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Nu er de godt nok
sure hos SIF
Silkeborgs erhvervsliv er trængt. Der er stadig krise mange steder, og
erhvervslivet investerer ikke i mere, end der lige er nødvendigt, for at
holde skruen i vandet.
Der er mange, der er ude efter erhvervslivet. Næsten dagligt får man besøg eller
opringninger om støtte til det ene eller
det andet, eller man får forespørgsler
omkring annonceringer i diverse blade,
magasiner mm.
Det er netop her, erhvervslivet har strammet spareskruen, så der er ﬂere penge til
ﬁrmaets drift og ﬁrmaets overlevelse.
Derudover har den røde blok i Silkeborgs
Byråd netop givet byens erhvervsliv en
ekstra regning i form af en dækningsafgift.
I efteråret var SIF ude med en hvervekampagne rundt i erhvervslivet i
Silkeborg. Det gav ikke meget i SIFkassen, så her i februar/marts syntes
SIF, det var nok.
SIF-formanden gik på forsiden af vores
lokale dagblad og var meget sur. Han var

truende. ”Hvis ikke erhvervslivet snart
kommer med nogle penge, slår vi os
sammen med nogle andre klubber”, var
hans trussel.
Kære SIF-formand: Så gør det. Du ved jo
selv, hvor trængt erhvervslivet er, så der
er ikke penge til den slags leg. ”Vi vil få
et fodboldhold i første division i stedet
for i superligaen”, fortsatte hans trusler.
Der er også mange superligaklubber, i
vores område, hvis man kigger på kortet
over Midtjylland. Der er ikke plads til
dem alle, når det ser ud til, det er det
trængte erhvervsliv i samme område,
der skal holde hjulene i gang i klubberne.
Efter min mening må noget, der ikke
kan stå oprejst falde, selvom det kan
gøre ondt. Det må være op til SIF selv,
at holde sig oprejst, og skaffe økonomi
til driften. Erhvervslivet har været ﬂinke
ved SIF tidligere, men der er ikke penge
til SIF nu, i samme grad som før.

Der var vel også et eller andet med,
at Amagerbanken ﬁk en slat af SIFpengene, som nu er væk. Det minder
mig om en gammel Olsen-Banden ﬁlm,
hvor man til slut i ﬁlmen, så de surt
tjente penge gå op i en meget sort røg
på forbrændingen.
Silkeborg kommune er også trængt, og
havde for kun et år siden en sparerunde
på en kvart milliard, som kostede fyringer af over 400 gode medarbejdere, fordelt over hele kommunen.
Forvent ikke, at kommunen kan gå ind
og hjælpe fodboldklubben. Ryst posen
og se, om der ikke kommer en lys ide ud
af posen, så SIF måske alligevel kan få
lov at blive i superligaen. Ellers må vi jo
leve med, kun at være i første division.
Og det er jo heller ikke så ringe, endda.

Forhenværende kommissær
Henning Christophersen
kommer til Silkeborg,
onsdag den 18. maj 2011,
Medborgerhuset, Sal A, kl. 19.00



Desuden deltager Mads Rørvig
Aftenens emne er:
Økonomisk bæredygtighed i Danmark i forhold til andre
EU-lande samt genopretning af Europas økonomi

Henning Mortensen a/s
3TAGEHJVEJ  s  3ILKEBORG
!UTORISERET 663 OG %, INSTALLATR

Tlf. 8682 4444

Europas økonomier er under voldsomt pres i disse år, og det
smitter direkte af på valutaerne, herunder Euroen.
Vi har brug for en debat om Europas valuta og økonomi og håber
derfor at se jer til denne spændende aften.
Mødet arrangeres af Venstres Europaudvalg Østjylland.
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MADS RØRVIG,

folketingsmedlem

Jamen,
hun har jo ikke noget på!
Det er næppe nogen overdrivelse, at sagen om FN-konventionen og
de statsløse palæstinensere i Integrationsministeriet har fyldt rigtig
meget i medierne den seneste tid. Spalteplads og sendetid, hvor vi i
stedet burde have diskuteret Danmarks fremtid.

