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Redaktionen har nu konstitueret sig med 2 nye medlemmer og med Michael Sørensen som ny 
ansvarshavende redaktør

Det er besluttet at der udgives 3 numre af Venstre Bladet i 2022.
Hjælp os i redaktionen med indlæg til bladet. Tak til sponsorer, som med deres støtte giver os mulighed 

for at udgive et lokalt medlemsblad til foreningens medlemmer.

Michael Sørensen (ansv. redaktør)
Kresten Friis

Jens Jakob Andersen
Nikolaj Møller Jensen

Hilsen fra den nye redaktion

”Hej Morten det er Michael fra bladudval-
get, vil du skrive en leder til vores blad”.

Selvfølgelig VIL jeg det, og selvfølgelig 
SKAL jeg det. Ikke kun fordi jeg har lyst, 
men faktisk også fordi det er en af de 
pligter, der følger med, når man siger ja til 
at stå i spidsen for en organisation. Ja, jeg 
kom lidt hovedkulds ind i embedet, men én 
ting skal stå lysende klart. Jeg gjorde det 
fordi jeg havde (og har) lyst til at påtage 
mig det store ansvar, som det er at stå i 
spidsen for en politisk organisation.
  

Timingen kunne have været bedre, men 
er timing ikke altid en svær størrelse at 
håndtere og forholde sig til? Og så var det 
jo nu at posten skulle besættes.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at 
der er blevet tænkt mange tanker om den 
opgave det også er at stille sig i spidsen 
for en organisation, der beror på frivillige 
og dermed folks personlige lyst og passion 
for at involvere sig i politik. Det er jo uden 
tvivl en organisation, hvor vi den samme 
partifarve til trods, også kan have mange 
forskellige meninger og holdninger, og 
samtidig har ret til at ytre den.
Men lige præcis retten til at ytre sig, er jo 
det, der gør at vores politiske frontfigurer 
også er i stand til at passe deres opgave 
som politisk valgte, og det skal vi værne 
om. Også på de dage, hvor opgaven kan 
føles tung og uoverskuelig. De dage findes 
i enhver organisation, og den vigtigste op-
gave ligger i at gøre dem så få som muligt, 
og erstatte dem med meningsfyldte dage, 
der er rige på indhold, nytænkning, visioner 
mm. Og det er den Venstre organisation, 
som jeg har valgt at arbejde hen imod, 
sammen med alle jer, der er med til at 
tegne Venstre i Silkeborg. Vi skal tilbage 

til at fokusere på at tale politik. Genfinde 
den dagsorden der gør det sjovt og relevant 
at deltage i Venstres møder i såvel de små 
som i de store politiske fællesskaber. Vi skal 
genfinde den organisation, hvor vi føler at 
vi er tæt på politikerne, og rent faktisk 
gennem vores meninger og ytringsfrihed 
kan være med til at gøre den lille forskel, 
som gør at det hele er umagen værd.  
Vi har i Kommuneforeningens bestyrelse 
truffet de første vigtige beslutninger. 1. 
At vi fremadrettet lader være med at tale 
til og om hinanden i Midtjyllands avis, men 
tager den direkte dialog, for det er nu 
engang ok at være uenige. 2. At åbenhed 
og involvering bliver en væsentlig del af 
vores måde at samarbejde på.

Slutteligt er det vigtig at pointere, at alle 
inputs fra alle medlemmer i Venstre i Sil-
keborg Kommune er vigtige. Så vil I have 
mest mulig indflydelse skal I bare fatte 
mobilen eller sætte jer ved tastaturet og 
tage kontakt til jeres lokale politikere og 
foreninger. Det værste der kan ske, er at I 
bliver inviteret til at deltage.

De bedste V hilsner
Morten

LEDER TIL 
VENSTREBLADET 
I SILKEBORG

Vi skal tilbage til at 
fokusere på at tale 

politik.
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Af Morten Vehl Revsbeck



Uden annoncører går det ikke!
Stor tak til ALLE vores annoncører. Vi håber selvfølgelig, at vores trofaste (og gerne flere) 
annoncører fortsat vil støtte bladet ved også at tegne annoncer til dette års Venstreblade. 

Hvis du endnu ikke har en annonce i bladet, er du mere end velkommen til at kontakte 
redaktionen for at høre nærmere.

Kontakt: michael@gejlholm.dk
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Venstre gik tilbage fra 13 til 11 mandater 
ved regionsrådsvalget i november. Samtidig 
gik blå blok frem fra 19 til 20 mandater, og 
var blot 4500 stemmer fra det 21. mandat, 
der ville have væltet Anders Kühnau.

Det havde været tiltrængt.

Dels fordi "regeringer", der sidder for 
længe, har en risiko for at "smelte sammen" 
med administrationen, der får mere og 
mere magt, og dels fordi der er åbenlyse 
problemer i den nuværende ledelse. Såle-
des konkluderede et uvildigt ekspertudvalg 
for tidsskriftet Altinget, at "Region Midt har 
overtaget dumbopladsen i antal møgsager 
fra Region Hovedstaden".

Til gengæld er det mit indtryk, at den nye 
Venstre-gruppe fungerer bedre end den 
gamle. Der er forsat "højere til loftet" i 
Venstre end i nogle af de andre partier, og 
den nye formand Anders G Christensen har 
markeret sig med skarpere standpunkter, 
end vi har oplevet tidligere, således at 
Venstre mere tydeligt fremstår som et 
alternativ til det nuværende flertal.

Det er spændende at se, om Konservative 
og Kristendemokraterne har "bundet" sig 
til Kühnau ved konstitueringen, men mit 
umiddelbare indtryk er, at det bliver let 
at lave et konstruktivt samarbejde med 
de to partier. Dansk Folkeparti, der havde 
markeret sig meget i det tidligere regi-
onsråd, blev desværre reduceret til kun 
ét mandat, men jeg er sikker på, at Lone 

Arbejdet i det 
NYE REGIONSRÅD

Langballe finder overskuddet til at forsætte 
på samme positive måde. Det vil jeg i alt 
fald se frem til.

På baggrund af den næsten lige mandatfor-
deling mellem rød og blå blok (21/20) har 
blå blok flertal i Hospitalsudvalget, hvor 
jeg nu er placeret.

