med 2 voksne døtre.
Jeg sidder i byrådet på 2. periode og ønsker
en periode mere hvis vælgerne vil.
Med venlig hilsen fra
Harry E. Madsen
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Susanne Gade Clausen
Toftebakken 12
8600 Silkeborg
Mobil: 2991 8184
Mail: clausen@fibermail.dk
https://www.linkedin.com/in/susannegade-clausen-1b9ba836/

Poul Berggreen
Byrådskandidat for Venstre i Silkeborg til
KV21
Poul Berggreen
Gift med Sygeplejerske & Akupunktør
Susanne Berggreen
Bosiddende i Alderslyst
Ansat ved Politiet i Østjylland
Formand for Venstres vælgerforening i
Silkeborg
Næstformand for Kommuneforeningen
Bestyrelsesmedlem i Sygeforsikringen
Danmarks afd. Midt og Vestjylland
Bestyrelsesmedlem i Alderslyst- Søholt
Lokalråd
Jeg går ind for:
Balance i hele kommunen: Der skal skabes
balance i økonomien, hvor vi i budgettet
skal generere et overskud til henlæggelse,
hvor der skal være en fremtidssikret balance med antal indbyggere i kommunen
i forhold til skolepladser, vuggestuer,
børnehaver, idrætsfaciliteter, sportshaller
mv. Vi skal væk fra midlertidige pladser og
opstilling af barakker.
Erhvervslivet: Vi skal fastholde de gode forhold for erhvervslivet, og fortsætte kampen
for at gøre det attraktivt at flytte sin virksomhed til Silkeborg. Vi skal markedsføres
som en tilgængelig og erhvervsvenlig kommune for virksomheder og iværksættere.
Vi skal have borgeren i Centrum: Forstået
på den måde at vi skal være en aktiv medspiller i at få aktiveret alle vore borgere.
Vi skal investere i de unge, som ikke kom
rigtig fra start. De skal bringes tilbage på
vejen via arbejdsmarkedet og uddannelse.
Vi skal være bedre og hurtigere til at spotte
ordblinde unge og unge med andre fysiske
og psykiske forhindringer. Jo flere vi får
samlet op på denne måde, jo bedre er det
for de unges fremtidige liv, hvor vi finder
løsninger, der understøtter de unges egne

evner og ressourcer til at stræbe efter
det gode liv, så de kan blive uafhængige
af offentlig hjælp og stå på egne ben.
Ungdommen er vores fremtid.
På det arbejdsmæssige område: Her skal
vi blive bedre til at aktivere dem der bliver
ramt af arbejdsløshed. Her skal vi bruge
krudtet på de yngre, som er faldet ud, har
været i misbrug eller som aldrig er kommet
rigtig i gang. De skal have professionel
hjælp, omskoles og bringes tilbage ved
hurtig og effektiv indgriben. Derimod skal
vi ikke bruge tiden på dem som efter 30 – 40
år på arbejdsmarkedet er blevet ledige,
og som gerne vil i gang igen. De skal ikke
via systemet ”fastholdes” i arbejdsløshed
gennem lange omskolinger, men hjælpes
videre via deres egne erfaringer.
Grønne omstillinger: Vi skal også i arbejdstøjet for at få gennemført flere ”grønne
omstillinger”. Disse forbedringer skal
dog være baseret på videnskabsmæssige
beregninger, og ikke på følelsesmæssige
hensyn. Den grønne omstilling skal ikke
bare være et skuespil for borgerne, men
reelle omstillinger der er fremtidsholdbare
og batter noget.
Ældreområdet: Der bliver flere og flere
ældre. Vi skal sørge godt for dem, der har
skabt det samfund vi i dag nyder godt af.
Dem der kan skal vi sørge for bliver holdt
fysisk aktive med gode tilbud. Væk med alt
det medicin som frisk luft og god kondition
kan erstatte. Vi skal åbne op for ældrevenligt byggeri ”oldekolle”, som skaber socialt
og trygt miljø, for dem som stadig kan klare
sig selv. Dem som ikke længere kan klare
sig selv, skal vi sørge for får en god og tryg
alderdom på kommunens plejehjem.
Vision: Jeg vil være med til at skabe en
kommune, hvor sammenhængskraften

virkelig slår igennem, hvor alle uanset
bopæl, føler de er med i kommunens beslutninger. De skal være med til at skabe
en Silkeborg by, hvor vi får bundet Sydbyen
sammen med Silkeborg centrum via en
ny bydel ved Jernbanen. Vi skal arbejde
på den gode model med nedgravning af
banen. Der skal fjernes meget mere af den
unødvendige og overflødige registrering
der findes i vort samfund, så flere hænder
bliver frigjorte. Vi skal skabe mere politisk
bestemmelse, hvor det er politikerne og
ikke embedsmændene der styrer kommunen. Vi skal stoppe trenden med at hyre
dyre konsulentbureauer ind for at finde
besparelser. Det fører sjældent til noget
godt. Jeg har set, ved f.eks. Told & skat,
Politiet m.v., at millioner bliver smidt ud til
ingen nytte, Tværtimod har det flere steder
medført næsten uoprettelige skader. Vi bør
have dygtige administrative medarbejdere
der sammen med politikerne selv kan gennemføre sådanne undersøgelser.