Vi står overfor det måske vigtigste
folketingsvalg i nyere tid. Et valg, hvor
danskerne skal vælge mellem borgerlig
eller socialistisk politik. Vælgerne skal
vælge mellem en regering, der har bragt
Danmark gennem krisen og en opposition, der til dato ikke har fremlagt en
troværdig og sammenhængende plan
for, hvordan Danmark løser de økonomiske udfordringer, vi står overfor.
Jeg deler naturligvis den opfattelse, at
lov er lov og lov skal holdes, og ser frem
til, at den uvildige undersøgelse får
gennemtrawlet hele forløbet fra sagen
omkring Integrationsministeriet. Det
afholder mig imidlertid ikke fra at ærgre
mig over sagen.
Ærgre mig, fordi jeg hellere havde set
journalisterne stille kritiske spørgsmål til
Helle Thorning-Schmidt, for der er rigtig
meget at spørge om. Eller rettere sagt,
der er slet ikke noget, for det har vist sig
at Helle Thorning-Schmidt slet ikke har
nogen plan.
Først undsagde fagbevægelsen hendes
plan og senest her hendes egen politiske ordfører og højre hånd, Henrik Sass
Larsen afvist ideen om, at danskerne
skal arbejde 12 minutter mere om dagen.
Men hvordan vil Socialdemokraterne og
SF så skaffe de 15 milliarder, som den
famøse plan skulle tilvejebringe. Se det
spørgsmål kunne jeg godt tænke mig et
svar på!
Desværre interesserer journalisterne
sig ikke særlig meget for, hvor pengene
til de mange gyldne løfter skal komme
fra. Ej heller er der nogen, der har sat
spørgsmålstegn ved den vækstplan SF
og Socialdemokraterne fremlagde for
nogen tid siden.
Med budskabet om, at nu skal der gang
i hjulene, lovede oppositionen milliarder
til en lille gruppe nøje udvalgte brancher
herhjemme. Men at bruge skattekroner
til at købe varer fra virksomheder, der

ikke kan sælge dem under normale vilkår, er ikke en holdbar løsning.
Det svarer til at fodre hunden med sin
egen hale, for nok sparer vi penge, når
folk kommer i arbejde, men hvis det er
staten, der i sidste instans betaler deres
løn, ja så har vi ikke opnået noget.
Og til spørgsmålet om, hvor de mange
milliarder så skulle komme fra, svarede
SF’s vækstordfører, at vi bl.a. kunne tage
nogle af pengene fra Zoologisk Have.
Jeg ved ikke om girafferne har lagt sig
lidt ud eller om aberne kan spare lidt på
legetøjet, men det er næppe deres kløpinde, der redder vores økonomi.

Det vidner om, at de ganske enkelt ikke
har nogen løsning på de store udfordringer, og er det tilfældet står Danmark
overfor en katastrofe såfremt ﬂertallet
peger på Helle Thorning-Schmidt som
statsminister efter næste valg.
Derfor er det så vigtigt, at vi får
Socialdemokraternes leder ud i rampelyset, så vælgerne kan få syn for
sagen, og som i det gamle eventyr om
Kejserens nye klæder, se at de højt
besungne planer er det rene ingenting!

Selvom giraffen går på slankekur
redder den ikke Villy og Helles milliarder

Danmarks økonomiske udfordringer
løses ikke ved at lade løverne spise havregryn. Det ved Ville Søvndal og Helle
Thorning Schmidt også godt, men de
har åbenbart ikke lyst til at fortælle vælgerne, hvad de så har i sinde.
I Venstre hylder vi princippet om at
sætte tæring efter næring. Vi kan ikke
binde an med hokus-pokus politik.
Reformer er vejen frem, det er ikke nødvendigvis sjovt og gør sig åbenbart ikke
så godt i pressen, men det virker!
Derfor har vi fremlagt vores planer
for en række reformer, der skal styrke
dansk økonomi på både kort og lang
sigt. Efterlønnen skal afskaffes og pensionsalderen udskydes. Det skal være
slut med at parkere unge mennesker på
evig passiv forsørgelse. Folkeskolen skal
have fagligheden i højsædet og de studerende skal hurtigere igennem uddannelsessystemet, så de kan gøre nytte på
arbejdsmarkedet.
Vi behøver en saglig diskussion om
Danmarks fremtid, hvor Helle ThorningSchmidt og Villy Søvndal stilles til regnskab for deres mange løfter. Hidtil har
de haft meget svært ved at forklare sig,
når der er blevet debatteret økonomi på
direkte TV.
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POUL DAHL,