Det var netop Hospitalsudvalget, direktio-
nen fik mig udelukket fra efter sidste valg 
(2017), da de fik mig kendt "generel inhabil" 
som den først i landet. Regionspolitikerne 
fik 2 uger efter, jeg var kendt generel 
inhabil, forelagde en vedtægtsændring 
til godkendelse, uden de blev informeret 
om, at de herved med tilbagevirkende 
kraft vedtog det juridiske grundlag for 
"inhabiliteten".

Så med 4 års forsinkelse indtrådte jeg i år i 
hospitalsudvalget, hvilket jeg ser frem til, 
da jeg efter snart 40 års arbejde inden for 
området naturligvis har en "vis" interesse 
heri.

Der er mange og alvorlige udfordringer at 
tage fat på inden for sundhedsområdet: 
Rekrutteringsproblemerne, fastholdelse 
af medarbejdere, få sygehusene til at ac-
ceptere, de skal fungere som serviceorgan 
for de praktiserende læger, så de kan hånd-
tere langt flere patienter uden at sende 
dem på sygehuset, omlægning af mange 
sygehusopgaver til kommuner og prakti-
serende læger, ét fælles patientforløb på 
tværs af specialer og sektorer (hospitaler, 

kommuner, praksislæger), nødvendige 
undersøgelser udføres samme dag i stedet 
for kun én undersøgelse pr sygehusbesøg, 
gode nyudviklede tiltag skal implementeres 
langt hurtigere på "nabosygehusene" end i 
dag, ændring af lederstilen i Region Midt 
(som en formand for den danske Over-
lægeforening har kaldt "management by 
fear"), reduktion af de mange regionale 
"møgsager" (en ekspertudvalg fra Altin-
get har konkluderet, at "Region Midt har 
overtaget dumbopladsen i antal møgsager 
fra Regions Hovedstaden"), følgerne af sy-
geplejekonflikten hvor sygeplejerskerne 
blev nedladende behandlet og derfor ikke 
vil overarbejde, budgetproblemer for et 
par af akutsygehusene, langt større fokus 
på forebyggelse, hurtigere kræftdiagnostik 
og meget, meget mere.

Så der er nok at tage fat på, og jeg ser frem 
til, at Venstre bliver det parti i regionen, 
der kommer til at sætte dagsordenen på 
sundhedsområdet.

Af Ulrich Fredberg
Medlem af Regionsrådet, 

folketingskandidat ved det kommende valg



Her i den nye byrådsperiode vil vi i Venstres 
gruppe, nøje vurdere hvilken tilgang vi skal 
have til de enkelte sager. Det vil enten 
være en kritisk tilgang eller en konstruktiv 
tilgang, som regel det sidste, for det er det 
borgere og vælgere forventer af os.
Når vi engang imellem er kritiske, så er 
det fordi der er behov for at markere, at 
nu er det altså galt - F.eks urørt skov, og 
indhegning af Kompedal plantage.
Tilsyneladende lukker både regeringen og 
Borgmesteren øjnene for, at urørt skov 
påvirker CO2 regnskabet negativt, og 
formentlig vil føre til mangler på produk-
tionstræ. Det vil betyde et elendigt CO2 
regnskab, fordi træer der rådner frigiver 
CO2, mens træer der benyttes lagrer CO2. 
Oven i dette skal indhegnede dyr “ tvinges” 
til at spise arter de ikke naturligt spiser, det 
vil medføre sult og dårlig dyrevelfærd - det 

Misforstået 
BIODIVERSITET

kan venstre ikke leve med, derfor har vi en 
kritisk tilgang, som vi markerer.
Når vi som regel er konstruktive så er det 
for at sikre bedre velfærd og vilkår på de 
områder der er liberale værdier. Altså, 
flere penge og større selvbestemmelse til 
de enkelte institutioner - F.eks. skoler, 
børnehaver og ældreområdet. Vi vil også 
arbejde for større valgfrihed for den en-
kelte borger - med flere friplejehjem, frie 
skoler og privat drevne børnehaver. Det 
bliver op af bakke i denne periode at nå i 
mål - men vi vil kæmpe for det.
Jeg forudser, at det lovede løft til æl-
dreområdet fra alle i valgkampen hurtig 
er glemt - personligt sagde jeg 100 mio 
mere over 4 år, - lad os se hvor de andre 
partier står.
Jeg forudser også, at andre partier siger - 
kassen er tom, vi kan ikke gøre mere. Men 

kassen er ikke tom, der er pt. ca 800 mio. 
Så vi har muligheder, det er aldrig nemt, 
vi skal være kreative og ansvarsfulde, og 
det er det vi må bidrage med, - lykkedes 
det, så tror jeg på en fornuftig udvikling, 
men vi kan ikke gøre det alene.
Vi skal også sikre befolkningsmæssig ud-
vikling af vores kommune der er fornuftig, 
det tror jeg de fleste er enig i. Men at 
bremse helt op, og sige nej tak til nye 
indbyggere vil være helt forkert - des-
værre lytter jeg mig til, at det er den vej 
nogle partier vil gå. Det vil i løbet af få 
år blive en alvorlig økonomisk lussing for 
os hvis det sker. 
Jeg tror og håber på en bedre fordeling 
mellem land og by befolkningsmæssigt i 
kommunen de næste år - men det er og 
bliver folk selv der bestemmer hvor de 
bor. Det skal vi også værne om i Venstre.

Af Steen Vindum
Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sundheds- og Nærhedsudvalget
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Det nyvalgte byråd er nu kommet godt i 
gang i vores forskellige udvalg med de nye 
besætninger på plads.
Personligt har jeg været heldig og også 
i denne periode fået plads i Plan- og 
Vejudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, 
ligesom jeg er blevet gruppesekretær. Ud 
over dette er jeg fra byrådet udpeget til 
bestyrelsen i Ferskvandscenteret, hvilket 
tegner til at blive en virkelig spændende 
opgave, ikke mindst set i lyset af hele den 
store udvidelse af Aqua, som påbegyndes 
lige om lidt.
Vores Venstrebyrådsgruppe er godt på 
plads i de forskellige udvalg – og vi har 
et virkelig godt samarbejde, hjælper hin-
anden på kryds og tværs, og de nyvalgte 