For at Venstre kan kommunikere med dig er det vigtigt
at din e-mailadresse er registreret i medlemssystemet.
Du kan registrere dig selv selv ved at følge dette link:
https://venstre.membersite.dk/Home/MyProfile
og der se, om Venstre har din mailadresse. Alternativt kan du i linket selv
notere den.
Har vi den ikke, kan du gå glip af vigtige oplysninger som mailes til dig.
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Morten Høgh
CV
Morten Høgh
Medlem af Byrådet i Silkeborg Kommune
for Venstre
Formand for Arbejdsmarkedsudvalget
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Tlf. 23 23 86 28
Alder: 43 år
Uddannelse: Økonom fra Århus Universitet
Familie: Victoria på 11 år, Alexander på 8
år og min kone, Randi.
Bopæl: Nørrekrogen 20b, Grauballe, 8600
Silkeborg
Arbejde: Investerer i aktier og Silkeborg
Byråd.
Fritid: Træner børn i fodbold, håndbold
og badminton og er formand for Grauballe
UGF. Løber, spiller oldboysfodbold i GUGF
og lørdagsfodbold i Gødvad IF.
KV politik.
Så mange i arbejde som muligt. Det
er sundt for den enkelte, og sundt for
kommunens økonomi. Som formand for
Arbejdsmarkedsudvalget har jeg kæmpet
for, at vi ligger så langt under ledigheden
i resten af landet som muligt. Det er lykkedes i hele perioden.
Det er vigtigt at søge indflydelse. Jeg
har arbejdet for halkapacitet i Gødvad,
Buskelund, Hvinningdal og Sejs, hvor der
længe har været et kæmpe behov. De
er nu enten færdigbyggede eller i gang
med at blive bygget. Jeg har arbejdet
benhårdt for en solid økonomi og vækst i
kommunen. Vores vækst er blandt landets
højeste, vores arbejdsstyrke stiger og vi

kan levere mere service med samme skatteniveau.
Plads i den lokale børnehave og skole. En
af de ting, det kniber med i kommunen,
pga. den succes kommunen har haft med
at tiltrække nye borgere, er, at følge med
i byggeri af børnehaver og skoler. Der
er derfor brug for at få samlet tilsynet
og overblikket med anlægsopgaverne ét
sted. Jeg vil arbejde for, at dette bliver
i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og at
anlæggene startes op af Byrådet via
budgettet. Derudover kan man strategisk
anlægge ekstra kapacitet fra Økonomi- og
Erhvervsudvalget, som derved har ansvaret for det samlede overblik.
Aldrig mere Ghetto i Silkeborg Kommune.
Vi skal ikke acceptere, at områder har en
arbejdsløshed på over 40%, som det var tilfældet på Resedavej og Lupinvej i Silkeborg.
Derfor arbejder jeg nu for, at vi kan få et
system, der på områdebasis kan se, hvor vi
især skal sætte ind. Arbejdsløshed er generelt ødelæggende for den enkelte, dennes
familie og lokalområdet, hvis det får lov at
nå så høje niveauer. Det har man ikke haft
tydeligt fokus på før, men det får vi nu. Dette
fik os af Ghettolisten ved at vi, på lidt over
et halvt år, fik reduceret arbejdsløsheden
fra 303 til 224 ledige i området.
Ny Randersvej, mindre støj, flere arbejdspladser.
Den nuværende hovedvej 46 ligger lige
op ad den bydel, vi i fremtiden kommer
til at kende som Eriksborg. Det giver en

masse støj i området og en del tung trafik
i Gødvad. Derfor skal vejen drejes hen til
Høje Kejlstrup motorvejstilkørslen, så støj
og trafik benytter motorvejen i stedet for
at køre ind til byen. Samtidig kan vi åbne
op for et nyt erhvervsområde langs den
nye vej. Efterspørgslen på erhvervsjord er
stor og det giver igen flere arbejdspladser.
De frivillige kræfter skal ikke være eksperter. Det skal være nemt at være frivillig.
Hvis nogen gør en stor, frivillig indsats i
lokalområdet, så skal man ikke rende ind i
en mur af problemer, når man møder kommunen. Det er kommunen, der er eksperten
i det kommunale, ikke de lokale frivillige.
De skal bruge deres kræfter på projektet.

Anders Herlev Ahrenfeldt
Klarborgvej 7, Sjørslev
8620 Kjellerup
aa@hostruphovedgaard.dk
40 46 60 53
Født 29. august 1949
Uddannelse: Cand. Agro, registreret revisor, statsautoriseret ejendomsmægler og
landbrugsuddannet.
Arbejde: Tidligere landbrugsrådgiver,
direktør og forstander. Nu selvstændig
landmand med 500 ha.
Censor til og med bachelorniveau i landbrug, natur og miljø.
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Bestyrelsesposter: Næstformand i Landboforeningen Midtjylland. Bestyrelsesmedlem i Velas med 600 medarbejdere.
Bestyrelsesmedlem i Sjørslev -Demstrup
Lokalråd. Formand for skolebestyrelsen i
Trekløverskolen. Sidder i gårdbestyrelsen
for flere større landbrug.
Privat: Sammen med min ægtefælle,
Jonna, har jeg 3 børn. To voksne børn fra
1. ægteskab.
Som formand for skolebestyrelsen i Trekløverskolen vil jeg arbejde for, at børnene
og deres forældre må trives og have gode
vilkår i kommunen. Jeg vil også arbejde for,

at vores ældre medborgere efter et langt
arbejdsliv får et godt otium i vores kommune.
Liv og vækst i Kjellerup
Jeg vil arbejde for, at der stadigvæk er
mange butikker og selvstændige erhvervsdrivende i Kjellerup området. Jeg arbejder
i praksis for, at der kan blive bygget mere
end 100 boliger i Gl. Kjellerup tæt på
Netto. Kjellerup fortjener sin andel af befolkningstilvæksten i Silkeborg Kommune.
Dette begrundes med den gode beliggenhed
mellem Viborg og Silkeborg og lidt længere
ude mellem Skive og Aarhus.

Mads Frandsen
Venstre skal finde melodien
Så nærmer vi os tiden for Venstres opstillingsmøde, og i lighed med de to foregående
kommunalvalg, vil jeg også denne gå efter
en plads på listen. Mit mål er, at det igen
skal give afkast i et valg til byrådet for mit
vedkommende. Jeg vil under alle omstændigheder give mit bidrag til, at Venstre skal
få et godt valg i Silkeborg Kommune.
Når man skal vælge en politiker, skal man
også vælge personen bag politikeren.
Derfor skal I også vide noget om mig på
dette punkt. Jeg er 26 år og har på nuværende tidspunkt været med i byrådet
i to perioder.
Privat bor jeg i Balle sammen med
Rebecca. Vi blev i slutningen af januar
forældre til Emil. Jeg arbejder ved siden
af mit byrådsarbejde hos Silkeborg-Voel
KFUM, hvor jeg laver forskellige opgaver i
organisation bag kvindeligaholdet. Fritiden
bruges bl.a. på cykelture eller skrive indlæg til kampprogrammerne, når Fårvang
spiller på hjemmebane i fodbold. I lighed
med de foregående kommunalvalg er jeg
også denne gang opstillet af Gjernegnens
Venstrevælgerforening.
Der venter os et vigtigt valg. Først og fremmest skal vi kandidater kæmpe som et hold
for, at det kan lykkes os at bevare Steens
plads i borgmesterstolen. Han har gjort og
gør det rigtig godt. I det hele taget synes
jeg, at vi fra Venstres side arbejder godt
og seriøst med opgaverne og løbende får
ændret ting til det bedre.
Vi er ikke dem, der nødvendigvis står bag de
største sensationsoverskrifter. Med Venstre