medlem af byrådet i Silkeborg kommune

Debatten om Hærvejsmotorvej
”Hverken ja eller nej til Hærvejsmotorvej”, det var overskriften på den artikel, der
den 01.marts i Midtjyllands Avis refererede den debat, der i byrådet behandlede et
forslag fremsat af en enig venstregruppe.
På baggrund af den debat, vi hidtil havde
været vidner til, hvor borgmester Hanne
Bæk Olsen, angiveligt på hele byrådets
vegne, havde afslået at støtte initiativet
til etableringen af en Hærvejsmotorvej,
med den begrundelse, at Silkeborg skal
nøjes med at blive en del af det såkaldte
østjyske bybånd og derfor kun skal satse
på en forbindelse over Kattegat, havde
jeg personligt taget initiativet til at
sagen snarest skulle drøftes i byrådet.
Når jeg gjorde det, var det fordi det
også fremgik af debatten, at mange af
Silkeborgs borgere og hele Silkeborgs
erhvervsliv, i modsætning til borgmesteren, klart havde givet udtryk for,
at man ikke var i tvivl om, at Silkeborg
som kommune uden tøven aktivt og
positivt skulle støtte etableringen af en
Hærvejsmotorvej.
Sagen blev inden fremlæggelsen for
byrådet drøftet i Økonomiudvalget. En
drøftelse der resulterede i en anbefaling
gående ud på, at byrådet skulle udsætte
en konkret beslutning om, hvorvidt man
skulle støtte initiativet til etableringen af
en Hærvejsmotorvej. Som begrundelse
blev det anført, ”at en stillingtagen til

Hærvejsmotorvejen skal indgå i arbejdet
med revisionen af kommunens udviklingsstrategi”.
Personligt er jeg slet ikke uenig i at planerne om en eventuel Hærvejsmotorvej
selvfølgelig skal indgå i kommunens
udviklingsstrategi. Det er imidlertid ikke
det, sagen drejer sig om. Spørgsmålet er
om Silkeborg kommune aktivt og positivt skal deltage i det aktuelle politiske
initiativ, der skal fremme muligheden for
at planen bliver til virkelighed, og det
er netop på den baggrund, jeg under
debatten i byrådet så indtrængende
efterlyste en konkret stillingtagen.
Beklageligvis fastholdt borgmesteren sin
hidtidige negative holdning til spørgsmålet. En holdning der blev støttet af bl.a.
partifællen, Erling Prang, der gav udtryk
for at forslaget blot var udtryk for
”valgkamppolitik”, og Hans Okholm fra
SF, der betegnede det hele som noget
”populistisk pjat”.
Nu er det ikke min opfattelse, at spørgsmålet om en mulig Hærvejsmotorvej en
noget pjat, men når det derimod gælder
påstanden om at føre valgkamp, så er
jeg meget enig. Selvom der er lang tid

til næste kommunalvalg, er det min personlige opfattelse, at kommunens borgere og især kommunens erhvervsliv, når
det gælder et så afgørende spørgsmål
om kommunens fremtidige udviklingsmuligheder, har krav på at vide, hvor
vi står. Det gælder både det enkelte
byrådsmedlem, de politiske partier og
det samlede byråd.
Jeg synes derfor det er beklageligt,
at vi ikke ﬁk et klart og entydigt svar.
Jeg er sikker på, at initiativgruppen,
Hærvejskommiteen, gerne havde set, at
Silkeborg kommune var med fra starten,
ligesom jeg er overbevist om, at det
samme gælder de ﬂeste borgere i kommunen og det samlede erhvervsliv.
Trods det vil jeg alligevel vælge at være
optimistisk og tro på, at det kun er et
spørgsmål om tid, før vi er med. Og
samtidigt trøste mig med, at der fortsat ikke er tvivl om Venstres holdning.
Vi vil uden tøven deltage både positivt
og aktivt i arbejdet for etableringen af
Hærvejsmotorvejen.