NY byrådsperiode  
– NYE tider

Venstremedlemmer er kommet virkelig fint 
i gang i deres respektive udvalg. Vores nye 
kommuneforeningsformand har deltaget på 
det første gruppemøde efter hans valg – og 
det var en virkelig positiv og konstruktiv 
oplevelse for os. Det ser lyst ud fremover 
for vores parti i vores kommune.
Nu, hvor vi er i opposition, er visse ting 
og liberale værdier blevet lidt sværere 
at finde et flertal til, men vi har allerede 
på kryds og tværs i byrådssalen fundet 
flertal for nogle sager, som betyder meget 
for os. Dog har der endnu ikke været de 
helt store og skelsættende beslutninger i 
byrådssalen – det er som om nogle ting er 
gået noget i stå med den nye borgmester, 
der endnu mangler at komme rigtigt ind i 

arbejdet og beslutningerne. Når det for-
håbentligt en dag sker, bliver det virkeligt 
spændende at se, i hvilken retning byrådet 
og kommunen kommer til at gå på mange 
områder. Interessant bliver det også at 
se, hvor mange af de utallige valgløfter 
fra valgkampen, der bliver til virkelighed, 
og hvordan borgmesteren har tænkt sig 
at finde økonomi til dem, fx den meget 
hypede ”Værdighedskontrakt” – som vi 
endnu ikke har hørt noget til i byrådet her 
efter valget.
Vi 8 i Venstregruppen vil sammen kæmpe 
ihærdigt videre for de liberale værdier og 
især have fokus på en ansvarlig økonomisk 
politik, således at kommunens kasse ikke 
tømmes over de næste år.

Af Helga Sandorf Jacobsen
Medlem af Plan- og Vejudvalget 

Arbejdsmarkedsudvalget
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Danmark er et lille land 
med et STORT ANSVAR
Danskerne står overfor en vigtig beslutning, 
når de står i stemmeboksen d. 1. juni. Vi 
skal træffe en beslutning, som ikke blot 
handler om afskaffelse af forsvarsforbehol-
det i EU. Men som i bund og grund handler 
om noget større. 

Det handler om hvilket land, vi ønsker 
Danmark skal være. Vil vi være et land, der 
tager ansvar for både os selv og omverden? 
Eller vil vi lade andre om de beslutninger, 
der berører vores egen - og europæiske 
landes - forsvars- og sikkerhedspolitik? 

Jeg er ikke i tvivl. 

Danmark skal være med, når der tages 
beslutninger om Europas sikkerhed. Der-
for stemmer jeg ja til en afskaffelse af 
forsvarsforbeholdet d. 1. juni.  

Venstre har sammen med regeringen, SF, 
Radikale og Konservative for kort tid siden 
indgået en historisk aftale om dansk sik-
kerhedspolitik. Det er den aftale, der nu 
gør, at vi sender vores forsvarsforbehold 
til afstemning. 

Det har vi i Venstre haft et ønske om igen-
nem mange år. Og jeg er glad for, at flere 

af Folketingets partier nu også er deler 
den ambition. 

NATO vil altid være den sikkerhedspolitiske 
rygrad for Danmark. Vi skal være en nær 
og tæt allieret. 
Derfor går det heller ikke længere, at 
Danmark er det eneste NATO-land med et 

EU-forsvarsforbehold. For det sender et 
signal til vores allierede i både EU og NATO 
om, at vi ikke for alvor interesserer os for 
europæisk sikkerhedspolitik. 

Det skal vi få lavet om på. Putins invasion 
af Ukraine har ændret verden og den har 
for alvor sat gang i udviklingen af EU’s 
forsvarssamarbejde. Danmark skal med i 
den udvikling, og i Venstre mener vi, at 
EU’s forsvarssamarbejde skal understøtte 
NATO. Det gør vi ved, at EU engagerer 
sig i f.eks. bekæmpelse af pirater for at 
beskytte danske søfolk og danske skibe. 
Ligesom EU også skal deltage i fredsbeva-
rende operationer i Balkan og i Østeuropa. 
Missioner der kan bidrage til at skabe 
fred og stabilitet i vores nærområde, og 

dermed bidrage til at holde Danmark og 
EU sikkert. 

Danmark har aktiveret vores forbehold 
mindst 189 gange, siden vi fik det for ca. 
30 år siden. 
189 gange har Danmark måtte vente uden-
for mens de øvrige EU-lande diskuterede 
forsvarspolitik. 

Det har måske ikke tidligere haft så stor ind-
flydelse. Men verden som vi engang kendte 
den, er desværre forandret. Vi kan derfor 
ikke lukke øjnene længere. For Europa er 
truet, og det kræver sammenhold. 

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi i Dan-
mark skal søge indflydelsen internationalt. 
Vi styrke vores internationale udsyn og vi 
skal styrke det fællesskab, vi deler med 
både NATO og EU. 

Venstre er klar til beskytte vores europæi-
ske værdier sammen – og det håber vi også 
danskerne er. For selvom vi er et lille land, 
så har vi et stort ansvar. Jeg håber, derfor 
at du vil være med til at stemme ja til en 
afskaffelse af forsvarsforbeholdet d. 1. juni.  

Af MF Lars 
Christian Lilleholt

Forsvarsordfører  
for Venstre

BORGEN 
INDEFRA

Jeg er ikke et sekund i 
tvivl om, at vi i Danmark 
skal søge indflydelsen 

internationalt.

Frihed og fællesskab
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Det kom bag på mange, at jeg pludselig 
stillede op til KV21. Jeg har nemlig aldrig 
været medlem af et parti, før jeg 48 timer 
før opstillingsmødet fik mig taget sammen 
og meldte mig ind i Venstre.
 
Det må have været Danmarkhistoriens 
længste tilløb, for helt tilbage i 1978 var 
jeg meget tæt på at sige ja, da en lærer fra 
Kjellerup skole opfordrede mig til at opstille 

I politisk 
MESTERLÆRE…

til Kjellerup Byråd for Det Radikale Venstre.
 
Her 43 år efter blev jeg opstillet som nr. 
21 på Venstres liste. Jeg havde en fornem-
melse af, at jeg ville få mange stemmer 
i min hjemby, hvor jeg har været med i 
mange forskellige ting, stort set hele mit liv.
Men at jeg fik stemmer fra 23 af de i alt 
30 valgsteder i kommunen, kom lidt bag 
på mig.

Det kom også bag på mig, at Steen Vindum 
ikke skulle fortsætte som borgmester.
 
