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VENSTRE-BLADET ønsker alle
en glædelig jul og et godt nytår.

Tak for den store
arbejdsindsats til
ALLE KANDIDATER
Venstre i Silkeborg kommune var denne
gang repræsenteret med 21 kandidater
til byrådsvalget og 3 kandidater til Regionsrådet.
Da valgresultatet på valgaftenen den 16.
nov. tonede frem, kunne vi godt se resultatet bar præg af den landstendens som
trak Venstre i den forkerte retning. Uden
valgforbund endte vi med otte mandater,
hvilket var en tilbagegang med tre mandater. Valgets helt store vinder blev den
konservative liste med Martin Jacobsen
i spidsen, og de oplevede en fantastisk
fremgang fra et mandat i 2017 til nu seks
mandater. Også dette tal har sin afsmittende effekt fra den landspolitiske scene,
hvor Søren Pape jo har skabt fremgang i
meningsmålingerne for de konservative.
Borgmester Steen Vindum og undertegnede
var dog optimistiske med hensyn til Borgmesterposten, da en konstituering mellem
de Radikale, konservative og venstre kunne
mønstre 16 mandater og altså flertal. Dette
blev der arbejdet på, og det så da også ud
til at ville lykkes. Der blev aftalt fordeling
af udvalgsposter m.v. De radikale skulle blot
lige have aftalen sanktioneret i baglandet,
hvilket åbenbart ikke kunne lykkes. Derfor
endte resultatet som det gjorde, at Helle
Gade fra Socialdemokratiet kunne mønstre
et flertal med de Radikale, som gjorde

hende til Borgmester. Ærgerligt set med
”Venstre briller”, når vi nu troede aftalen
var i hus. Borgmester Steen Vindum har
i hele processen, og i det efterfølgende
forløb håndteret situationen med stor
værdighed. Han har endvidere stillet sin
viden og kompetencer til rådighed for den
kommende Borgmester.
Stort tillykke til de otte valgte byrådsmedlemmer. De skal nu de næste fire år arbejde
benhårdt for at få gennemført så meget af
Venstres politik som overhovedet muligt.
Stor tak til Borgmester Steen Vindum
for otte år på posten. De otte år har
for Silkeborg kommune virkeligt været
præget af vækst og tilflytning som den
store overskrift. En vækst som givet også
vil fortsætte i de kommende år, og som
forhåbentlig vil sprede sig ud til hele
kommunen.
Der skal også lyde en stor tak til dem der
ikke blev valgt. Når skuffelsen har lagt sig,
kan i glæde jer over, at i har været med
i en proces, hvor jeres stemmeandel har
bidraget flot til helheden. Næste gang er
det så måske jer der kan glæde jer over
at blive valgt.
Regionsvalget faldt desværre også uheldigt
ud. Undertegnede fik i alt 2833 stemmer,
og manglede kun 66 stemmer i at få en

Af Poul Berggreen
Formand for kommuneforeningen

plads i Regionsrådet. Selvom det udløser
en plads som første suppleant, er det alligevel ærgerligt, når man er så tæt på at
få et mandat.
I kommuneforeningen er der nu iværksat en
evalueringsplan, hvor vælgerforeningerne
i dec. måned indsamler kommentarer om
godt og skidt ved valgkampagnen. Dette
bliver så i januar 2022 samlet op i et samlet
forum.
Ellers skal vi nu snart i gang med forberedelserne til næste byrådsvalg i 2025.
Der skal arbejdes med baggrundsgrupper,
kandidatudvælgelse, strategi, valgforbund
samt punkter vi vil gå til valg på. Inden
næste kommunalvalg, kommer der jo også
et folketingsvalg vi skal tage hånd om,
så der er nok at tage fat om, og skulle
der være nogle medlemmer som gerne vil
give en hånd med, eller som har ideer til
nytænkning skal i være mere en velkomne.
I kan bare kontakte mig.
Til slut vil jeg ønske alle medlemmer en
glædelig jul samt et godt og lykkebringende
nytår. Husk at passe på hinanden i denne
Coronatid.
Poul Berggreen,
Kommuneforeningsformand.

Hilsen fra redaktionen
Først og fremmest. Glædelig jul og godt nytår.
Et til tider turbulent år 2021 lakker mod enden og vi i medieudvalget vil gerne benytte lejligheden til at
takke vores annoncører og alle der har ydet en indsats for Venstrebladet.
Vi vil også gerne takke de 14509 personer der har stemt på Venstre i Silkeborg kommune. Vi må
desværre konstatere en tilbagegang på 2521 stemmer.
Det er ærgerligt at borgmesterkæden ikke skal hænge om halsen på en venstremand de næste 4 år,
men ”op på hesten igen”
Vi stormer stærkt frem mod valget i 2025. Vi skal hjælpe hinanden med den opgave.
Glædelig jul.
Kresten Friis
Annemarie Madsen
Michael Sørensen
Jens Nymand
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Nyt fra afgående Borgmester Steen Vindum:

Steens Corner
Dette er mit sidste indlæg som siddende
borgmester i Silkeborg oven på Kommunal- og Regionsvalget 2021. Derfor drejer
Steens Corner sig om ting, som jeg er
taknemlig og stolt over fra den seneste
valgperiode. Men også om, hvad vi som
parti kan gøre bedre i fremtiden – og
hvordan fremtiden skal se ud for mig
personligt.

stærkt op imod hinanden. Det nye er,
at vi har fået flere grønne venner, som
gik fra ét til seks mandater. Tillykke til
de Konservative! Vi har altid være gode
til at samarbejde i Silkeborg – på tværs
af partierne. Det samme vil borgerne
opleve med den nye sammensætning af
byrådsmedlemmer.

Tak
Jeg vil gerne starte med at takke alle, der
stemte på Venstre i Silkeborg. Tak til de
4.486 personer, som stemte på mig personligt. Det er den største tillidserklæring,
man som folkevalgt kan få – og som sikrede
mig en plads i Byrådet.

Stolt
Jeg er allermest stolt af, at vi har fået
erhvervslivet til at lege med Silkeborg. Da
jeg overtog ansvaret for kommunen, blev
Silkeborg kategoriseret som en sovekommune. Kranerne stod dengang i Herning. I
dag sælger vi meget erhvervsjord og skaber
private arbejdspladser.

En stor tak til vores store og stærke kollektiv af Venstre-frivillige. I har igen trådt
til under valgkampen. Tak for jeres enorme
indsats med at dele flyers ud. Tak for at
opsætte enhver plakat – og tage den ned
igen. I er uundværlige i Venstre.

Vi gjorde Silkeborg til Danmarks Outdoor
Hovedstad. Vi har brugt meget krudt på at
fortælle omverdenen, at vi har naturen,
og at den kan bruges til noget unikt for os
mennesker. Det er noget, som folk i hele
Danmark nu kender os for.