Venstres Midtjyske
Debatforum

Skaf 2 nye medlemmer
– og få foræret 2 ﬂasker rødvin
n
Hvis du inden jul skaffer 2 nye venstremedle
med
ed
dle
lemm
mmer,
forærer Venstre dig 2 ﬂasker rødvin.
Du tilmelder dine nye medlemmer til Kresten Friis
is
på t-k.friis@ﬁberpost.dk
hvorefter du straks modtager din velfortjent
entte
vingave.
Kom nu, der er kun godt 8 mdr. tilbage
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Den 24. januar 2011 afholdt Venstre
i Silkeborg, Skive og Viborg et spændende og velbesøgt debatmøde på
Bjergnæsskolen i Viborg med deltagelse af Venstres medlemmer af
Folketinget valgt i de tre kommuner:
Mads Rørvig, Kristian Pihl Lorentzen
og Inger Støjberg. Desværre måtte
Inger Støjberg melde afbud i sidste
øjeblik.
Vi har besluttet at gentage succesen,
og alle tre folketingspolitikere har
sagt ja til at deltage
Mandag, den 9. januar 2012 kl. 19.00
på Bjergnæsskolen i Viborg.
Aftenens dagsorden følger senere,
men sæt allerede nu kryds i kalenderen og mød op til en livlig debataften.
Britta Bang
Formand for kandidatbestyrelse Syd

GITTE WILLUMSEN,

medlem af byrådet i Silkeborg kommune

På den anden side…
Nu er vi på den anden side – på den anden side af årsskiftet og på den anden
side af den nødvendige tilpasning af ressourceforbruget, så det passer med,
hvad vi har penge til på området.
Enhver der følger med i Midtjyllands
Avis er klar over, at det har været
en alvorlig omstilling på Ældre- og
Sundhedsområdet, lige som det har
været det på andre områder i kommunen. Men det er ikke skidt alt sammen
– der kommer tit noget godt ud af en
tilpasning og de prioriteringer, der har
været nødvendige. Man bliver nødt til
at se på tingene på en anden måde, og
prøve at ﬁnde nye veje.
Økonomien på området har fået det
godt – i 2010 ﬁk vi afdraget al vores
gamle gæld. Det skyldes, at vi lod de
nødvendige tilpasninger slå igennem så
hurtigt som muligt. Derved ﬁk vi vendt
et truende underskud på 10 mio. kr., til
at vi ﬁk afdraget al gammel gæld – mere
end 20 mio. kr. Det skete også, fordi
man ude lokalt handlede meget ansvarligt – f.eks. undlod man at besætte ledige stillinger, før man havde set, hvordan
tilpasningerne konkret havde udmøntet
sig. Nu er vi så på et niveau, hvor ressourceforbruget passer med budgettet.
Og der har vi tænkt os at holde fast,
men det står også klart, at der i de
kommende år må imødeses væsentlige
udfordringer på grund af den demograﬁske udvikling. Vi regner på muligheder
og begrænsninger fremadrettet i samarbejde med forvaltningen, således at vi,
så godt som muligt, kender vores rammer og udfordringer.
Servicen og kvaliteten er fortsat i
orden. Der er styr på det, og de ældre
får stadig en god og kvaliﬁceret indsats.
Embedslægen har netop i den seneste
rapport konstateret, at der stort set er
fremgang over hele linjen. Ventetiden
fra akutlisten til en plejehjemsplads er
16,7 dage, så der er ingen påtrængende
kapacitetsproblemer her og nu, dog
har vi et øget pres på de midlertidige
pladser, da sygehusene udskriver deres
patienter tidligere end førhen. Det står
også klart for mig, at vi har store muligheder for at øge servicen inden for de
givne økonomiske rammer, hvis vi får
reduceret det store sygefravær, der ses
overalt i plejesektoren. På det område
vil jeg gerne have en politisk drevet indsats – vel vidende, at meget har været
forsøgt. I hvert fald vil jeg tage initiativ