I mesterlære
Det var for mig lidt grænseoverskridende 
at lave valgkamp. At se sit store fjæs på 
valgplakaterne var det værste. Sammen 
med en god ven, hængte vi dem først op 
om aftenen - og det viste sig at være en god 
ide - for så kunne vi få nogle gode pladser 
ved at skubbe de andre lidt længere op i 
lygtepælene.
På den måde, var det jo også nemmere at 
få dem ned igen.
Der var en stor oplevelse at træde ind i 
byrådssalen og finde stol nr. 12. Og så ef-
terfølgende finde min plads i to spændende 
udvalg; Sundheds- og Nærhedsudvalget 
samt Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idræts-
udvalget.
Jeg er glad for, at vi i V-gruppen har fem 
erfarne og dygtige politkere, som hver for 
sig gør det rigtig godt. Vi tre nye er på en 
måde i mesterlære, og med tiden skal vi 
nok byde ind med det vi kan bidrage med. 
Vær helt sikker på det.
Jeg har altid været god til at samarbejde 
og finde løsninger.
Lige nu suger jeg til mig, læser stort set alle 
dagsordener og sætter mig ind i tingene. 
Og det gør jeg nok kun fordi jeg har tiden 
til det, da jeg 1. december gik på pension 
fra direktørjobbet i Arena Midt.
 
Om fire år er der kommunalvalg igen. Uanset 
hvordan det ser ud til den tid, har jeg lovet 
mig selv, at jeg vil stille mig til rådighed og 
hjælpe de nye kandidater som stiller op. En 
rolle, som Jarl Gorridsen udførte til punkt 
og prikke for vi andre nye op til KV21.

Af Anders Hartvig
Kjellerup
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Alle kender til følelsen af den første tid på 
en ny uddannelse eller arbejdsplads. En tid 
præget af nervøsitet, spænding og gåpå-
mod. Min opstart som nyvalgt for Venstre 
var desværre præget af efterdønningerne 
efter en omgang stress, hvilket var meget 
frustrerende når man som mig gerne vil 
det hele. Men heldigvis er den del i så 
stor bedring, at jeg mod forventning ikke 
har stået over et eneste byråds, udvalgs 
eller gruppemøde. Selvom det økonomisk 
ikke er en guldgrube, har jeg valgt at 
topprioritere tiden som lokalpolitiker. 
Jeg må i den forbindelse takke specielt 
Susanne Jacobsen for gode snakke og en 
helt igennem fantastisk hjælp, som gav det 
nødvendige rygstød for at komme godt i 

gang med arbejdet som byrådsmedlem. 
Hele byrådsgruppen har været en meget 
positiv oplevelse, hvor jeg har oplevet en 
støtte jeg kun turde drømme om da det 
d. 17. november sidste år stod klart at jeg 
var valgt. Jeg er bekendt med at langt fra 
alle partier har så godt et sammenhold som 
vi har i vores byrådsgruppe, hvilket både 
Venstre-medlemmer og vælgere i Silkeborg 
Kommune, vil komme til at mærke når de 
politiske resultater forhåbentlig kan ses de 
kommende år. Venstres byrådsmedlemmer 
er måske nok vidt forskellige som personer, 

men vi er alle liberale og borgerlige og har 
en enorm respekt for hinanden, hvilket er 
vores helt store styrke.

Som nyvalgt står den i starten på at få 
koblet sig op på mail og dagsordensystemet. 
Praktiske ting er der nok af, men den del 
hjælper forvaltningen med og står altid 
til rådighed for spørgsmål og svar til vi 
politikere. Jeg vil vove den påstand at alle 
der har politiske holdninger og ambitioner 
ikke bør holde sig tilbage af frygt for at 
man ikke kan ’finde ud af det’, for der er 
masser af hjælp til at få en god start som 
lokalpolitiker.

Jeg er havnet i de to tunge velfærdsudvalg, 
nemlig Ældreudvalget og Dagtilbuds, Skole 
og Familieudvalget (DSFU). Begge udvalg 
står foran massive udfordringer, hvor 
de fleste er bekendt med at vi mangler 
hænder. Væksten ser ikke ud til at stoppe 
indenfor den nærmeste fremtid, hvilket 
vi skal glæde os over. Men det giver trods 
demografireguleringer også tilhørende 
udfordringer, hvilket vi arbejder intens 
med lige nu. Der findes ingen mirakelkur, 
så vi arbejder med gode liberale tiltag som 
fjernelse af unødige dokumentationskrav, 
effektivisering. Herunder velfærdstekno-
logi. Folk bliver ældre og flere børn flytter 
til, men vi vælger at kalde det positive 
problemer der giver udfordringer fremfor 
problemer. Heldigvis har jeg Susanne Ja-
cobsen ved min side i Ældreudvalget, hvor 
jeg er næstformand og i DSFU har jeg glæde 
af Morten Høgh. Men det skal dog siges at 
vi arbejder bredt i disse udvalg, specielt 
i Ældreudvalget står vi sammen om at få 
løst de udfordringer der er. Vi skal nok nå 
at blive uenige, men opgaven er vigtigere 
end partipolitisk fnidder, så længe den 
slags kan undgås.

Møder og kurser har i den spæde start 
også fyldt meget, hvilket også har givet 
en ballast i forhold til at have de rigtige 

grundlag at træffe beslutninger på. Det er 
en investering som nyvalgt at suge alt den 
viden til sig man kan. Jeg b.la. deltaget 
i møder som KL-topmøde, KL-kursus for 
nyvalgte, Budgetseminar, Skolelærerfor-
eningen i Silkeborg Kommune, 2 heldagsture 
til kommunens plejehjem, ture til dagin-
stitutionerne, Dialogforum med dagtilbud, 
skoler og handicaprådet og mange møder 
med lokale i Sejs-Svejbæk. Specielt den 
tætte dialog med borgere i mit lokalområde 
ligger mig meget på sinde da 23,8% herude 
valgte at sætte krydset ved mig personligt. 

Jeg kunne egentlig skrive meget mere, 
men jeg håber at dette gav et lille indblik 
i hvordan den første tid har været som 
nyvalgt for vort parti.

DEN 
FØRSTE TID Af Thomas Tonsberg Schlie

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 
Ældreudvalget

Thomas  
Tonsberg Schlie
•  Nyvalgt for Venstre med 980 

personlige stemmer

•  Bosat i Sejs-Svejbæk på 10. år 
med sin norske kone Silje, søn-
nen Malthe på 8 år og hunden 
Vega

•  Har boet halvdelen af sit liv i 
Silkeborg Kommune, men stam-
mer oprindeligt fra Lemvig

•  Indehaver af et Digitalt 
Marketingsbureau

•  Er glødende fan af Silkeborg IF 
og Liverpool

Jeg har oplevet en 
støtte, jeg kun turde 

drømme om.
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Så gik de første fire måneder i det nye 
byråd.
 