Jeg vil også gerne takke alle dem, som
valgte at stille op til valget sammen med
mig. Stort tillykke til de 8 Venstre-folk, som
blev valgt ind. Og en anerkendende tanke
til de resterende, som ikke blev valgt ind,
på trods af deres store indsats. Det er en
flad fornemmelse.

Silkeborg har også et rigt kulturliv. Det
er ikke på højde med Aarhus og de store
oplevelser i Jyske Bank Boxen i Herning,
men for den almindelige silkeborgensere
er der tale om et mangfoldigt kulturtilbud.
Det gør, at folk kigger positivt på Silkeborg
Kommune og vælger at flytte hertil for at
eje eller leje en bolig, som stiger i værdi.
Det er alt sammen med til at styrke vores
identitet som by og kommune. Jeg er stolt
over den store transformation.

Valgresultatet
Valget gik ikke, som vi havde håbet. Som
for 4 år siden står blå og rød blok lige

Fremtiden
Jeg har lovet mig selv at tage mig god
tid til at tænke mig godt om. Lige nu ved
jeg ikke, om jeg skal stå for spidsen af
Venstre i Silkeborg igen. Vi skal som parti
drøfte, hvordan vi angriber næste valg. Vi
skal sætte et stærkt hold med den rette
borgmesterkandidat. Det er der stadig god
tid til – og denne beslutning bliver truffet
af vores medlemmer.
Jeg er meget taknemlig for alle de mange
oplevelser, som borgmesterposten har givet mig gennem årene. Men jeg har været
meget væk hjemmefra. Jeg skal til at bruge
weekenderne mere roligt sammen med
familien – og med god samvittighed. Måske
skal jeg til at læse flere bøger i stedet for
dagsordner – eller at lære at spille trommer
eller guitar. Det vil jeg tænke mere over i
den kommende tid.

Glædelig jul og godt nytår
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Det overgik
min fantasi

Af Ulrich Fredberg
Overlæge, medlem af regionsrådet
Kandidat til folketingsvalget

Et ydmygt og overvældet tak til hver og en
der stemte på mig til regionsrådsvalget og
til alle dem, der hjalp mig.
14.716 personlige stemmer, det næsthøjeste
i regionen og den 9. højeste procentandel
af de afgivne stemmer (2,1%) i hele landet.
Det er langt flere end antallet af kontakter
i min telefonbog og venner på Facebook.
Desværre manglede der blot 66 stemmer
i, at Poul Berggren blev valgt - det havde
været optimalt at få Poul med.
Jeg vil bruge min stemme i regionsrådet
til, at sætte fokus på:
-arbejdsmiljøet, så medarbejderne i vores

sundhedsvæsen fløjter på vej til arbejde,
bl.a. ved at afskaffe den management
by fear lederstil, der har vundet indpas i
Region Midt de seneste år.
- at de praktiserende læger får langt bedre
diagnostiske muligheder for at henvises til
relevant undersøgelser, så der kan stilles
hurtigere kræftdiagnoser, hvilket redder liv
og samtidig sparer ressourcer og aflaster
personalet på sygehusene.
- at Region Midt i lighed med alle andre regioner har en lægefaglig koncerndirektør blandt
de tre i direktionen. Mange fatale beslutnin-

TAK til de
frivillige kræfter!
Et valg er overstået og fire nye år med en
masse, spændende arbejde venter os. Vi
er begge meget taknemmelige for vores
mandater og går til opgaven med en masse
gå-på-mod. Tak til alle jer, der har stemt
på os.
Længe før vi mødte alle vælgerne på
gaden, havde vi planlagt vores valgkamp.
Vi havde holdt mange møder, bestilt plakater og skærmreklamer, designet flyers,
skrevet debatindlæg, indspillet små film,
fået dem tekstet og klippet sammen. Alt
sammen et kæmpe arbejde. Der er et
gammelt ordsprog, der siger, at bagved
enhver stærk mand, står en stærk kvinde.
Således kan man også sige, at bag enhver
god valgkamp, er masse frivillige kræfter.
Frivillige kræfter, der har sat plakater op og
taget dem ned igen, delt flyers ud, sørget
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for at Venstres campingvogn stod på torvet
weekend efter weekend og meget, meget
mere. Frivillige kræfter, der gik til alle
opgaverne med et smil både i solskin, blæst
og regn. Vi vil gerne begge sige mange tak
til alle de frivillige hænder, der har været
med os hele vejen. Ingen nævnt ingen
glemt. Og dog… for en gruppe, der altid
imponerer med deres humør og entusiasme
er de helt unge mennesker fra Venstre
Ungdom. En kæmpe tak til jer.
Vi skal begge to sidde i Børne og Ungeudvalget, Thomas skal sidde i Ældreudvalget
og jeg skal sidde i Sundheds og Nærhedsudvalget. Så døren er åben for gode forslag
og ting vi skal kigge nærmere på, vi glæder
os til at høre fra jer medlemmer.
For Thomas åbner der sig et nyt kapitel som
han glæder sig enormt meget til at tage hul

ger dokumenterer desværre de manglende
faglige kompetencer i direktionen.
Og ikke mindst
- sikre Silkeslottet får fair play hele
vejen igennem og stoppe politiserende
embedsmænd, der har planer om at lukke
sygehuset "bag ryggen" på politikerne og
befolkningen. Det vil kræve at sygehuset
får egen hospitalsledelse igen (som de har
haft med stor succes fra 1902 til 2011).
En leder i Dagens Medicin skrev engang:
"Fanden har skab flermatrikelledelse"

Af Thomas T. Schlie og Morten Høgh

på. For mit vedkommende sluttede 4 år som
Formand for beskæftigelsesområdet netop
i dag og jeg kan se tilbage på en tid med
en god udvikling i samarbejde med andre
gode Venstrefolk. Laveste ledighed i Silkeborg kommunes historie, flest mennesker
i arbejde nogensinde, flest arbejdspladser
lokalt i kommunen. Jeg sagde til den nye
Formand, Dorte Jensen fra Socialdemokratiet, at jeg naturligvis forventede at hun
forsatte den positive trend og ellers var
jeg klar igen om 4 år til at rette det op.
Det bliver en spændende tid vi begge to
går i møde, vi alle går i møde. Om alt godt
vil det så gør vi 8 Venstrefolk, der nu er
valgt ind, det så godt, at vi om 4 år bliver
dobbelt så mange.
Men den tid, den glæde!