ved man, hvad man får. Og sådan ser jeg det
også med mig selv. I skal ikke forvente, at
jeg kommer til at optræde i en ny udgave
frem mod kommunalvalget.
Jeg vil fortsætte min stil med seriøst arbejde, der danner grundlag for at kunne
danne gode politiske relationer på tværs af
byrådet, som er det der skaber det bedste
arbejdsklima og de bedste resultater.
Det skal ikke være nogen hemmelighed,
at vi i Venstre har haft vores udfordringer
at kæmpe med i det sidste års tid. Kommunalvalget bliver vores chance for at viske
tavlen ren, og dermed finde tilbage på
sporet.
I den igangværende byrådsperiode har jeg
forsøgt at bidrage mest muligt inden for
de områder, hvor jeg sidder i udvalg. Igen
i denne periode har jeg været medlem af
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Jeg har
også haft sæde i et af de mere klassiske
velfærdsudvalg - nemlig Socialudvalget hvor jeg er næstformand.
I denne periode er der oprettet et Outdoorudvalg i kommunen, hvor jeg sidder som
formand. Dette er en rigtig spændende post
på et område, hvor der hele tiden sker en
udvikling. Outdoor begynder at fylde mere
i forskellige egne af vores kommune og det
er meget mere end vandre- og cykelture
i naturen. Forinden var jeg formand for
Ungestrategiudvalget.
Det bliver godt at se hinanden i øjnene til
juni, hvor vi sammen skal sætte en rigtig
stærkt Venstre-liste, der skal sikre os et
godt valg til november. Her vil I også få
lejlighed til at høre mere omkring, hvad
jeg står for.

Liv på landet
Mit hjerte banker for en fortsat skole i
Sjørslev, aktiv idrætsforening og andre
foreninger samt sognegård og egnscenter.
Jeg vil arbejde for, at alle fortsat kan være
stolte af at bo i Silkeborg kommune. Mit
politiske arbejdsområde vil være landbrug,
natur og miljø med en særlig kærlighed
til livet i landsbyer og landområder i den
nordlige del af Silkeborg Kommune.

har fået folk ud i naturen, hvilket stiller
større krav til stier og naturoplevelser i hele
kommunen. Kommunal hjælp til udbygning
af trampestier kunne give flere muligheder
for at variere vandreturene. For at beskytte
dyr og planter i naturen kan naturområder
opdeles i stille områder uden publikum og
i områder med vandrestier, skovlegeplads,
madpakkehus og hundeskov med masser af
aktiviteter til glæde for børn og voksne.

Mads Frandsen – CV
Kæreste med Rebecca og sammen er vi
forældre til Emil
Har en bachelor i Sport Management og
arbejder til dagligt hos Silkeborg-Voel KFUM
Formand for Outdoorudvalget, næstformand i Socialudvalget og medlem af Kultur-,
Fritids- og Idrætsudvalget
Valgt til byrådet første gang i 2013 og
genvalgt i 2017
Hjemmeside: www.madsfrandsen.dk
Facebook: Mads Frandsen – Silkeborg Byråd

Brug af naturen
Silkeborg som outdoor hovedstad skal
udbredes til hele til kommunen. Corona
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Jarl Gorridsen
Politisk erfaring
• 7 års politisk erfaring i Silkeborg Byråd
• Formandskab for teknik/miljø samt for
forsyning/energi
• Øvrigt udvalg: Klima/Miljø, Børn & unge
samt nærdemokrati
• Selvstændig med eget firma indenfor
energi
Politiske profil og mærkesager
• Afbureaukratisering og kortere behandling af sager. Mere effektiv drift af vores
forvaltning og rådhus
• Mere fornuftigt naturvedligehold, hvor
der gives plads til mennesker og natur
side om side.
• Skolerne skal have ressourcerne ud til
børnene i stedet for at de bruges til
projekter inde på rådhuset
• Stærke og interessante institutioner for
vores mindste, hvor natur og udeliv bliver
en større del af dagligdagen
• En god og stærk skole med fokus på indlæring og trivsel. Særlig indsats indenfor
dansk, læsning, matematik, historie og
engelsk, hvor jeg ønsker en mærkbar
hævning af niveauet
• En tidlig indsats overfor de børn og unge,
der har særlige udfordringer. En fornuftig
blanding af lokal indsats og centrale
specialenheder
• Har arbejdet for en bevarelse af Tange Sø
de sidste 5-7 år – siden 2017 som formand
for foreningen med ca. 5.000 medlemmer.

• En grøn og co2 neutral varmeforsyning
i Silkeborg Kommune – gennemført i et
tempo, som sikrer reel miljømæssigt
udbytte og holder forbrugerpriserne på
et acceptabelt niveau
• Vores lokalområder skal fortsat styrkes
med boliger, infrastruktur, faciliteter og
tilbud. De mange stærke lokalområder er
med til at give kommunen en attraktiv
profil
• En erhvervsvenlig politik, der sikrer gode
forhold for de virksomheder og mennesker, der skal skabe arbejdspladserne
i Silkeborg Kommune
Privat
• Gift med Rikke, der er pædagog. 2 børn
på 15 og 18
• Uddannet i 1994 som Cand. Merc. i
udenrigshandel
• Ejer virksomheden DS Energy sammen
med 2 andre
• Interesseret i jagt og jagthunde
• Tilbagelægger mange kilometer på gåben
i den smukke midtjyske natur
Karriere & Jobs
2016 - nu www.dsenergy.dk Partner (33%)
og direktør. Måling af energiforbrug på
store maskiner og installationer indenfor
industri og bygning. Green-field opstart.
Meget stærk kundeportefølje og 7.000+
målepunkter. Klargjort til salg eller delvis
overtagelse af relevant partner.