Jeg syntes vi som gruppe er kommet godt 
igang.
 
Jeg fornemmer en lyst og vilje fra alle i 
gruppen til at kæmpe for liberale værdier.
 
Vores nye “verden“ som opposition, skal vi 
lige vænne os til. Der skal spidses lidt flere 
albuer og krydses lidt flere klinger for at 
markere os. Men det kan vi også.
 
Vi har på trods af vi kun er 8 medlemmer, 
repræsentanter i alle udvalg .
 
Det syntes jeg er stærkt, men det kræver 
også en del arbejde. Nogle udvalg er vi 
kun en fra V, så her kræver det lidt ekstra 
at markere os.
 

SAMMENHOLD 
er vigtig

Vi er kommet ind i en god rytme for vores 
gruppemøder og her arbejder vi aktivt for 
at støtte hinanden, drøfte fremtidige ting, 
hjælpe med problemstillinger i udvalgene 
osv. I det hele taget er vi gode til at søge 
råd og støtte hos hinanden.
 
Personligt fik jeg plads i Ældreudvalget, 
Klima- og Miljø samt Økonomi- og Erhvervs-
udvalget. Derud over er jeg udpeget til 
Beredskabskommissionen,
 
Samt stedfortræder i Børn og unge udval-
get, nærmere betegnet som “Tvangsfjer-
nelse udvalget“.
 
En af de helt grundlæggende forudsæt-
ninger for, at vi som byrådsgruppe kan 
fungere og arbejde konstruktivt er, at vi har 
opbakning fra vores medlemmer i Venstre. 
Det er altafgørende for os.
 

Hvis vores vælgerforeninger og Kom-
muneforeningen støtter os, så har vi alle 
muligheder for en indsats til fordel for de 
liberale værdier.
 
Jeg kan kun sige, at for eget vedkommende 
så fornemmer jeg en generel ro og vilje til 
at alle vil Venstre det bedste.
 
Med diverse generalforsamlinger vel over-
stået og med nye gode folk på posterne er 
vi alle klar til arbejdet.
 
Jeg tror på en god periode for både 
byrådsgruppen, vælgerforeningerne og 
kommuneforeningen.

Når man læser dette blad, er vi ved at være 
halvvejs i år 1 i denne byrådsperiode. Tiden 
er gået stærkt synes jeg. Med mine to by-
rådsperioder i bagagen kan jeg genkende, 
at det første år altid er anderledes end de 
øvrige, og det gælder også i denne periode.
 
Denne første tid i denne byrådssamling 
har for vores vedkommende også været 
kendetegnet af, at vi ikke længere har 
borgmesterposten. Det er naturligvis den 
største forandring, der er til at føle. Det 
tager tid at vænne sig til rollen som op-
position – og forhåbentlig er det ikke en 
permanent tilstand!
 
Jeg synes, at vi på forskellig vis har marke-
ret os positivt som byrådsgruppe. For mig 

NY HVERDAG 
for Venstre

at se, er vi godt på vej til at finde balancen 
mellem at være en konstruktiv og kritisk 
opposition.
 
Mit primære politiske fokus har i de første 
måneder været på socialområdet, hvor 
jeg er udvalgsformand i denne periode. 
Vi er et meget nyt udvalg, hvor jeg har 
selskab af seks nyvalgte byrådsmedlemmer, 
heriblandt Kern Oddershede. Der er et 
godt samarbejde mellem Kern og jeg – og 
heldigvis også det resterende udvalg!
 
En indlysende udfordring på socialområdet 
er en driftsøkonomi i markant ubalance. 
Det er noget vi er optaget af at aflevere i 
en bedre stand, til vores afløsere. Selvom 
at det kræver et stort fokus, må det ikke 

ændre ved, at vi også skal forpligtige 
hinanden til at se på, hvordan vi sikrer at 
man som borger på socialområdet, får en 
meningsfuld og givende tilværelse.
 
Der har været arbejdet med meget i de 
første måneder i udvalget. Noget af det, 
som vi i udvalget har truffet beslutning om, 
er et arbejdsgrundlag, der skal fungere som 
en sigtelinje for vores arbejde. Her har vi 
beskrevet vores tre primære fokusområder 
og vores tilgang til udvalgsarbejdet.
 
Noget af det næste, der bliver et tema for 
udvalgene – og også Venstre – bliver budget-
aftalen for 2023. Her tror jeg på, at vi vil 
se, at vi sætter tydelige og meningsfulde 
Venstre-aftryk.

Af Mads Frandsen
Byrådsmedlem og formand for Socialudvalget

Af Susanne Guldborg Jacobsen
Byrådsmedlem Venstre
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Jacob Vestergaard er nyvalgt formand i 
VU Silkeborg. På VU’s generalforsamling 
takkede afgående formand Philip Rusberg 
af og så tilbage på godt og begivenhedsrigt 
år. Et år med KV/RV, skolevalg og en masse 
aktivitet i foreningen, nu er tøjlerne givet 
videre til nye kræfter. Formanden hedder 
nu Jacob Vestergaard, samtidig har Kristina 
Hyllested overtaget posten fra tidligere 
næstformand Helene Andersen. 

“Jeg er rigtig glad for at overtage for-
mandskabet fra Philip, han har været en 
fantastisk formand og derfor er jeg også 
glad for, at han fortsætter i bestyrelsen. I 
det forgange foreningsår er der sket meget 
og vi har nu et solidt fundament at bygge 
ovenpå. Vi har lige overtaget nye lokaler på 
Fredensgade og er i gang med at renovere 
dem. De skal skabe rammen om et år med 
vanvittigt meget aktivitet. Mine ambitioner 
for foreningen rækker ind i himlen og jeg 
er klar til at kæmpe for dem. 

“Det skal ikke være nogen hemmelighed at 
VU på landsplan har haft det hårdt under 
Corona. I Silkeborg har vi formået at holde 
os selv oven vande, hvilket gør at vi er 
blandt de absolut største lokalforeninger 
i VU. Men som sagt så er vores ambitioner 
høje. Jeg sigter efter, at vi i VU Silkeborg 
skal have 100 medlemmer inden årets 
udgang, det er et mål som både jeg og 
resten af bestyrelsen tror på. Samtidig vil 
det gøre os i stand til, at udvikle os endnu 
mere i fremtiden.”