BORGEN
INDEFRA

Midtjyske tanker
på Christiansborg
Kommune- og regionsvalget er overstået.
Set ud over landet fik Venstre et ganske
godt valgresultat, ikke mindst når man sammenholder det med forventninger for blot
få måneder siden. Vi holdt stort set skansen
med hensyn til antallet af borgmesterposter
og fik endda en ekstra regionsformandspost
i det nordjyske. Desværre gik det ikke helt
så godt som forventet i Silkeborg Kommune, hvor Venstre mistede tre mandater
og måtte aflevere borgmesterkæden til
Socialdemokratiet. Jeg vil ikke gøre mig
klog på årsagerne til det skuffende valg
– det overlader jeg til andre. Jeg vil her
rette en varm tak til borgmester Steen
Vindum for en særdeles flot indsats som
borgmester gennem otte år. Steen afleverer
en fremragende kommune i fremgang og
med god økonomi samt god kernevelfærd.
Ikke mindst takket være bredt samarbejde i
byrådet samt en erhvervsvenlig politik med
fokus på, hvor pengene kommer fra. Steen
havde klart fortjent genvalg på posten,
men vi må respektere vælgernes tale. Vi
kommer knusende stærkt igen om fire år.
I mellemtiden bliver udfordringen som opposition at holde S og de andre røde partier
i ørerne, så de vigtige landvindinger til
gavn for kommunen ikke sættes over styr.
Op på hesten igen
Jeg vil også gerne udtrykke min store
respekt for mange dygtige Venstres kandidater ved kommune- og regionsvalget.
I har hver især ydet en formidabel og
engageret indsats. Stort tillykke til jer,
der blev valgt til byrådet og regionsrådet. Og til alle i andre vil jeg sige: Hold
fast, trods skuffelsen. Op på hesten igen.
Venstre har fortsat hårdt brug for jeres
indsats, ideer og gode råd. Allerede efter
nytår begrunder vi arbejdet med at lægge
fundamentet for kommende valgsejre – ved
folketingsvalget senest i juni 2023 og ved
næste kommunevalg i 2025. En af de bedste
måder at vinde vælgernes respekt og gunst

Af Kristian Pihl
Lorentzen, Ans
Midtjysk folketingsmedlem for Venstre

på, er ved hårdt politisk rugbrødsarbejde
mellem valgene og synlighed i medierne
med klar holdninger og mål. Jeg ser frem
til et fortsat godt samarbejde med jer alle.
I vil aldrig gå forgæves til mig en vigtig sag
eller en god ide.

ker derved vores mulighed for fx prioritere
velfærden og den grønne omstilling. Nu
bliver det interessant, om regeringen vil
give Venstre indrømmelser på finansloven.
Men mon ikke der budt op til dans om endnu
en højrød finanslov med støttepartierne.

Finansloven for 2022
Og så springer jeg en tur ind på Christiansborg. Traditionen tro fremlagde Venstre i
november vores forslag til finansloven for
2022 med afsæt i regeringens udspil fra
sensommeren.
Hovedlinjen i Venstres forslag er, at vi vil
give danskerne mere frihed og flere muligheder. Vi sætter mennesket før systemet.
Vi vil bl.a. give bedre muligheder til et
reelt frit valg af praktiserende læge, og
vi vil give mere frihed til, at arbejdende
danskere kan disponere over de penge, som
de selv tjener.

Mink-skandalen fortsætter
Mange danskere har med undren og vantro
fulgt den accelererende mink-skandale,
hvor sletning af SMS’er i Statsministeriet
har fyldt meget. Og det med god grund.
Ikke alene står det klart, at regeringen
handlede ulovligt i november 2020, da
beslutning om udslettelse af minkerhvervet
blev truffet. Nu står det også klart, at regeringen helt bevidst har modarbejdet den
af folketinget nedsatte mink-kommission,
bl.a. ved sletning af SMS vedr. den ulovlige
beslutningsproces stil imod ordre fra kommissionen. Alt dette efterlader et indtryk af
en arrogant og magtfuldkommen regering,
der absolut ikke klæder vores folkestyre.
Hvad skjuler regeringen? Vidste statsministeren og de øvrige ministre, at udryddelse
af minkerhvervet var en ulovlig beslutning?
Svarene blafrer i vinden. Og dagligt kommer pressen med nye oplysninger i den
spegede sag. Venstre vil arbejde for, at vi
kommer til bunds i sagen og sår alle fakta
om skandalen på bordet. Sidste nyt: Spillet
”Slette Mette” er udkommet – mon ikke det
bliver populært…

Manglen på arbejdskraft er en alvorlig trussel imod både velfærden og den grønne
omstilling. Derfor foreslår Venstre initiativer til at øge beskæftigelsen med over
25.000 personer. Det vil vi gøre, samtidig
med at vi går mod et lavere skattetryk og
investerer i den grønne omstilling. Venstre
vil levere på det Velfærdsløfte, vi gav før
sidste folketingsvalg. Vi vil føre en stram
og konsekvent udlændingepolitik, og vi
vil styrke Danmarks sikkerhed og internationale profil.
Socialdemokratiet modarbejder gang
på gang danskernes frie valg og dermed
danskernes frihed til at leve det liv, de
ønsker. Regeringen har ikke svaret på de
udfordringer, Danmark står over for og fører
en politik, der gør Danmark fattigere og
trækker tusindvis ud af det arbejdede fællesskab. Regeringen har hævet ydelserne
til arbejdsløse indvandrere, hævet eller
foreslået at hæve skatterne mere end 40
gange for over 12 milliarder kroner og svæk-