til, at vi drøfter mulighederne politisk i
udvalget. Jeg tror, at tiden er kommet til
at gå nye veje. Hvis vi bliver ved at gøre
det samme, som vi plejer, får vi de resultater, som vi plejer at få.
Lukning af Plejehjemmet
Frydenslund har fyldt en del i medierne, herunder Midtjyllands Avis, og nåede
senest også til drøftelse i byrådet på
foranledning af Leif Lund, DF. Den nedsatte pårørendegruppe har været meget
aktiv i medierne og med forskellige kontakter til byrådet. Vi har også i udvalget
i ﬂere omgange været i dialog med gruppen, der dog aldrig er nået til en accept
af, at lukningen sker. Gruppen har med
stor energi brugt mange demokratiske
muligheder for at undgå lukningen,
herunder diverse klager til Folketingets
Ombudsmand og Statsamtet. Hidtil dog
uden at opnå medhold i nogle af klagepunkterne. Plejehjemmet Frydenslund
var på ”Ud- og Ombygningsplanen” på
grund af forskellige forhold omkring
bygningernes indretning, herunder
brand- og arbejdsmiljøhensyn, og derfor
indgik plejehjemmet i vores beslutning.
Pengene skulle ﬁndes. I virkeligheden
var det meget saglige kriterier, men
altså ikke i pårørendegruppens opfattelse. Imidlertid er det også klart, at
når vi kun har lukket plejehjemspladser
i Silkeborg by, så vil det være påkrævet,
at nybygning sker i dette område, og

det var da også en del af den politiske
aftale i udvalget, at dette skulle ske.
Beregningerne, som tidligere omtalt, er
derfor også målrettet denne problematik. Heldigvis er det ikke så dyrt at bygge
et plejehjem, som for eksempel en skole;
det skyldes, at det kan ske i samarbejde
med en boligforening, der lejer boligerne
ud til de ældre. Derved ﬁnansieres en
stor del af byggeriet eksternt, men vi
skal ﬁnde pengene til driften – det er
den store udfordring.
Politik
k er selvfølgelig omdrejningspunktet for arbejdet i udvalget – det
handler om fremtiden – og her er
meget fokus på den proces, som vi har
igangsat omkring en ny ”Sundheds og
Ældrepolitik”, der skal sætte rammerne
omkring arbejdet og målsætningerne de
kommende år. Vi arbejder målrettet mod
at involvere borgerne, og det sker blandt
andet ved at forsøge at mobilisere lokalrådene, der har stor indsigt i, hvad der
ﬁndes af ressourcer, problematikker og
muligheder rundt omkring i kommunen.
Der er en række spændende ting, som
skal drøftes og besluttes – Det handler
jo om at sikre den enkelte ældres ret
til at være herre i eget liv. Jeg håber, at
mange involverer sig, og giver os noget
at overveje!

Frydenslund Plejehjem

Foto: Niels Lauritsen
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MORTEN LØKKEGAARD,

medlem af Europa-Parlamentet

Pressefriheden
er hverken rød eller blå
Når man taler om pressefrihed, burde vi alle være farveblinde! Og det gælder også
én af de seneste sager i Parlamentet, nemlig Ungarns medielov - en skamplet for
enhver, der hylder pressefrihed.
Når det kommer til fundamentale frihedsrettigheder, burde det være ligegyldigt, om man går til rød eller blå stue,
når klokken ringer ind. Intet burde kunne
rykke ved, at pressefriheden må bestå
for enhver pris.
Ungarerne sætter med deres nye medielovs helt groteske forslag om blandt
andet at lade et medieråd udpeget af
den ungarske regering, vurdere om der i
nyhedsstrømmen er en afbalanceret dækning, en diskussion om pressefrihed - og
brud på selv samme - på dagsordenen.
Frem til afstemningerne om den ungarske medielov i Strasbourg i februar,
lagde vi vedvarende pres på for at få
Ungarn til at ændre loven. Sammen med