“Det er en klar ambition fra den nye be-
styrelse, at vi skal ikke være til at komme 
uden om. Vi er ungdomspolitikere for at 
få indflydelse og skabe forandring. Jeg 
kommer til at tage imod de muligheder 
for indflydelse, som byder sig. Vi er dog 
klar over at indflydelsen kun kommer som 
et resultat af en bred opbakning. Vi skal 
have endnu flere medlemmer og i sidste 
ende have så mange, at Venstre Ungdom 

FREMTIDEN FÅR ORDET
“Vi er ikke til at 

komme uden om”
Silkeborg ikke er nogen man kommer 
udenom internt i VU og i Silkeborg Kom-
mune. Dog kommer mit primære fokus i 
starten til at lægge lokalt på Silkeborg, vi 
skal på medlemsjagt og få skabt endnu flere 
aktive medlemmer. Jeg selv og resten af 

bestyrelsen er optimistiske og vi ser frem 
til resten af året. Som kommer til at byde 
på endnu mere aktivitet i VU Silkeborg. 

Jacob Vestergaard, 
Formand for Venstre Ungdom Silkeborg
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Den første tid har været spændende 
med en lidt stejl indlæringskurve mht. 
udvalgsarbejdet (Kultur-, Fritids-, Outdoor- 
og Idrætsudvalget samt Socialudvalget), 
byrådsmøderne, deltagelse i Handicaprådet 
og i Silkeborg Sportscenters bestyrelse og 
ikke mindst forberedelsen til disse aktivi-
teter. Rådhusets chefer og medarbejdere 
gør sig tydeligvis umage med at give os alle 
en god start på den nye byrådsperiode.

Det har været meget givende at blive 
indbudt til flere spændende kulturelle 
aktiviteter og ved selvsyn opleve mange 
af socialområdets institutioner og medar-
bejdere. Kæmpe respekt for den virkelyst 
og det store engagement der leveres på 
begge områder. 

Først vil jeg sige tak til alle dem der stemte 
på mig og de andre kandidater. Man er altid 
lidt stolt af at så mange går ind og stemmer 
personligt på en, så tak for det.

Det var dog en lidt kold spand vand at få i 
ansigtet, da vi mistede Borgmesterposten, 
i en af Danmarks måske mest succesfulde 
kommuner. Det har gået ekstremt godt i 
kommunen, og derfor har der været mange 
der gerne ville flytte hertil. Vi har haft en 
meget lav arbejdsløshed i forhold til resten 

Ny i BYRÅDET

Vi skal tro på 
FREMTIDEN

Indflydelse kommer gennem forberedelse til 
møder, opsøgende arbejde og vedholdenhed 
over for de sager og emner man brander 
for – og det er muligt selv for nye at rykke 
på enkeltsager. Byrådsarbejdet er tydelig-
vis en ”holdsport” – det kræver tillidsfuldt 
samarbejde både i venstres byrådsgruppe 
og på tværs af partierne for at nå de bedste 
resultater. Jeg glæder mig til at komme 
rundt i hele kommunen og ved selvsyn se 
og opleve de lokale ildsjæle - og høre om 
borgernes drømme og udfordringer.

Lokalt har det været en fornøjelse at 
fortsætte arbejdet i Blicheregnens Ven-
strevælgerforenings bestyrelse og med 
Blicheregnens lokalråd omkring opstart af 
en helhedsplan for Blicheregnen. 

af Danmark, virksomheder er kommet hertil 
i tal der langt overgår tidligere tider. Sådan 
er det stadigvæk, og det er derfor ærgerligt 
at Helle og Socialdemokratiet bare kan 
læne sig tilbage og nyde den succes. En 
succes som også er skabt fordi vi har taget 
nogle svære beslutninger. Vi har turdet 
at bygge nyt og udstykke langt mere end 
tidligere, vel vidende at der er mange der 
synes at vækst er godt, bare alt kan være 
fuldstændig som før. Sådan fungerer det 
selvfølgelig ikke.

Perioden har også krævet endnu mere 
styring af egen kalender, da jeg stadig er 
fuldtids chef for Flyverhjemmeværnet – og 
insisterer på pauser med familien (første 
barnebarn), MTB og fiskeri. 
Alt i alt er byrådsarbejdet spændende, 
udfordrende og forpligtende i respekt for 
de mennesker der omfattes af byrådets 
beslutninger – og ikke mindst i forhold til 
alle de vælgere der gjorde det muligt. Hvor 
der er vilje – er der en vej. 

Jeg er dog helt sikker på at Venstre kommer 
tilbage og genvinder styringen i kommunen, 
og med langt flere valgte til vores Byråd. Vi 
har, igen i den her periode, et rigtigt stærkt 
team af Byrådsmedlemmer, så jeg glæder 
mig rigtig meget til at forsætte arbejdet. 
De udvalg jeg sidder i arbejder med lokal-
demokrati, sundhed og hele børneområdet. 
Så hvis nogen har noget på hjerte, så skriv 
endelig til MH@Silkeborg.dk.

Af Kern Oddershede
Socialudvalget

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

Af Morten Høgh
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Sundheds- og Nærhedsudvalget
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Danmark har rigeligt med militært sam-
arbejde.

NATO: En forsvarsalliance, der aldrig har 
svigtet et medlemsland. En alliance, der 
kun er blevet styrket af russisk agression.

FN: Har sikret fred og sikkerhed gennem 
konfliktforebyggelse verden over.

JEF: Brittisk ledet forsvarssamarbejde med 
9 andre nordeuropæiske lande. Formålet er 
at øge sikkerheden i Østersøregionen samt 

Forsvarsforbehold: 
STEM NEJ!

Nordatlanten. Dette gøres gennem fælles 
militærøvelsesaktivitet samt udveksling 
af efterretning.

Hvad ville vi få ud af endnu et samarbejde? 
Hvilke mangler skal fyldes ud? EU bringer 
meget godt med sig, men dets groteske 
overvækst de seneste par år er skræm-
mende. Vi skal være påpasselige med at 
tilmelde os ligegyldige forpligtelser for 
værdiløse gevinster, når vi ikke ved hvad 
det udvikler sig til om 10-20 år. Tidligere 
forbundskansler (Merkel) og den franske 

præsident (Macron) har begge ytret et 
ønske om en fælles EU-hær. Hvad vi siger 
Ja til i dag, er ikke hvad vi får i morgen. 
Når man rækker Fanden en lillefinger, tager 
han hele hånden.