Venstre er i arbejdstøjet
Venstres meningsmålinger var særdeles
sløje tidligere på året. Men nu begynder det
at lysne, om end der fortsat er et stykke op
til det flotte valgresultat i 2019. Årsagen til
denne positive udvikling skal givetvis findes
i, at Venstre for alvor er i arbejdstøjet.
Alene det seneste halve år har vi fremlagt
en lang række af politiske udspil og forslag.
Vi har valgt tre politiske fokusområder, hvor
Venstre har et ekstra fokus. Det gælder
jobvækst i en grøn omstilling, en fornyet ofVENSTREBLADET | 12 | 2021
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fentlig sektor med mennesket i centrum og
en stram og konsekvent udlændingepolitik
med plads til dem, der vil fællesskabet.
Dertil kommer, at Venstre i tæt samarbejde
med de øvrige blå partier ydede en vedholdende indsats for at få landet en bred
aftale om landbruget. Vi har hele tiden
insisteret på, at vi skulle sikre gode danske
arbejdspladser, sætte tryk på den grønne
omstilling og gøre det muligt, at Danmark
kunne fortsætte med at være foregangsland ved at producere de bedste fødevarer
i verden. Rød blok ønskede et frontalangreb
på den danske fødevareproduktion. Det fik
blå blok heldigvis afværget.
Senest er Venstre kommet med konkrete
og fuldt finansierede udspil om mere frihed og flere muligheder i landdistrikterne
samt et bedre og mere sammenhængende
sundhedsvæsen tættere på borgerne. Og
vi har mere i godteposen efter nytår. Vi
har ikke tænkt os at ligge på den lade
side. Og jeg er overbevist om, at det hårde
politiske rugbrødsarbejde vil blive belønnet
af vælgerne i 2023, så vi kan få S-regeringen
sat på porten.
Vigtige lokale sager på tinge
Tilbage til de mere lokale sager, der præger
mit arbejde på Borgen. I skrivende stund
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forhandler den brede trafikforligskreds om
udmøntning af de store trafikaftale fra
juni 2021. Herunder skal vi have politisk
behandlet og godkendt kommissorierne
for VVM-undersøgelse af Den Midtjyske
Motorvej mellem Give og Løvel, opdateret VVM-undersøgelse af opgradering af
Rute 26 mellem Mundelstrup og Søbyvad
samt VVM-undersøgelse af ny jernbane
mellem Silkeborg og Aarhus. For sidstnævnte har jeg som lovet kæmpet for, at
der kommer alternative løsninger til en
linjeføring gennem Linå Vesterskov. Mon
ikke det lykkes. Jeg ser også frem til, at
dette jernbaneprojekt konkretiseres i sammenhæng med etablering af en niveaufri
jernbanekrydsning ved Frederiksberggade
midt i Silkeborg. Vi skal have løst op for
denne trafikale flaskehals. Og så bliver 2022
året, hvor vi løser hængepartiet med støj
fra motorvejen ved Buskelund i et fælles
projekt med delt finansiering fra stat og
kommune. Dertil kommer arbejdet med at
udmønte de afsatte statslige puljer, herunder til forbedring af cykelinfrastrukturen
og trafiksikkerheden.
Jeg bruger også mange kræfter i kampen
for kortere ventetid for teori- og køreprøver landet over, ligesom jeg arbejde
med et konkret forslag til opblødning af

de rigide skiltningsregler, der bl.a. rammer Blicheregnens Museum i Thorning og
Automobilmuseet i Gjern. Jeg har også
kastet mig ind i kampen imod de højt besungne indhegnede naturnationalparker,
der bl.a. truer natur og mennesker ved
Kompedal Plantage. I min optik er det en
syg ide at hæmme mennesker og vilde dyrs
bevægelsesfrihed på et falsk bagtæppe
af biodiversitet. Det kommer I til at høre
mere om fra min side. Endelig er der den
vedholdende, men uhyre vigtige kamp imod
oversvømmelser langs Gudenåen og for
Tange Søs bevarelse.
Afslutningsvis vil jeg takke for et rigtig godt
samarbejde i det forgangne år. Tak til de
mange, der har kontaktet mig direkte med
gode råd og vink – eller en invitation til et
feltbesøg. Lad os fortsætte og styrke dette
samarbejde yderligere i 2022. Jeg ønsker
alle en rigtig glædelig jul samt et godt og
lykkebringende nytår. Husk: Hvor der er
vilje, er der vej!
Med liberal hilsen
Kristian Pihl Lorentzen

Lidt REFLEKTIONER
over byrådsvalget
på Venstre en kraftigere nedgang af valgte
bykandidater end i de mindre samfund.
Så også dette var altså forventeligt, at vi
særligt ville miste pladser i byrådet fra
Silkeborg by, - når vi nu måtte påregne en
stemmenedgang.

Af Søren Slott
Formand for Venstre i Silkeborg By

Venstre fik ialt 14.509 stemmer - eller 2.521
færre stemmer end til sidste valg. Det er
selvfølgelig ærgerligt, men det er nok nogenlunde det resultat, vi kunne forvente ud
fra den landspolitiske tendens. Og ganske
som på landsplan, var det de Konservative,
der havde markant fremgang på Venstres
bekostning.
Så stemmemæssigt var valget på niveau
med forhåndsforventningerne.
Der har så, særligt i Midtjyllands Avis,
været en del omtale af, at der ingen Venstrekandidater blev valgt i selve Silkeborg
midtby med undtagelse af Mads Frandsen,
der bor i Balle og var stillet op i Gjern\
Fårvang.
Erfaringerne fra de sidste valg siger, at i
byen falder stemmerne hovedsagligt på
partiet eller på borgmesterkandidaten
og i de mindre samfund stemmer man på
den lokale kandidat. Så alt andet lige, så
betyder en generel nedgang i stemmerne

Vi mistede så en byrådsplads ved, at vi ikke
var i valgforbund med de øvrige partier i blå
blok. Det ville de andre partier i blå blok
ikke. Vi kan håbe, de vil næste gang. Med et
valgforbund kunne vi altså have haft 9 byrådspladser. Til hver vores 8 byrådspladser
skulle der godt 1800 stemmer til, medens
de Konservatives 6 pladser kun kostede
under 1300 stemmer på grund af fordelen
ved at få stemmer via valgforbundet.
Så overordnet set mht byrådspladser, er
der ikke grundlag for at konkludere, at vi
har gjort det dårligere i valgkampen end vi
burde, når man holder Venstres generelle
nedgang på landsplan for øje.
Så er der lige det med med borgmesterposten. De Radikale var afgørende og ville ikke
os. Også dette svarer nøjagtigt til det, vi ser
på landsplan - at de Radikale foretrækker
den røde side for tiden.
Jeg tror også Steens beslutning om ikke at
pege på Matin Jacobsen fra de Konservative
som borgmester, var en klog strategisk
beslutning. Det er nemmere at argumentere for, at borgmesterposten skal gå til os
næste gang på denne måde.
Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at vi

Medlemsmøde

misterede 3 pladser i byrådet og borgmesterposten, men direkte selvbebrejdelser
og selvpineri, som der har været lidt
tendens til i medierne, er der altså ikke
grundlag for på baggrund af stemmetallet.
Det er ikke gået værre end landstendensen
har udstukket, som det er anskueliggjort
ovenfor.
Men hvad så nu? - ja, vi skal selvfølgelig
evaluere valgkampen grundigt. Det er vi
også allerede i gang med nu i vælgerforeningerne og til januar samler vi trådene
fra evalueringerne i kommuneforeningen.
Så skal vi se på, hvad vi kan gøre endnu
bedre næste gang. For selvfølgelig, er der
altid basis for at gøre mange ting bedre.
I Vælgerforeningen i Silkeborg, hvor jeg er
formand, er vi allerede langt med nye initiativer, der vil gøre os bedre og stærkere.
Vi vil genstarte vores politiske baggrundsgrupper, have feel good arrangementer
for styrkelsen af den generelle vurdering
af Venstre og opruste på medlemsmøder
og medlemsindragelse.
Aktivering af medlemmerne bliver nøgleordet. Der bliver noget at glæde sig til.
Allerede den 12. Januar får vi besøg af
Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, og til vores generalforsamling den
7. februar i Venstre i Silkeborg, får vi besøg
af MF Marie Bjerre, Venstres klimaordfører.
Bedste hilsner og rigtig glædelig jul
Søren Slott,
formand for Venstre i Silkeborg By.