andre medlemmer af den liberale gruppe
i Parlamentet, besøgte jeg blandt andet
Budapest og Ungarns premierminister,
Viktor Orbán. En charmerende, stærk og
humoristisk mand, der uden at komme
nærmere sagens kerne talte med store
armbevægelser om at ﬁnde »passende
svar« på udfordringerne.
Presset bar omsider - delvist - frugt:
»Den ungarske medielov bliver ændret
og skal følge de grundlæggende principper for mediefrihed«, lovede formanden
for det ungarske parlament, Richard
Hörcsik, og samme melding gav Ungarns
udenrigsminister i midten af februar.
Det er en politisk sejr, at Ungarn nu er
gået med til at ændre loven, men vores

Viktor Orbán, Ungarns premierminister, talte med store armbevægelser

vedholdende pres fra den liberale gruppe var aldrig motiveret af et ideologisk
slagsmål mellem højre og venstre! Det
var og er derimod drevet af et ønske om
at være tro over for de fælles værdier, vi
i EU har tilsluttet os.
Vi liberale har reageret, som vi bør og
skal: Vi har fastholdt - og vi fastholder
kritikken. Der er for meget på spil til at
lade den her glide af brættet. Og selv
om der nu er indrømmelser fra Ungarn,
er vi ikke tilfredse, før vi er helt sikre
på, at ændringerne får deres konkrete
gang på jorden. Vi er nødt til at holde
fast i principperne fra EUs charter for
grundlæggende rettigheder, og førend
Ungarn fjerner regeringens mulighed for
at agere instrument for censur i pressen
samt muligheden for at tvinge journalisterne til at afsløre deres kilder - for
blot at nævne to væsentlige punkter helmer jeg ikke i min kritik.
For det handler ikke om Ungarn alene,
og det handler ikke om at gå til rød eller
blå stue. Det handler om frihedsrettigheder, hvor andre lande som Rumænien,
Polen, Estland - ja, sågar Italien - også
har pletter på tøjet. Men nok er nok.
Kroatien banker på døren og vil ind.
Tyrkerne venter i venteværelset. Hvis
ikke, vi holder fast i Københavnerkriterierne - spillereglerne for at være
klub-medlem - mister EU sin legitimitet
som klub. For pressefriheden: den er
hverken rød eller blå...

Udskiftning i byrådet
Som det sikkert er alle bekendt, udtræder Kjeld Aagaard Kjærulff af Silkeborg
Byråd og som 1. suppleant indtræder
tidligere borgmester i Them, Bent
Bräuner fra Bryrup.
I skrivende stund ved vi ikke, hvilke
udvalg Bent Bräuner vil få tildelt, men
når næste Venstreblad udkommer til
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september, vil vi kunne fortælle meget
mere om det, ligesom vi i næste blad,
vil bringe en oversigt over samtlige
Venstres byrådsmedlemmer med angivelse af, hvilke udvalg, de forskellige
byrådsmedlemmer er siddende i.
Red.