Hvem ville gavne af fjernelsen af forsvar-
forbeholdet? Etablerede politikere i Køben-
havn, der har en interesse i at være vellidte 
i Bruxelles. Politikere, der skruppelløst 
udnytter borgernes umiddelbare frygt til 
at sælge ud og indføre mere bureaukratisk 
kontrol.

Af Mads Kristiansen
Tidligere formand for VU Silkeborg

Begivenhed:

Grundlovsmøde på Museum Silkeborg 
Søndag d. 5. juni kl. 12.00-14.00

 

Taler, sang og en god debat!
 

Vi glæder os til at se dig!
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Den 1. juni er danskerne atter tvunget 
til stemmeurnerne af de EU positivistiske 
partier. Danskerne må forstå, hvis ikke 
man knuselsker EU og stemmer ja til at 
opgive vores forsvarsforbehold, så går man 
Putins ærinde. I 2015 bar afstemningen om 
retsforbeholdet præg af et lige så patetisk 
retorisk niveau fra de selvsamme partier. 
Hvis ikke man opgav retsforbeholdet, så 
ville Danmark blive himmel på jorden for 
pædofile. Skræmmekampagnen til trods, 
så stemte danskerne heldigvis nej til at 
afskaffe retsforbeholdet. Bevarelsen af 
retsforbeholdet er nu fundamentet for, at 
Danmark som det eneste EU medlemsland 

Vi vil bevare 
FORSVARSFORBEHOLDET

kan indføre et nyt humant asylsystem og 
dermed føre en ansvarlig flygtningepolitik. 
Det nye asylsystem var en hjørnesten i 
Socialdemokratiets folketingsvalgkamp, 
men blev altså kun muliggjort på grund 
af danskernes NEJ til Socialdemokratiets 
ønske om at afskaffe retsforbeholdet. 

Forbeholdene er en gave, som vi har fået, 
afskaffer vi dem, så er det med uigen-
nemskuelige konsekvenser til følge og 
vi får dem aldrig igen. Stem derfor, for 
en sikkerheds skyld, NEJ til at afskaffe 
forsvarsforbeholdet d. 1. juni.

Af VU Silkeborg



VENSTREBLADET  |  13  |  2022 13VENSTREBLADET  |  13  |  2022 13

Den 28. April var vi med Gjernegens Ven-
strevælgerforening på virksomhedsbesøg 
på Grønagergård Savværk. Her fik vi et 

GRØNAGERGÅRD 
SAVVÆRK

spændende indblik i brancens arbejde og 
problemer. Senere diskuterde vi Natur 
Nationalparker med Kristian Phil Lorentzen. 

Vi glæder os til at se dig til Grundlovsmøde 
på Museum Silkeborg 
Søndag, 5 juni kl. 12.00 til kl 14.00
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Det er med vedtægter som med Grundlo-
ven. Der skal ikke ske ændringer for tit. 
Forarbejdet skal være grundigt og gennem-
tænkt, og det skal nyde bred opbakning. 
 
Venstres vedtægter er vigtige. For på den 
måde bestemmer vi sammen rammerne 
for, hvordan vores foreninger skal fun-
gere, og hvilke spilleregler der gælder, 
hvis vi ikke kan blive enige. Der skal tages 
højde for meget, og spændvidden er stor. 
Vedtægterne fortæller, hvordan vi vælger 
Venstres formand og dermed den næste 
mulige statsminister. De fortæller også, 
hvordan vi vælger et menigt medlem af 
bestyrel-sen i den mindste vælgerforening. 
Og der skal være plads til, at der er forskel 
på, hvordan vi er politisk aktive, afhængigt 
af om vi befinder os ved Vesterhavet eller 
på Vesterbro. 
Vedtægtsudvalget har arbejdet længe og 
grundigt. Vi blev lidt forsinkede af covid-
19-pandemien, men tiden er også blevet 
brugt på grundige diskussioner af, hvad 
Venstres organisation helt grundlæggende 
skal løse af opgaver: Udvikle politik, være 
kampagneorganisation for at vinde valg, 
herunder kunne mobilisere medlemmer 
og andre, der vil Venstre det godt, være 
organisatorisk fundament for kandidater, 
være et attraktivt sted at bruge sin fritid, 
hvor rammerne ikke begrænser virkelysten, 
og endelig skal vi selvfølgelig sikre over-
holdelse af lovkrav til partier. 
Udvalgets arbejde har taget udgangspunkt 
i det grundlæggende princip, at hvis noget 
ikke er forbudt, så er det tilladt. Udvalget 
har også haft som bærende princip, at ved-
tægterne ikke skal lægge unødig formalia 
ned over medlemmer og foreninger i en tid, 
hvor også Venstre har færre medlemmer 
til at drive en i øvrigt stadig stor organisa-
tion. Vi har derfor bl.a. fokuseret på, om 
der er noget i de nuværende vedtægter, 
som står i vejen for en modernisering af 
partimedlemskabet og få aktiveret flere 

Forslag til NYE VEDTÆGTER 
er på trapperne

liberale mennesker i Danmark til gavn for 
Venstre. Endelig har vi søgt at gøre nogle 
lidt uklare regler mere præcise for at passe 
på Venstre.
 
Udkastet til reviderede vedtægter giver 
ikke svaret på alle udfordringer, vi bliver 
stillet over for i fremtiden. Men de sætter 
rammerne for, hvordan vi sammen kan løse 
dem. Rammerne skal herefter udfyldes af 
medlemmerne og foreningerne og gerne på 
kryds og tværs af Danmark godt understøt-
tet af Venstre Udviklingsudvalg.
Det endelige forslag til vedtægter udsendes 
til delegerede og foreninger midt i maj 
2022, og der kan nu lokalt diskuteres, 
og eventuelle ændringsforslag skal være 
Venstres Landsorganisation i hænde senest 
den 1. august 2022

Kommissorium
Hovedbestyrelsen gav Vedtægtsudvalget 
følgende opgave: 

1.  Gennemføre et serviceeftersyn af de 
eksisterende vedtægter

2.  Justere vedtægterne, så de idemøde-
kommer fremtidige udfordringer, så som:

 a.  Bredere medlemsskare – særligt i 
byerne

 b.  Forbindelsesleddet mellem vælgere 
og valgte/kandidater

 c.  Modernisere partimedlemskabet
 d. Partitilknytning
 e.  Fastholde vælgerforeningerne, som 

det primære omdrejningspunkt i 
organisationen og se på processen 
for valg af formand og næst formand 
for Venstres Landsorganisation.