RESERVER NU

Venstre vælgerforening i Silkeborg har et medlemsmøde d. 12 januar med
MF Preben Bang Henriksen om retspolitik og andet i forlængelse af dette.
Tid og sted vil blive sendt ud efterfølgende til vælgerforeningens medlemmer.
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STATUS efter valget

Af Mads Frandsen
Byrådsmedlem Venstre

Valget tirsdag 16. november var en ærgerlig
omgang set med Venstre-briller. Men nu
skal vi samtidigt også huske på, at det
handler om at se fremad og arbejde for, at
situationen i november 2025 igen betyder,
at Venstre skal indtage borgmesterposten.
Tiden efter valget har for mit vedkommende
været en blanding af skuffelse, ærgrelse og
en smule glæde. Det er ikke sjovt at sige
farvel til mange gode V-kollegaer i byrådet.
Jeg synes, at vi havde et rigtig stærk felt
af kandidater, og det er ærgerligt, at der
kun bliver plads til otte V-medlemmer i
byrådet i de kommende fire år.
Den nye byrådsgruppe har allerede haft
vores første møde, hvor vi fordelte de
forskellige udvalgspladser mellem os. Jeg
er ikke et sekund i tvivl om, at vi har en
god gruppe, der vil arbejde for at skabe
gode Venstre-resultater sammen med jer
i baglandet.
Trods ærgrelsen og skuffelsen over de
nævnte ting, så er jeg selvfølgelig glad for,
at jeg i de kommende fire år skal være
udvalgsformand for Socialudvalget. Det er
et udvalg, hvor jeg har siddet som medlem

i de forgangne fire år. Udfordringer har det
været nok af – særligt omkring økonomien,
der har blinket rødt. De sidste to år i udvalget har været svære. Min oplevelse har

Tiden efter valget har
for mit vedkommende
været en blanding af
skuffelse, ærgrelse og
en smule glæde.

været, at et rødt flertal i udvalget ikke har
villet gøre ret meget for at forbedre dette.
Forhåbentlig ser det nye udvalg anderledes
på dette.
Naturligvis er det ikke kun økonomien, vi
skal have øje for. Vi skal ikke glemme, at
vi har med mennesker at gøre og at vi er
et velfærdsudvalg. Derfor skal vi også se

på, om det vi gør i dag, også er det mest
hensigtsmæssige for de borgere, som er
tilknyttet socialområdet.
Jeg har i den sidste tid i Socialudvalget
været eneste medlem af Venstre. Heldigvis
indtræder Kern Oddershede også i udvalget, sådan at vi er to repræsentanter fra
partiet. Kern og jeg har allerede mødtes
og talt om, hvordan vi får sat gode aftryk.
Jeg kunne også håbe, at vi har medlemmer
i partiet, der kunne have lysten til at samles i en baggrundsgruppe for fx social- og
ældreområdet.
I de næste fire år får jeg også fornøjelsen
af at blive medlem af Arbejdsmarkedsudvalget. Dette er et nyt område for mig,
og jeg har ikke tidligere siddet i udvalget.
Heldigvis kommer jeg til at sidder her med
Helga Sandorf Jacobsen, og vi skal uden
tvivl nok få et godt samarbejde.
Hvis du efter at have læst dette indlæg,
har en holdning eller budskab omkring
noget på enten socialområdet eller beskæftigelsesområdet, så hører jeg meget
gerne fra jer.
Glædelig jul og godt nytår. Vi ses i 2022.

Fra ORD til HANDLING!

Af Kern Oddershede
Byrådsmedlem Venstre

Som nyt byrådsmedlem glæder jeg mig til
i 2022, at tage fat på arbejdet i byrådet
og særligt i de to udvalg jeg bliver medlem af – Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget
og Socialudvalget. Jeg vil kæmpe for,
at borgerne oplever reel indflydelse på
egnsudvikling – uanset alder. Mange mindre
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byer er fantastiske områder med gode sammenhængende institutionsstrukturer og
rigt foreningsliv. Værdier som skal bevares.
Den stærke vækst Silkeborg Kommune
oplever i disse år ser jeg som en positiv
udfordring vi sammen skal håndtere til
gavn for hele kommunen.

Jeg vil kæmpe for en stærk kommune i
ansvarlig balance.
Med andre ord – vi skal nu fra ord til handling – og sammen skabe visions-/helhedsplaner for de enkelte områder!

Et valg OVER FORVENTNING
– og så alligevel
Det næsthøjeste antal stemmer i regionen
(14.714) og landets 9. højeste andel af afgivne stemmer (2,1%) efter 8 kandidater,
der kæmpede om posten som regionsrådsformand.
En 50% stemmefremgang, trods en beskeden valgkamp, der var begrænset til Aarhus
og Silkeborg, og trods Venstre desværre gik
2 mandater tilbage og blot manglede ca.
4.000 stemmer i at vælte Kühnau. Så tæt
på – så ærgrelsen overstiger lidt glæden.
Tak ikke kun til vælgerne, men også til alle
dem, der har hjulpet i valgkampen som
fx Hans Kargaard, Jason Pham (kandidat
til kommunalvalget), Sebastian Korsbakke
Jensen og en lang række yderligere.
Hvad skal min stemme så bruges til?
Den skal i alt fald bruges til at forsøge at få regionsrådet til, at sætte langt større fokus på:
- Arbejdsmiljøet og ytringsfriheden, så
medarbejderne i vores sundhedsvæsen
fløjter på vej på til arbejde, bl.a. ved at
afskaffe den management by fear lederstil,
der har vundet indpas i Region Midt de
seneste år. Det er veldokumenteret, at
arbejdspladser, hvor medarbejderne kan
udfordres og udfordre, overpræsterer, så
produktionen og kvaliteten stiger, mens
komplikationer og dødelighed falder. Selv
medarbejderne får flere hjerteproblemer
jo længere tid, de udsættes for dårlig
ledelse. Undersøgelser har vist, at 87%
af lægerne ikke mener, de kan fremføre
kritik, uden det kan få ansættelsesmæssige
konsekvenser. Det er dybt foruroligende,
at Anders Kühnau og koncerndirektør Ole
Thomsen mener, det ikke er et reelt problem, men blot noget pressen har skabt!
Det er arbejdsmiljøet og medarbejdernes
trivsel, der skal bidrage til at få os gennem den store krise sundhedsvæsenet står
over for, og som den håbløse håndtering af
sygeplejekonflikten har bidraget til.