2015 - nu MidtKraft.com. Konsulent indenfor
strategi, salg og marketing. Flere interessante kunder bl.a. indenfor FMCG. Nu
fokus på introduktion af den internationale
sundhedskoncern VAMED på det danske
sundhedsmarked (25.000 ansatte, www.
vamed.dk).
2014 - nu Silkeborg Byråd (1.603 personlige
stemmer) Formand, Silkeborg Forsyning,
(Varme, vand, affald) + næstfmd. Børn og
Unge. 2014-2017: Formand for Teknik &
Miljø med store resultater for Silkeborgs
position indenfor byggeri og projekter. Fra
bundplacering til top 6 i Danmark.
2014 - nu Jyske Bank: Medlem af repræsentantskabet. God kilde til stærkt netværk.

Ole R. Würtz
Toftebakken 6 – Balle
8600 Silkeborg
13. maj 1967 (53 år)
Født og opvokset i Silkeborg – Silkeborgenser af hjerte.
En kort præsentation og motivation.
Den politiske flamme og ambitionen om,
”at gøre det hele lidt bedre”, bidrage
og skabe, har brændt i det meste af mit
liv, både i forhold til min opvækst, mit
arbejde og mit tidlige virke i Silkeborgs
kultur-, musik- og idrætsliv. Et udpluk af
hvor jeg har bidraget er, et stort og langt
engagement i Junior Chamber Silkeborg,
Silkeborg Musik- og Teatersamråd, Alderslyst Gymnastikforening, Silkeborg Idrætsråd. Og senest i ØBG, i forbindelse med
opførelsen af Hal 2 ved Buskelundskolen.
De sidste mange år har mit erhvervsmæs-
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sige virke haft udgangspunkt fra Aarhus
og København, senest som salgsdirektør
for BDO, landets 4. største rådgivnings- og
revisionshus, 31 kontorer og 1300 ansatte,
før BDO som management konsulent hos
Mercuri International. Lysten til at arbejde
med Silkeborgs udvikling og fremtid har
altid være her, nu er tiden og ressourcer
også til stede. Tiden kommer som direkte
konsekvens af at jeg i dag er herre i eget
hus – Fra 2020 i egen rådgivningsvirksomhed med speciale i strategi, ledelse
og innovation, og samtidig som partner
i konsulenthuset Zillion, Danmarks måske hurtigst voksende konsulenthus. Mit
speciale er at hjælpe større danske og
udenlandske industrivirksomheder med
strategi, forretningsudvikling og ledelse.
Privat er jeg gift med Malene, også her
fra Silkeborg. Vi har sammen Simone på

27 som er bosat i Berlin, Sebastian på 19
som for tiden bor og arbejder i Portugal,
og sidst og yngst Sofie Helena på 15, Sofie
går i 9. på Buskelund Skole. I fritiden spiller jeg golf, står på ski og tager gerne
en match i en hurtig sejlbåd. Om alt går
vel, kan jeg til sommer også skrive jæger
på listen.
Jeg er drevet af, at skabe gode liv for alle
der bor i Silkeborg, tiltrække attraktive og
sunde virksomheder, sætte mål og retning
for en dygtig og effektiv administration –
og sikre en balanceret økonomi der kan
finansiere ambitionerne og vækst. Vi skal
levere en kommune til vores børn og børnebørn – derfor har særligt planlægning,
miljø, kultur og økonomi, min interesse.
Mine styrker er evnerne til at kunne se det
store perspektiv, overskue kompleksitet,
tænke innovativt, tage beslutninger og

Helga Sandorf Jacobsen
Politiassistent i Århus
Bosiddende i Gjern
Gift med Per Jacobsen, der er selvstændig
jurist
2 børn, Isse og Sander
59 år gammel
Indvalgt i Silkeborg Byråd 1. gang i 2010
Udvalgsposter:
2010-2014: Næstformand i Arbejdsmarkedsudvalget og medlem af Børne-og
Ungeudvalget
2014-2018: Medlem af Børne- og Ungeudvalget og Sundhed-og Forebyggelsesudvalget
2018-dato: Medlem af Børne- og Ungeudvalget, Plan- og Vejudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.
Udpeget til Den Kreative Skoles Kulturskoleråd
Nogle af de vigtigste mærkesager for mig
som byrådsmedlem har hele vejen været
vores børns trivsel, skolegang og pasning.
Jeg vil fortsat kæmpe for de lokale skoler
og pasningstilbud, og jeg så meget gerne,
at vi fremover sætter meget mere fokus
på at få børnene meget mere ud i naturen
i deres pasningstilbud. Mange børn passes rigtigt mange timer hver dag, og som
en ”Outdoorkommune” bør naturen og
den friske luft også afspejles i børnenes
dagligdag. Derfor vil jeg fortsat arbejde
for, at vi fremover etablerer flere skov- og

eksekvere gennem effektiv kommunikation
og ledelse.
Jeg ser frem til at lære jer alle at kende
- og bidrage aktivt i et forsvar af vores
Borgmester, et blåt ledet byråd, og ser
selvfølgelig frem til en plads i byrådet fra
2022 og frem.
C.V. i kort form
2020 – nuv. Partner i Zillion Consulting
Group, et Nordisk konsulenthus med speciale i strategi, forretningsudvikling, supply
chain, operations, effektivisering, digitalisering mm. Ejer og stifter af Würtz&Co.
2015 – 2020 Salgsdirektør, BDO Danmark.
Danmarks 4. største rådgivnings- og revisionshus.
2015 – nuv. Medlem af Strategic Management Advisory Board B&R Industrial
Automation Nordic (et ABB ejet selskab)