I forbindelse med Vedtægtsudvalgets 
arbejde er følgende temaer blevet drøftet:
•  Andre tilknytningsformer end medlem-

skab til Venstre
•  Skal storkredsene have en formel rolle 

i organisationen

•  Størrelse på Hovedbestyrelsen og For-
retningsudvalget

•  Urafstemning
•  Bestyrelsesstørrelser
•  Sammenhæng mellem de enkelte led i 

organisationen
•  Europaudvalgets tilknytning i organisa-

tionen
•  Problemstillinger vedrørende kredse 

(kommuner med flere kredse og mulig-
hed for samarbejde her (samarbejde om 
én kandidat)) 

•  Indførelse af rullende medlemskab
•  Regnskabsår, regnskab og revision 
•  Indkaldelsesfrister til opstillingsmøder 

og generalforsamlinger.
•  Medlemsrettigheder, herunder stem-

meret og valgbarhed
•  Beregninger af antal delegerede til 

landsmøder for at understøtte bredere 
medlemsskare særligt i byerne

•  Afstemningsregler 
•  Eksklusion samt bortfald af medlemskab 
•  Dispensationsregler

Disse temaer er afspejlet i det foreliggende 
udkast, og der er opnået bred enighed i 
Vedtægtsudvalget om udkastet til ændring 
af vedtægterne.

Konkret foreligger der følgende væsentlige 
ændringsforslag:
•  Stemmeret kræver kontingentbetaling 

senest 30 dage før afstemning
•  Medlemskab bliver rullende. Der bliver 

mulighed for anden tilknytning end 
medlemskab.

•  Bestyrelser kan gøres mindre, ved geo-
grafisk sammenfald samles opgaverne i 
en bestyrelse.

•  Regnskaber skal aflægges senest 31/1, 
krav til regnskaber strammes op

•  Antal delegerede til landsmøde udvides 
og reguleres bl.a. i forhold til lokale 
valgresultater

•  Der bliver et Europaudvalg i hver storkreds
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ResenbroTømrer- &
Snedkerforretning ApS

86 85 33 50

86 80 43 5486 80 43 54

Følgende er valgt byrådet 2022 til 2025  
Steen Vindum 
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Sundheds- og Nærhedsudvalget
steen.vindum@silkeborg.dk
2629 3732

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

Kern Oddershede
Socialudvalget
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og 
Idrætsudvalget
kern@post10.tele.dk
4080 1782

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

Susanne Jacobsen
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Klima- og Miljøudvalget
Ældreudvalget
susanneguldborg.jacobsen@
silkeborg.dk
4097 7309

Thomas Tonsberg Schlie
Dagtilbuds-, Skole- og 
Familieudvalget
Ældreudvalget
thomas@lokaldigital.dk
2156 3992 

Anders Hartvig
Sundheds- og Nærhedsudvalget
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og 
Idrætsudvalget
h@rtvig.dk
2010 0511

Morten Høgh
Dagtilbuds-, Skole- og  
Familieudvalget
Sundheds- og Nærhedsudvalget
MortenDalgaard.Hogh@silkeborg.dk
2323 8628

www.silkeborg.venstre.dk

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.



Venstrebladet er medlemsblad for Venstre i Silkeborg 
Kommune. Synspunkter udtrykt i artikler m.v. er 
forfatterens og deles ikke nødvendigvis af redaktionen. 
Artikler i Venstre-bladet må gerne gengives med 
angivelse af kilde. 

Bladredaktion/medieudvalg
Michael Sørensen (ansv. redaktør),  
michael@gejlholm.dk, 20 43 27 03
Kresten Friis, t-k.friis@fiberpost.dk, 27 64 56 72
Nikolaj Møller Jensen, 
nikolaj.venstre@gmail.com, 41 23 29 29
Jens Jacob Andersen, jja@fiberpost.dk 

Webmaster 
Poul Arne Madsen, pam@hjoellundhus.dk

Tryk Skabertrang
Oplag 700 

Deadlines
Blad #14  16. august 2022

Kommuneforeningens bestyrelse
for Venstre i Silkeborg valgt i 2022
Formand Morten Vehl Revsbeck
Næstformand Søren Slott
Sekretær Charlotte Palm
Kasserer Svend Siersbæk
Venstre Silkeborg By Søren Slott
 Niels Jacobsen
 Peter Christensen
 Susanne Berggreen
 Sebastian Korsbakke
Gjernegnens Venstre - 
vælgerforening Michael Sørensen
 Kenneth Gjøttrup   
 Kristensen
Them/Bryrup Kasper Thomassen
Vinderslev-Kjellerup  Charlotte Palm
Kjellerup Nord-Øst Bjarne Jacobsen
Blicheregnens Christian Funch
Kreds Nord Jens Jacob Andersen 
Folketingskandidat Ulrik Fredberg
 fredberg@sportnetdoc.dk
 61 70 32 32
Kreds Syd Ole Würtz
VU Philip Rusberg
 Nikolaj Møller Jensen 
LOF Lars K. Møller
Gruppeformand Steen Vindum
Regionsbestyrelses- 
medlem Poul Berggreen

Afleveret til Post Danmark d. 24. maj 2022

Bladudvalget forsøger også at spare, derfor har vi 
været igennem medlemslisten, således at parmedlem-
mer 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.

#13 / 2022
BLADET

GJERN REVISION
Østergade 33, 8883 Gjern

Tlf. 8756 0044

Følg Venstre i  
Silkeborg  
Kommune på 

facebook

Henning Mortensen a/s
Stagehøjvej 1 • 8600 Silkeborg
Autoriseret VVS- og EL-installatør

Tlf. 8682 4444

• Malerforretning • Autolakereri
• Skilteværksted • Liftudlejning

Kvali tet  s iden 1915
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DØGNVAGT

Tikma El A/S · Aut. el-installatør · www.tikma.dk

8685 5060

BACH’S
GEAR
KØRESKOLE

Nye hold 
i 2021

info@bachsgear.dk
20 72 22 48

www.bachsgear.dk





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.