tiltag skal være en hjørnesten i at få os
gennem krisen, for der kan ikke vedvarende
ansættes flere i sundhedsvæsenet, hvor
hele ungdomsårgange skal ansættes, hvis
udviklingen forsætter. Der skal i stedet
udvikles ”smartere” patientforløb, der er
hurtigere, har højere kvalitet og som sparer både økonomi og personaleressourcer.
På dette område har Region Midt faktisk
været foregangsmand med etableringen af
landets første og eneste udviklingshospital i Silkeborg, men innovationen foregår
på alle hospitaler, og det skal fremmes
– også økonomisk – i langt højere grad.
- At Region Midt i lighed med alle andre
regioner har en lægefaglig koncerndirektør
blandt de tre i direktionen. Mange fatale
beslutninger dokumenterer desværre de
manglende faglige kompetencer i direktionen. Det kan kun gå for langsomt at få
ændret dette.
- At sikre alle hospitalerne får fair play
og stoppe politiserende embedsmænd,
der har planer om at lukke sygehuse og
afdelinger ”bag ryggen” på politikerne og
befolkningen – hvilket Anders Kühnau tidligere beskrev i et usædvanligt læserbrev.

Fair play omfatter også, at der drages de
nødvendige konsekvenser af de mange helt
igennem urimelige fyring af medarbejdere
inkl. regionens bedste hospitalsledelser i
Aarhus (Gert Sørensen) og Viborg (Lars Dahl
Pedersen og Tove Kristensen).
Og endelig skal det sikres, at politikerne
får en objektiv information, så man ikke
kan få den opfattelse, at sagsfremstillingen
skal fremme en bestemt politisk retning.
I den hensigt kan det anbefales at læse
bogen ”Mørkelygten” af Jesper Tynell, der
handler om, hvordan administrationen kan
oplyse politikerne, så de ikke fatter noget,
eller træffer de for administrationen rigtige
oplysninger.
Så der er nok at tage fat på, og jeg glæder
mig til samarbejdet både med politikerne,
men i høj grad også med alle de frivillige
ildsjæle, jeg har mødt både under og før
valget, og som er fundamentet i Venstre.
Tak
Ulrich Fredberg
Overlæge, medlem af regionsrådet
Kandidat til folketingsvalget

- At de praktiserende læger får langt
bedre muligheder for at henvises direkte
til relevante undersøgelser, så der kan
stilles hurtigere kræftdiagnoser, hvilket
redder liv og samtidig sparer ressourcer
og aflaster personalet på sygehusene.
Sådanne tiltag og flere andre innovative
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Vi kan være STOLTE

Af Helga Sandorf Jacobsen
Medlem af Børn- og Ungeudvalget

Endnu et kommunalvalg er ovre – demokratiets festdag er veloverstået, og jeg kan på
egne vegne glæde mig over genvalg til min
fjerde periode i vores kommunes byråd.
Men glæden krydres af en vemodig ”skilsmissefølelse” over de byrådskolleger, som
man hver gang mister i den demokratiske
proces. Det gælder jo især byrådskolleger
fra egne rækker, som man jo har brugt
utallige timer sammen med, har planlagt,
diskuteret, skrevet læserbreve med, besøgt
interesseorganisationer og meget andet
sammen med, og ikke mindst holdt talrige
møder med. Jeg kommer virkeligt til at
savne dem, der ikke blev genvalgt, og det
samme gælder mange af byrådskollegerne
fra de konkurrerende partier, som jeg føler,

jeg har knyttet tætte bånd med og har stor
respekt for til trods for vores uenigheder
på nogle områder.
Samtidigt kan vi også kun ærgre os ”blå”
og gule over, at det til trods for et muligt
”blåt” flertal i byrådet, og en aftale, vi
troede var på plads, ikke lykkedes at
genvinde borgmesterposten for 3. gang i
træk. Der er ingen tvivl om, at den vej,
kommunen med vores borgmester Steen
Vindum i førersædet har taget, og den
store indsats, han har ydet for at få næsten hele byrådet med i de fleste store
beslutninger, har ført vores kommune i en
rigtig god og sund retning. Økonomien er
sundere end nogensinde, og vi kan være
utroligt stolte over de forandringer og

forbedringer, der er sket i de sidste 8 år.
Steen har uden sammenligning været den
bedste borgmester i mange, mange år for
hele vores kommune.
Vi nyvalgte kommer sammen til at skulle
kæmpe rigtig hårdt for liberale og borgerlige ideer og holdninger i det nye byråd,
for at økonomien ikke kuldsejler igen, for
at vi ikke igen rasler ned på de kedelige
placeringer i erhvervsvenlighed, udvikling
og attraktivitet. Men vi skal sammen gøre
vores ypperste og har dertil brug for alle
i Venstres bagland til at hjælpe, støtte,
inspirere og kvalificere vores beslutninger.
Med ønsket om en rigtig glædelig jul og alle
de bedste ønsker for det nye år!

Venstre i Silkeborg Kommune afholder
NYTÅRSKUR 2022
Fredag den 7. januar kl 19.00 i Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern
Der bydes på boblevand, kransekage, pølsebord samt Kaffe/te. Pris kr. 150,00, + drikkevarer.
Kom og ønsk hinanden godt nytår og vær med til en hyggelig aften, med
god underholdning bestående af:
Allmost Perfect kommer og underholder, de beskriver sig selv, sådan her:
Vi består af gamle hippier og andet godtfolk fra smukke områder som
Silkeborg, Hammel og Gjern.
Vores motto: Bare det swinger og folk er glade.
Ligeledes kommer de unge dygtige dansere fra Loft Jensen Dans og giver en
lille opvisning.
William Britorn og Mille Brydegaard 15 og 16 år. Danser i Silkeborg IF Dans/
Loft Jensen Dans. Danske Mestre 2016, 2018 og 2020 og er nu udtaget i
Danmarks Sportsdanserforbund til Kraftcenter gruppen en del af landsholdstruppen. Mille er på 4-årige sportslinje hhx på Silkeborg College hvor hun er
blevet ambassadør og William skal på gymnasiet næste år.
Tilmelding senest d. 3. januar til Michael B. Sørensen på 20 43 27 03.
Alle er velkomne.
Arrangør
Venstres Kommuneforening i Silkeborg
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STATUS på valget