KRESTEN FRIIS,

formand for kommuneforeningen

Beretning fra Venstres Kommuneforenings generalforsamling
Formand Kresten Friis kom i sin beretning bl. a. ind på, at det er en vigtig aften, da
vores demokratiske ret i aften skal bruges. Vores ret til at blive hørt og vores ret til
at give til kende, hvad vi mener rent politisk.
Det er der mange, specielt i det Nordafrikanske område, der i disse dage kæmper for – nogen mister endda livet for det.
Vores demokratiske ret betyder også,
at vi inden årets udgang skal have et
Folketingsvalg. Et valg, der bliver afgørende for Danmark, og bliver afgørende for,
om Danmark skal have en ny regering.
Mange håber på, der kommer en ny
regering, men inden jeg er færdig med
min beretning håber jeg, at jeg har gjort
jer bekendt med, hvorfor vi ikke skal
skifte regeringen ud.
I året, der er gået, har vi mistet omkring
120 medlemmer. Medlemmer, der er
gået af den ene eller anden grund, også
medlemmer, der har meldt sig ud af
Venstre på grund af ting, socialdemokraterne i Silkeborg kommune har fået
besluttet og trumfet igennem. Der er
højt til loftet i Venstre, så vi kan godt
holde til det. Men vi skal selvfølgelig ikke
bare sidde stille og se på, det sker. Vi må
gøre noget, så vi igen kan begynde at
fastholde medlemstallet.
Vi var på Silkeborgmessen i oktober,
og som vi oplevede det, var det en god
messe. Lidt færre besøgende end sidste
år. Bestyrelsen har besluttet, at vi fortsætter med messen og herfra skal lyde en tak
til de, der stod for det praktiske arbejde.
Vort medlemsblad er udkommet 3 gange
i 2010, og det gentager sig igen i 2011.
Det er igennem det medie, at vore medlemmer kan få at vide, hvad der rører sig
både lokalt men også internationalt. Der
er faste skribenter på bladet, både fra
EU, Christiansborg og fra byrådsgruppen. Der er også set personer uden for
Venstre, der har ytret sig i bladet. F.eks
var Kirkens Korshærspræst inde med et
indlæg over lukningen af varmestuen
om søndagen og sidste år var Dansk
Sygeplejeråd inde med en artikel over
konsekvenserne ved de store kommunale besparelser i hjemmeplejen.
På det landspolitiske er Venstre kommet
godt i gang. Vi er gået ind i et valgår

som betyder travlhed for alle Venstres
medlemmer og ikke mindst for Venstres
kandidater til Folketinget. Regeringen
har skabt et godt fundament for vores
organisatoriske indsats til den kommende valgkamp, igennem de sidste 10
år ved magten.
Her kom Kresten Friis bl. a. ind på
forbedring af de offentlige ﬁnanser med 24 mia. kr. i 2013 i tråd med
EU-konvergenskravene som indebærer
at det offentlige forbrug holdes i ro frem
mod 2013. Der prioriteres 10 mia. kr. til
sundhed, uddannelse og svage grupper,
som ﬁndes ved budgetforbedringer i
staten på andre områder. Kommunernes
udgifter fastholdes på uændret niveau
i 2011-2013. Den aftalte forhøjelse af
topskattegrænsen udskydes til 2014, og
reguleringen af beløbsgrænser for skatter mv. suspenderes i tre år. Det giver
8,3 mia. kr. i 2013.
Der indføres et loft for fradrag for lønmodtageres faglige kontingenter på 3.000
kr. årligt, og private og offentlige arbejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål
forhøjes. Det giver 1,5 mia. kr. i 2013.
Kresten Friis kunne også fortælle, at
arbejdsstyrken falder, og ﬂere ældre går
på pension. Når der er fem, der går ud
af arbejdsmarkedet kommer der kun ﬁre
nye til. Derfor kommer der til at mangle
arbejdskraft. Og den offentlige økonomi
hænger ikke sammen, og der er udsigt til
underskud mange år ud i fremtiden.
Derudover har regeringen stillet forslag

om en gradvis afvikling af efterlønnen:
Der er ikke råd til at lade sunde og
raske mennesker forlade arbejdsmarkedet, selv om der er brug for deres
indsats. Det er en forkert prioritering.
Regeringen foreslår derfor, at efterlønnen afskaffes helt for alle, som ultimo
2010 var under 45 år gamle. For personer mellem 45 og 56 år aftrappes efterlønnen gradvist.
Danmark står i de kommende år over
for store udfordringer med en mindre
arbejdsstyrke, faldende indtægter fra
Nordsø-olien og eftervirkningerne af
den økonomiske krise. Det betyder, at
der i 2020 er en ubalance på de offentlige ﬁnanser i størrelsesordenen 45-50
mia. kr. årligt. Den er vi nødsaget til at
hente hjem.
Udvidet frit sygehusvalg
Regeringen ønsker et sundhedsvæsen
med patienten i centrum. Derfor er der
indført udvidet frit sygehusvalg, som
sikrer alle patienter – uanset pengepungens størrelse – sikkerhed for, at man
ikke behøver vente mere end 1 måned
på behandling. Det er en stor succes, og
over 389.000 patienter brugt muligheden for at komme hurtigere i behandling.
Til sidst takkede Kresten Friis venstregruppen for godt samarbejde i årets løb, og
endelig lød der også en tak til bestyrelsesmedlemmerne i vælgerforeningerne.