naturbørnehaver, når vi skal bygge nyt og
sikre, at vores børn kan få det bedste og
sundeste børneliv.
Det er mig en meget stor glæde, at det for
nyligt er lykkedes os i Venstre at øge betalingen til forældre, der i en periode vælger
selv at passe deres egne børn hjemme.
Valgfrihed og plads til forskellighed er for
mig en liberal dyd.
Forskellighed til at bosætte sig, hvor man
ønsker det og på den måde, der nu passer
bedst ind i de enkelte borgeres liv, har
også stor betydning for mig. Vi skal derfor
fortsat sørge for udvikling, bosætning og
understøttelse af livet i alle dele af kommunen og i alle lokalområder, som vi har
gjort det de seneste år.
Grundlaget for en sund økonomi i en kommune er også et erhvervsliv i trivsel. Det
skaber arbejdspladser og udvikling til gavn
for os alle. Derfor skal vi fortsætte med
at udvikle mulighederne for erhvervslivet
i vores kommune og understøtte de virksomheder, der ønsker at etablere sig hos os.
Da jeg blev valgt ind i Silkeborg Byråd første
gang i 2010, var det ind i et byråd og en
kommune med kæmpestore økonomiske
udfordringer. Det var en hård tid med hårde
beslutninger med store konsekvenser. Det
lykkedes heldigvis at få rettet op på økonomien, og siden er det kun gået frem ad for
vores kommune, især efter at Venstre med
vores borgmester Steen Vindum fik roret.
Denne gode udvikling skal vi sørge for kan

fortsætte også i årene fremover, og det
vil jeg rigtigt gerne være med til at gennemføre i en god, liberal ånd med respekt
for det enkelte individ og frihed til at vælge
og altid med fokus på en sund og fornuftig
økonomi.

2002 – 2014 Management konsulent, Mercuri International A/S. Globalt konsulenthus
med speciale i strategi, salg og ledelse
1998 – 2002 Management konsulent,
Market Man A/S. Dansk konsulenthus med
speciale i psykisk arbejdsmiljø, ledelse og
kommunikation
1996 - 1998 Handelsskolelærer, Silkeborg
Handelsskole
1992 - 1998 Underviser og supervisor,
McPhone Telemarketing Silkeborg
1987 - 1992 Erhvervspilot og flyinstruktør.
Aero Mech/Sky Cab Arizona, USA /Sabena
World Airlines.
Uddannelse: Aero Mech/Western int. University, Skycab, Sabena World Airlines, FLV,
FuturePace, D.E.L, MI University, INSEAD
Paris.
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Ebrahim Khalaf
En alsidig Silkeborg-dreng med
internationalt udsyn
Af Sebastian Korsbakke Jensen
Ebrahim Khalaf er en alsidig person, som
kan tage pusten af de fleste, og hans meritter taler sit eget klare sprog. Ebrahim er 29
år gammel, født i Bahrain i 1992 som søn
af en sunni muslimsk irakisk mor og en shia
muslimsk bahrainsk far. I 2000 kom han til
Danmark med hans mor og to brødre, hvor
de flyttede til Hammel. Efter et par år kom
familien til Silkeborg, hvor skolegangen
fortsatte i Gødvad.
Gødvadskolen går til 6. klasse, og Ebrahim
rykkede med sine venner på Dybkjærskolen i 7. klasse, men ret hurtigt tog han en
selvstændig modig beslutning og sprang ud
på dybt vand og valgte noget utraditionelt
Sejs skole som blev rammen om de sidste
år af hans folkeskoletid, og Ebrahim var et
nyt syn på de kanter, da han eftersigende
var den første ikke-etniske dansker som
gik på Sejs skole.
Klank Efterskole dannede ramme om
10. klasse, hvorefter han tog en HHX på
Bindslevsplads fra 2010-2013. Da Ebrahim blev
student ,flyttede han til Aalborg, hvor han
tog en 2-årig uddannelse som finansøkonom
på Erhvervsakademi Dania i Hobro efterfulgt
af en finansbachelor på UCN. Efter uddannelsen startede han i en bank, men efter
næsten et år stoppede og flyttede hjem til
Silkeborg, pga. sygdom i nærmeste familie.

I dag arbejder Ebrahim i hjemmeplejen, er
fodbolddommer, fodboldtræner for U16pigerne og U17-drengene i Gødvad GIF. I
hans »fritid« læser han nu til folkeskolelærer på seminariet og er ligeledes lærervikar.
Når vi andre holder sommerferie har
Ebrahim siden 2015 haft et internationalt
lederjob ved den internationale koncern
EF Sprogrejser. Efter gennem en årrække
at have været kursusleder for danske unge
på sprogrejser, hvoraf han blev kåret som
årets kursusleder i 2017, blev han i 2018
forfremmet til Student Service Coordinator
i Brighton på den sydøstlige engelske kyst
og blev derved leder for over 25 kursusleder fra alverdens lande, samt ansvarlig for
velfærden for over 400 unge mennesker fra
mange forskellige lande.
Motivationen for at stille op skal bl.a. findes
i hans beskæftigelse som fodboldtræner og
lærerstuderende. Her har han opnået et
værdifuldt førstehåndsindblik i vores unge
menneskers trivsel. Den trivsel halter generelt, også i Silkeborg. Derfor har Ebrahim
en målsætning om, at Silkeborg skal være
en foregangskommune, som giver vores
unge de bedste vilkår i de svære teenageår,
både dem som er stresset af karakterræset
i skolen og dem som er kommet ud på et
skråplan.
Ebrahim har været politisk aktiv i perioder
siden 2010, og har nu fundet sig til rette
i Venstre som det store borgerlige Big
Tent-parti.