Af Susanne Guldborg Jacobsen
Byrådsmedlem Venstre

Så er vi på den anden side. Valget er ovre,
og det er tid til status.
Desværre faldt det ikke ud på valgnatten,
som håbet. Vi genvandt ikke borgmesterposten.
Det glippede, men vi kan kun være stolte
over det, Steen Vindum har stået i spidsen
for de sidste 8 år.
Vi kan med stolthed sige, at med Steen
som borgmester de sidste 8 år, har vi i hele
kommunen oplevet fremgang.
Vi har haft og har stadig en fantastisk
interesse for kommunen og tilflytning af
nye borgere.
Fremgang for erhvervs livet. Erhvervsvenlighed er helt i top. Omegnsbyerne blomstrer
og er på rette vej.
Selve valgresultatet kunne have været
bedre, og vi må erkende, at vi gik tilbage
i mandater.
Vi fik valgt 8 medlemmer til Byrådet, og
vi må desværre sige farvel til mange gode
og kompetente folk.
Både vores egne fra Venstre som ikke blev
valgt men også super gode kollegaer fra
andre partier opnåede ikke genvalg.
Men sådan er det nok ved en skillevej som
valget er. Man har brugt 4 år på at knytte
venskaber, gode kollegaer, konstruktive
samarbejdspartnere, føre politik i egen
gruppe, men i høj grad også på tværs af
partierne.
Og pludselig må man sige -“æv det gik ikke”.
Jeg er dog sikker på, at vi på trods af mistede mandater, får en homogen og god
gruppe i byrådet også de næste 4 år.
Hvis man skal se fremad og forsøge at

summere op, så kan jeg her komme med
nogle forslag til det politiske arbejde i
Venstre og for Venstre medlemmerne ude
i vælgerforeningerne.
Vi skal nu rejse os og vise, vi ikke har tænkt
os at sidde på bagerste række.
De næste 4 år kunne jeg godt ønske, at vi
blev bedre til på tværs af vælgerforeningerne at arrangere fx. virksomhedsbesøg,
aften møder med indbudte gæstetaler, fælles bestyrelsesmøder osv. Idet hele taget
pille “ skellet “ lidt mere ned på tværs af
foreningerne og se os som en mere sammentømret Venstre organisation med et samlet
mål. Jeg ønsker ikke at nedlægge lokal
foreningerne - tværtimod. Men jeg tror, vi
kan blive stærkere sammen og udadtil, hvis
vi forsøgte mere konstruktivt samarbejde
om eksempelvis sociale arrangementer.
At styrke vores medlemmer, styrke vores
borgmesterkandidat, som fortsat er Steen
Vindum og i det hele taget spille hinanden
gode.
Vi skal se os selv og hinanden som en styrke
og ikke som modstandere.
Den konflikt, som er blevet omtalt negativt i medierne her på det sidste, og de
kommentarer, der har verseret på sociale
medier omkring “ land mod by “, tager jeg
stærkt afstand fra.
Partiet omtalt som nu et “ Bonde parti
ledet af små omegnes byer “ tager jeg
stærkt afstand fra.
Det er en tendens og en omtale i egne
rækker, der gør mig uendelig trist og en
smule rasende.

Vi er alle kandidater, valgt til at repræsentere den kommune, vi jo alle bor i. Alle er
vi ligeværdige til at tage beslutninger, og
det skulle da gerne være sådan, at uanset,
hvor vi “ bor”, så vil vi det bedste for alle
i hele kommunen.
Ingen må have den opfattelse, at de er
mindre værd og ikke nær egnet til at se det
bedste for Silkeborg by såvel som resten
af kommunen, fordi de bor uden for 8600
Silkeborg.
Som det Venstre jeg kender fra 80`erne,
hvor vi samlede over 600 medlemmer til
fest i Rødkjærsbrohallen hvert år, det er
det venstre, jeg gerne så genopstå igen.
Det sammenhold på tværs af foreninger
skal vi have genskabt.
Jeg håber inderligt, at denne tåbelige
talemåde og fremstilling af land mod by
stopper, og vi ser os som Venstre i Silkeborg
kommune med egne lokal foreninger .
Vi skal genvinde borgmesterposten, og det
gør vi kun ved, at vi arbejder sammen til
alles bedste og ikke imod hinanden.

Jeg vil gerne sige tak til Steen Vindum for
at stå i spidsen med en flot valgkamp og
samtidig sende en tak til Jarl Gorridsen
for at samle trådene for alle os kandidater.
Glædelig jul og et godt nytår til alle I
Venstre.

VENSTRE-BLADET ønsker alle
en glædelig jul og et godt nytår.
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Generalforsamlinger
Generalforsamling i Kjellerup Nordøst
Onsdag d. 2 februar kl 19.00 på Grønbæk Cafe Præstevangen 40, 8643 Ans.
Dagsorden i følge vedtægterne Orientering fra Susanne Jacobsen Og indlæg ved Folketingskandidat Ulrich Fredberg.

Venstres vælgerforening i Them-Bryrup
Generalforsamling 2022
Tid: onsdag d. 2. Februar 2022 kl 19 00
Toftebjerg medborgerhus Them
Dagsorden følger på et senere tidspunkt, men reserver allerede datoen nu.
Generalforsamlingen er en god anledning til en snak om valgresultatet og foreningens forhold i øvrigt.

Generalforsamling i Gjernegnens Venstrevælgerforening
Bestyrelsen i Gjernegnens Venstrevælgerforening vil gerne
indbyde alle medlemmer af foreningen til ordinær Generalforsamling, tirsdag den 8. februar 2022 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 2022.
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 politisk debat.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Blicheregnens Venstrevælgerforening
Generalforsamling afholdes tirsdag, den 22. februar 2022 kl. 19, i Vium-Hvam Kultur- & Multihus ,lille sal, Vilhem Skyttes
Vej 30, 8620 Kjellerup
På bestyrelsens vegne
Anette Ruskjær
Formand
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2022
Generalforsamling for Venstre i Silkeborg
Vælgerforeningen for Silkeborg By og Omegn ( Venstre i Silkeborg) holder generalforsamling
i Medborgerhuset på Bindslevs plads, Silkeborg, Sal B den 7. februar kl. 19:00.
I forbindelse med generalforsamlingen kommer MF for Venstre, klimaordfører Marie
Bjerre og drøfter klimapolitik med os.
Dagsorden for generalforsamling i følge vedtægterne.
På bestyrelsens vegne
Søren Slott, formand

Generalforsamling i Vinderslev/Kjellerup
Venstrevælgerforening
Tirsdag d. 22.2.2022 i Al-huset i Kjellerup kl 19.30.
Efter generalforsamling indlæg ved byrådsmedlemmerne Steen Vindum og Anders Hartvig!
På foreningens vegne
Hans-Jørgen Hørning
Formand

Kommuneforeningen for Venstre i Silkeborg Kommune
afholder ordinær generalforsamling i Medborgerhuset Them
(store sal), torsdag den 1. marts 2022 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 Poul Berggreen. 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 delegerede til landsmødet
14. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er der politisk indlæg fra
byrådsgruppen.
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TAK og TANKER
om FREMTIDEN
Hjerteligt tak for stemmer og opbakning
ved Byrådsvalget. Tillykke til ny- og genvalgte til Byrådet.
Desværre gav valget ikke Borgmesteren
gode konstituerings-kort på hånden. Ganske uretfærdigt, må Steen Vindum forlade
borgmesterkontoret.
Mine personlige stemmer rakte heller ikke til
genvalg og min politiske karriere stopper her.
Jeg er stolt over at have bidraget og glæder
mig over at have sat aftryk på Silkeborgs
udvikling.
I de otte år hvor jeg har deltaget, har vi
vendt total stilstand og resignation til vækst
og fremgang.
Ved dagens sidste møde i Arbejdsmarkedsudvalget, kunne jeg konstatere, at vi slutter
på et tidspunkt, hvor beskæftigelsen er
historisk høj. Aldrig har så mange været
beskæftiget i Silkeborg Kommune og aldrig
har ledigheden været så lav. En udvikling,
der har finansieret store løft af vores velfærdsområder.
Jeg kan stadig ikke få armene ned over
hele den strategiske outdoor-satsning i
kommunen.
De mange nye anlæg med alt fra Søsportens
Hus, Trailcenter, Funpark, søbade, naturlegepladser, nye gågader og til sundheds-,
arkitektur- og bosætningsstrategi med
outdoor-fokus.
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Af Peter Nyegaard Jensen
Afgående Byrådsmedlem (V)

Jeg jubler også over, hvordan et politisk
sigte med New York som forbillede blev
ændret til Outdoor. En rejse, som startede
med Søparken ved papirfabrikken, men som
reelt først materialiseres om nogle år, med
Søfronten ved omdannelse af områderne
mellem Langsø og Rådhuset samt Eriksborg.

Jeg synes nok, at jeg over tid har opfordret
byrådskolleger til at lytte til de ”kraftige
bankelyde på byens vandrør”.

Processen fra kommuneplan, lokalplaner
og til byggerierne står færdig er årelang.

Her på bagkant, kan jeg se, at beslutningen
om udmeldelse af foreningen var korrekt.
Var jeg blevet, så ville jeg med den nye
byrådskonstituering have følt mig som en
af rød bloks nyttige idiot. En følelse, som
de ordførende i Skøn På Silkeborg bør sidde
tilbage med.

Jeg vurderer, at der i Silkeborg By ikke har
været forståelse for, at det tager tid at
ændre en tilgang fra total stilstand, over
”byg-byg-byg-for-dog-at-få-noget-i-gang”, til
mere strategisk konceptuel byggestrategi.
Selvfølgelig slår landstendenser igennem
og en lille tilbagegang for Venstre var vel
ventet.
Gode valg til Thomas, Mads og Morten
i byens ”periferi”, men generelt blev vi
slagtet i selve Silkeborg By.
Det skyldes, efter min vurdering, at Venstre
har overhørt vigtige signaler fra borgere i
Silkeborg By - Selvom stemningen var så
kritisk, at foreningen Skøn På Silkeborg
blev stiftet.
Jeg vil altid argumentere for vækst og
byggeri.
Men Skøn På Silkeborg, Venstres generelle
negligering af samme og måden der er
bygget på, er, efter min vurdering, ganske
væsentlige årsager til valgets udfald.

Jeg har altid sympatiseret med Skøn På
Silkeborgs formålsparagraf, men da foreningen blev for rabiat, meldte jeg mig ud.

I Venstre kan vi glæde os over loyale vælgere på land og i oplandsbyerne.
Ca. halvdelen af valgets afgivne stemmer
er imidlertid fra Silkeborg By.
Hvis Venstre skal tilbage til fordoms styrke,
så skal der findes nye stærke kandidater
i Silkeborg By.
Kandidater og en justeret Venstre-strategi,
som Silkeborg By´s borgere kan se sig selv i.
Silkeborg By´s udvikling og byggerier må i
højere grad kunne præges af de selvsamme
by-kandidater.

Følgende er valgt byrådet 2022 til 2025
Steen Vindum
Økonomi- og erhvervsudvalget
Sundhed og nærhedsudvalget
steen.vindum@silkeborg.dk
2629 3732

Mads Frandsen
Socialudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget
mads.frandsen@silkeborg.dk
2396 3596

Susanne Jacobsen
Økonomi- og erhvervsudvalget
Klima- og miljø udvalget
Ældreudvalget
susanneguldborg.jacobsen@
silkeborg.dk
4097 7309

Morten Høgh
Børne- og unge udvalget
Sundhed og nærhedsudvalget
MortenDalgaard.Hogh@silkeborg.dk
2323 8628

Thomas Tonsberg Schlie
Børne- og unge udvalget
Ældreudvalget
thomas@lokaldigital.dk
2156 3992

Kern Oddershede
Socialudvalget
Kultur, fritids- og idrætsudvalget
kern@post10.tele.dk
4080 1782

Anders Hartvig
Sundhed og nærhedsudvalget
Kultur, fritids- og idrætsudvalget
h@rtvig.dk
2010 0511

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

www.silkeborg.venstre.dk

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

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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facebook
GJERN REVISION
Østergade 33, 8883 Gjern
Tlf. 8756 0044
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Kommuneforeningens bestyrelse
Henning Mortensen a/s
for Venstre i Silkeborg valgt i 2020
Stagehøjvej 1 • 8600 Silkeborg
Autoriseret VVS- og EL-installatør
Formand
Poul Berggreen
Næstformand
Jens Nymand
Tlf. 8682 4444
Sekretær
Charlotte Palm
Kasserer
Svend Siersbæk
Venstre Silkeborg By Søren Slott
Gjernegnens Venstrevælgerforening
Michael Sørensen
GT
NVA
DØG
Kenneth Gjøttrup 		
Annonce-Herman-Rasmussen_55x25mm.PDF - 09:22:30 - March 5, 2013 - Page 1 of 1
Kristensen
Them/Bryrup
Bent Jensen
8685 5060
Vinderslev-Kjellerup	Hans Jørgen Hørning
Tikma El A/S · Aut. el-installatør · www.tikma.dk
Kjellerup Nord-Øst
Karl Åge Jensen
Blicheregnens
Anette Ruskjær
Kreds Nord
Jens Jacob Andersen
• Malerforretning • Autolakereri
Kreds Syd
Jens Nymand
• Skilteværksted • Liftudlejning
VU
Philip Rusberg
LOF
Lars K. Møller
Gruppeformand
Steen Vindum
Folketingskandidat
Ulrik Fredberg
Kvalitet siden 1915
fredberg@sportnetdoc.dk
61 70 32 32
Afleveret til Post Danmark d. 13. december 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.
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.

BACH’S
GEAR
KØRESKOLE
www.bachsgear.dk
 info@bachsgear.dk

 20 72 22 48

Nye hold
i 2021

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.