Ydmyg som han er, så håber han, at han
kan bidrage med at bygge bro og derved
’legalisere’ at man som person med ikke
vestlig baggrund kan stemme borgerligt, for
som han selv siger så er mange ikke-etniske
danskere faktisk borgerlige, men stemmer
pr. tradition rødt - de har bare manglet
kandidater at stemme på. Ligeledes vil
Ebrahim slå et slag for de vælgere som
kan stemme til kommunalvalget, men ikke
folketingsvalget for brugt deres stemme,
fx. andre EU-borgere.
Vi synes at Venstre i Silkeborg Kommune
har gjort et sandt scoop med hans byrådskandidatur.
ebrahim_khalaf@hotmail.com /
+45 8173 5275

OPSTILLINGSMØDE

Kommuneforeningen for Venstre i Silkeborg Kommune
afholder opstillingsmøde til kommunalvalget 2021

torsdag den 10. juni 2021 kl. 18.00
i Medborgerhuset, Silkeborg, sal A,

For at deltage i mødet skal man være registreret medlem
hos Venstres Membercare senest den 2. juni 2021
Der er tilmelding til mødet senest den 2. juni til Kresten Friis,
t-k.friis@fiberpost.dk eller 27645672
Du kan blive medlem ved at henvende dig til Kresten Friis,
t-k.friis@fiberpost.dk eller 27645672.
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Flemming Heiberg
Afslutningen på min første periode i Silkeborg Byråd nærmer sig med hastige skridt.
Det mærkes tydeligt, da der allerede nu
er godt gang i valgkampen fra flere sider.
Den første periode i byrådet har været
enormt lærerig og spændende, og jeg er
beæret over, at have været med til at
påvirke udviklingen i vores dejlige by. Og
udvikling, det har der været. Jeg ser udvikling, som en afgørende faktor for, at vi kan
fortsætte med at skabe et fantastisk sted
at bo, og samtidig holde fast i den velfærd,
som vi alle sætter pris på. Tænk hvis det
modsatte var tilfældet – afvikling. Vi hører
altid om nedskæringer, men faktum er,
at vi gennem alle de 4 år, har brugt flere
og flere penge. Jeg er ret sikker på, at vi
stadig indimellem bruger rigelig med penge
på f.eks. eksterne konsulenter/rådgivere.
Men øgede udgifter er naturligvis også en
konsekvens af, at vi bliver flere og flere.
Og selvfølgelig skal vi have velfærd – det
har vi alle fortjent. Men det skal ske i velovervejet sammenspil med en forsvarlig
økonomi, som giver os mulighed for at skabe
de flagskibe, der kendetegner ”en god by”.
Flagskibe som f.eks. nyt Museum Jorn,
kommende svømmecenter og lignende. Den
slags tiltag, skal der være politisk mod og
plads til at gennemføre.

Silkeborg er et fantastisk sted at bo, forbi
byen tilbyder borgerne masser af kulturelle
tilbud lige fra sportsaktiviteter på amatørniveau til topprofessionel underholdning
med teater, musik og sport.
En af de store emner i den næste periode
bliver klimaet. Klimaudfordringer skal
tages seriøst, og de kommende opgaver
skal prioriteres. Men ikke for enhver pris.
Vi skal være sikre på, at vi gør det rigtige
og ikke spilde dyrebare midler på ligegyldig
signalpolitik. Det er så nemt at gribe til de
– for borgerne – tydelige beslutninger. Min
kæphest er, at vi for hvert eneste tiltag bør
have en indikator, der viser Co2-besparelse
pr. kr. Det vil give os mulighed for at vælge
de tiltag, hvor vi får mest for pengene. Og
jeg mener faktisk, at udfordringen er så
alvorlig, at vi bør løse opgaven i stedet for
blot at vælge populisme.
For mig er det vigtigt, at vi forsætter den
udvikling, vi har gennemgået de seneste år.
Vi må ikke spille hassard med kontinuiteten, så jeg tager gerne endnu en omgang
i Silkeborg Byråd. Kontrolleret vækst med
ansvarlig økonomi med mulighed for ”fyrtårneprojekter”.
Jeg har i den nuværende periode siddet i
Økonomi- og Erhvervsudvalget, Klima- og
miljøudvalget, Sundhed- og Ældreudvalget

EFTERSKRIFT

(periode), Plan- og Vejudvalget (periode)
og så har jeg haft stor fornøjelse af, at
have været formand for byrådsgruppen.
Perioden har givet mig stor erfaring, og jeg
håber meget på, at jeg får mulighed for at
bruge den i endnu en periode.

Af Niels Lauritsen
Redaktør

Nu er Venstres hold, som vi kender det ved
redaktionens deadline, blevet præsenteret
på de foregående sider. Flere kandidater
kommer sikkert til. Det er Venstres mål at
nå op på 35 kandidater, som er spredt over
hele kommunen, så Venstres politik bliver
fordelt så bredt som muligt.
Der er planlagt opstillingsmøde i Medborgerhuset torsdag den 10. juni hvor kandidaterne bliver placeret på opstillingslisten
og hvor vi forhåbentlig kan præsentere de
sidste kandidater.
Det er vigtigt at alle Venstres kandidater
arbejder som et hold, og er fælles om den
politik, Venstre går til valg på.

Hver kandidat har selvfølgelig også en lokal
interesse som man går til valg på. Det kan
være i Thorning der rører sig noget som
man vil arbejde for i det lokalområde, det
kan være i Bryrup man har interesse i at
noget lokalt bliver belyst som man går til
valg på, og lignende i andre lokale områder
af kommunen.

ligt ind i regionsrådet. I dag sidder der 13
fra Venstre i regionsrådet, men ingen fra
Silkeborg Kommune. Det skal vi have lavet
om på. Så stem på en af de 5 kandidater der
præsenterer sig selv på de følgende sider.

Valgkampen er skudt i gang, så det bliver
hårdt arbejde fra nu af og de kommende
godt 7 måneder.
På de følgende sider præsenteres de 5 kandidater, der opstiller til regionsrådsvalget
for Venstre i Silkeborg Kommune.
Venstre skal have valgt så mange som muVENSTREBLADET | 10 | 2021
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Kasper Thomassen
Stem en murer i Region Midt
Alder: 36 år
Gift: med Hanne, intensivsygeplejerske på
Silkeborg Sygehus.
Civilt job: Murersvend hos P.M Henriksen
Politik: Byrådsmedlem siden 2018, Medlem af Plan- og Vejudvalget, Sundhed -og
Ældreudvalget og Nærdemokratiudvalget.
Medlem af bestyrelsen i Them-Bryrup Venstre i en årrække og tidligere medlem af
VU Silkeborg.
Diverse: Formand for Gjessø Ungdomsforening, suppleant til lokalrådet i Gjessø.
Regionshospital Silkeborg
Vi skal udbrede de gode resultater fra Regionshospital Silkeborg, som har været kåret
til landets bedste mindre hospital flere
gange. Jeg vil arbejde for mere vidensdeling. Vi skal sætte barren lidt højere, så vi
i stedet for kun at arbejde for at bevare
Regionshospital Silkeborg, også arbejder for
at få udbygget og udviklet hospitalet, så vi
kan tiltrække flere specialer og specialister.

Derfor er det yderst vigtigt, at vi får valgt
lokale kræfter til Regionsrådet, så vi ikke
forsat står i samme situation som nu uden
lokal repræsentation fra Venstre i Silkeborg
for tredje gang i træk.
Psykiatri
Jeg vil arbejde for, at vi for gjort op med
fordommene omkring psykisk sygdom. Jeg
synes, vi skal have mere lighed imellem
psykisk sygdom og fysisk sygdom. Jeg vil
have opprioriteret området, særligt skal
der være mere fokus på de unge og deres
problemer.
Kort sagt, så er min tilgang, at borgerne
skal opleve et sundhedssystem, der både
sikrer hurtig hjælp ved akut sygdom samt
hurtig udredning og behandling – det giver
tryghed.
Kollektiv trafik
Vi har tydeligt kunne mærke i kommunen,
at der er blevet skåret ret kraftigt på regionale ruter. Jeg vil arbejde for, at der ikke

bliver skåret yderligere. Det er en forudsætning for at holde liv i landdistrikterne,
at der er ordentlige transportmuligheder
imellem kommunerne i regionen.

Morten Høgh
God ledelse giver bedre medarbejdere
og mere sundhed.
Vi skal have fokus på, at medarbejderne
kan gøre det fagligt rigtige og udfordre,
hvad det rigtige er, så vi udvikler Sundhedsvæsnet. Vi skal ikke kun have fokus på at
udføre tingene korrekt. Der skal være plads
til forskellige velunderbyggede meninger
på arbejdspladsen, og den plads kan man
have under en god ledelse.
Sammen er sundhedsvæsnet stærkest.
Vi skal samarbejde på tværs af områder,
sektorer, specialer, praktiserende læger
og kommuner. De nævnte områder udgør
alle en del af det, vi som befolkning kender
som Sundhedsvæsnet. Når man er syg eller
søger sundhedsfaglig hjælp, skal det være
så nemt som muligt at være borger. Vi skal
arbejde på at fjerne de bureaukratiske
grænser, når man som borger oplever
Sundhedsvæsnet. Derfor skal Regionsrådet
samlet påvirke Folketinget til at fjerne
lovgivning, der forhindrer det samarbejde.
Sundhed og Forebyggelse starter lokalt.
Vi skal have fokus på det lokalt forankrede.
Vi skal hjælpe til med, at folk kan forebygge
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deres egen sundhed, med hjælp fra deres
egen lokalt praktiserende læge. Hellere at
vi forebygger og opsporer mere, end at vi
ender på hospitalet, måske endda for sent.
Det betyder, at vi i endnu højere grad skal
have befolkningen i dialog, så vi undgår at
dem, der har mest brug for hjælp, bliver
væk. Vi skal give plads til både og i stedet
for enten eller. Så dem, der ryger meget,
kommer til at ryge mindre, dem, der spiser
for usundt, kommer til at spise sundere og
dem, der aldrig får bevæget sig, kommer i
gang med at bevæge sig lidt mere.
Sundhed er Tryghed.
Vi skal bevare de lokale sygehuse, for
de giver sundhed og tryghed. De lokale
sygehuse er gode samarbejdspartnere for
de lokalt praktiserende læger, og samarbejdet øger den samlede ekspertise, som
borgeren bliver mødt med, så trygheden
bliver endnu bedre for den enkelte. Det
er vigtigt, at der i de større byer, hvor der
ligger hospitaler og sundhedshuse i dag,
forsat er den tryghed og nærhed, som de
giver den enkelte. Derfor skal hospitalerne
forsat kunne yde den service overfor dem,
som er ude for et uheld, og har brug for

hurtig hjælp i en hverdag, hvor man har
travlt. Vi skal sørge for et godt beredskab
af akutlægebiler, der aldrig er langt væk,
når tiden er knap. De skal fungere som
vores rullende akutmodtagelser, så der kan
være en så høj grad af tryghed, lige meget
hvor man bor i regionen.

Poul Berggreen
Regionsrådskandidat 2021
Poul Berggreen
Sølystvej 8, 8600 Silkeborg
Formand for Venstre i Silkeborg
Næstformand i Kommuneforeningen
Jeg går ind for:
At vi skal skabe verdens bedste og mest
brugervenlige sundhedssystem. Der skal
være mulighed for en central udredning,
hvor de fleste og mest almindelige operationer, fødsler, akutte skader bliver behandlet
lokalt. De specielle og komplicerede hjertehjerne- og svære kræftoperationer skal
så overlades til specialisterne på Skejby
universitetshospital.
Der skal gennemføres en væsentlig udbygning af Regionshospitalet Silkeborg, som ud
over udbygningen også skal have foretaget
kraftige vedligeholdelsesprojekter på den
eksisterende bygningsmasse. Der skal tilbageføres fjernede afdelinger, så vi igen får
egen fødeafdeling, akut skadestue og ikke
bare en ”plaster” skadestue. Vi skal sikre
bevarelsen af lokale ambulancer, lægebiler
og helikoptere, så vi kan skabe tryghed og
god behandling for alle. Efter min mening

skal Silkeborg Regionshospital også have
lov til at skabe et forskningscenter, som er
lægestyret, og som kan tiltrække dygtige
speciallæger.
Jeg vil i Regionen arbejde hårdt for at
få ændret den administrative ledelse i
Viborg, så vi som andre Regioner, også får
en lægefaglig ledelse. Jeg vil også arbejde
på, at det igen bliver de politisk valgte som
har styringen, og ikke som nu, hvor man
føler det er den administrative ledelse der
sætter dagsordenen.
Med den befolkningstilvækst vi står over for
i Silkeborg, vil det være mit håb og mål, at
vi om få år kan benævne Regionshospitalet
Silkeborg, som et ” mellemstort” hospital,
og ikke et ”mindre”.
Regionen skal også udbygge de regionale
busruter, så alle studerende, pendlere og
ældre borgere i små landsbyer og yderområder får mulighed for at kunne være med.
Via mit arbejde ved Østjyllands Politi kan
jeg også fra hverdagen se, at vi er nødt til
at lave forbedringer på psykiatriområdet,
idet mange psykiske syge efter min mening
for hurtigt bliver sendt tilbage til hverdagen
efter korte indlæggelser.

Jeg vil også arbejde på at skabe balance i
de udgifter Regionen pålægger vore kommuner, ved hurtig udskrivning af patienter
fra sygehusene, og som så overgår til det
kommunale system.

Poul Dahl
Kandidat for Venstre til Regionsrådet
CV:
POUL DAHL, R.1
Erhverv:
Oberstløjtnant (pensioneret 2004)
1990-1993: Chef Jægerkorpset
1993-1996: Chef FNs Vagtstyrke i Irak
2000-2004: Koordinator militært samarbejde med de baltiske Lande
Politik:
2003- : Bestyrelsesmedlem Blicheregnens
Venstrevælgerforening
2006-2009: Regionsrådsmedlem Region
Midtjylland
2010-2017: Byrådsmedlem Silkeborg Byråd

• En samfundsskabt tryghed og sikkerhed
med respekt for den enkeltes frihed
• Offentlige myndigheder og institutioner med maksimal service og minimal
bureaukrati
Mine mærkesager som regionsrådsmedlem:
• Et velfungerende og effektivt sundhedsvæsen i hele regionen
• Et akutberedskab med den rigtige balance mellem det nære sundhedsvæsen
og det specialiserede område
• Bevarelse og udbygning af regionshospitalet i Silkeborg

Mine generelle politiske mærkesager:
• Et samfund med mest mulig personlig
frihed, medindflydelse og medansvar
VENSTREBLADET | 10 | 2021
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Thomas Tonsberg Schlie
Silkeborg Sygehus skal udvikles og administration skal have respekt for fagligheden.
Silkeborg Kommune er snart landets 9.
største kommune, så naturligvis skal vi
have et fuldt funktionsdygtigt hospital,
som igennem 7 år er blevet kåret som
landets bedste mindre hospital. Her i
Silkeborg har vi sandsynligvis nogle af de
allerbedste og mest dedikerede medarbejdere der findes. Sygehuset er blevet
kendt over hele Danmark som værende
langt over gennemsnittet, både på det
faglige og menneskelige plan. Desværre
har en række politikere og en topstyret
regionsledelse forpurret den fortsatte
udvikling af Silkeborg Sygehus. B.la. valgte
man at se stort på de fantastiske resultater
man havde med lavdosis CT-scanninger for
lungekræft ved at afskedige en særdeles

populær kræftlæge. Ytringsfriheden har
haft trænge kår på sygehuset i Silkeborg og
i regionen generelt. Det skal vi arbejde for
at ændre på ved at italesætte og kæmpe
videre for udviklingen af Silkeborg Sygehus.
Desuden vil jeg heller ikke skjule at jeg
med min opvækst i Lemvig også vil have
en forkærlighed for at kæmpe for det
vestjyske, men sygehuset i Silkeborg er
førsteprioritet.

GENERALFORSAMLING
Kommuneforeningen for Venstre i Silkeborg Kommune
afholder ordinær generalforsamling i Medborgerhuset, Silkeborg,

torsdag den 29. april 2021 kl. 19.00.

(Generalforsamlingen erstatter den oprindelig planlagte den 4. marts 2021)
Generalforsamlingen afholdes som et fysisk møde.
Skulle der være restriktioner mod dette vil generalforsamlingen blive afholdt virtuelt.
Derfor er der tilmelding til generalforsamlingen senest onsdag den 21. april kl. 18.00
Man skal være medlem af venstre for at kunne deltage i generalforsamlingen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Ekstra punkt er tilføjet dagsordenen i forhold til tidligere meddelt:
Opstilling af kandidater til regionrådsvalget 2021.
Se evt. dagsordenen i decemberbladet på side 13.
Link til bladet:
https://silkeborg.venstre.dk/media/silkeborg/VenstreBladet/009-venstrebladet.pdf
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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
susanneguldborg.jacobsen@
silkeborg.dk
4097 7309

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

For at Venstre kan kommunikere
med dig er det vigtigt at din
e-mailadresse er registreret i
medlemssystemet.

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

ResenbroTømrer- &
Snedkerforretning ApS
86 85 33 50

Du kan registrere dig selv selv
ved at følge dette link:
https://venstre.membersite.dk/Home/MyProfile
og der se, om Venstre har din mailadresse.
Alternativt kan du i linket selv notere den.
Har vi den ikke, kan du gå glip af vigtige
oplysninger som mailes til dig.
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Henning Mortensen a/s
Stagehøjvej 1 • 8600 Silkeborg
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Bent Jensen
Vinderslev-Kjellerup	Knud Gadegaard
Kjellerup Nord-Øst
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
BACH’S
flemming.heiberg@		
GEAR
silkeborg.dk
KØRESKOLE
40 34 31 32
www.bachsgear.dk
Ulrik Fredberg
fredberg@sportnetdoc.dk
Nye hold
 info@bachsgear.dk
61 70 32 32
i 2021

 20 72 22 48

Afleveret til Post Danmark d. 19. marts 2021
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.

For at Venstre kan kommunikere med
dig er det vigtigt at din e-mailadresse
er registreret i medlemssystemet.
Du kan registrere dig selv selv ved at følge dette link:
https://venstre.membersite.dk/Home/MyProfile

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.

og der se, om Venstre har din mailadresse.
Alternativt kan du i linket selv notere den.
Har vi den ikke, kan du gå glip af vigtige oplysninger
som mailes til dig.