Generalforsamling

Foto: Niels Lauritsen

VENSTREBLADET • 1 • 2011

7

BIRTHE PINGEL,

medlem af redaktionen

En samtale med
Steen Vindum
Det nuværende byråd har nu arbejdet i mere end 1 år. Det er tid til at
gøre en form for status over den forløbne periode. I den sammenhæng
har Venstrebladet stillet Venstres gruppeformand Steen Vindum (SV) en
række spørgsmål.
Samtalen med Steen Vindum fandt sted
i SV’s hjem en solskinsfyldt marts morgen. SV havde allerede været aktiv med
sine private og erhvervsmæssige gøremål
et par timer. Dagens sidste opgave ville
være deltagelse i Idrætsrådets årsmøde i
Sportscentret, Silkeborg med indlæg ved
SV.
Efter en indledende snak om svaner på
marken og drift af landbrug gik vi over til
spørgsmålene:

Venstre har 10 ud af byrådets 31
pladser. Hvordan kan Venstres vælgere og de øvrige borgere i Silkeborg
overordnet se og føle, at de 10
Venstremedlemmer påvirker byrådets
beslutninger i liberal retning?
SV: På mange punkter føres der faktisk
borgerlig politik nu. Økonomien er under
genopretning – skeen er her taget i den
anden hånd. Budgetter skal overholdes.
Der arbejdes frem mod et fornuftigt
anlægsbudget. Alt sammen god liberal

politik. Der er to markante punkter,
hvor Venstres byrådsgruppe har sagt
fra, nemlig nej til krav om uddannelsesklausuler (Venstre har respekt for og
tillid til virksomhedernes ret og evne til
ansættelse og uddannelse af medarbejdere), nej til dækningsafgift og stigning i
grundskyld. Hvad anlægsbudgettet angår,
mener jeg, at byrådet er forpligtet til at
nå op på et anlægsbudget på 250 mio. kr.
Både for at kunne følge med nabokommunerne, og fordi der skal bruges mange
penge til aﬂedte vejudgifter i kølvandet
på, at motorvejen anlægges. Derfor
mener jeg, at alle kommunale områder er
nødt til at effektivisere – spare om man
vil – en til to procent næste år.

SV: I KFU går vi efter at ﬁnde løsninger
i fællesskab – i øvrigt ligesom i andre
udvalg. Vi forsøger at understøtte gode
initiativer, hvor borgerne selv bidrager og tager et ansvar. Vi forsøger at
fremme nye initiativer, hvor det kommunale bidrag er mindre – eksempelvis at overdrage driften af Lunden og
Vestergadehallen til DGI. Vi forsøger at
give foreningslivet bedre vilkår. Vi har i
udvalget et hav af møder med forskellige
borgere og foreninger – min påstand er,
at alle de borgere der ønsker det, bliver
hørt.

Du sidder selv som medlem af
Økonomiudvalget (ØK) sammen med Hans-Jørgen Hørning.
Økonomiudvalget har erfaringsmæssigt en stor indﬂydelse på kommunens styring. Udvalget har ofte
initiativretten. Hvilken betydning har
det, at du og Hans-Jørgen Hørning
som erfarne politikere sidder i dette
udvalg?

• Udfordringen med fremover at skaffe
økonomi til 3 museer i Silkeborg
(Silkeborg Museum, Museum Jorn og
Kunstcenter Silkeborg Bad). Kan der
tages initiativer i retning af fælles
administration, markedsføring og billetsamarbejde?

Steen Vindum

SV: Når der skal føres stram økonomisk
politik, er det vigtigt, at ØK står sammen,
og udstikker klare og faste rammer for
dette. Hans Jørgen og jeg har bl.a. forsøgt at sikre en fornuftig proces omkring
konkurrenceudsættelse og udbud – her
forsøger vi at gå efter resultater. I ØK
indgås der også ofte de politiske kompromiser - her er erfaring vigtig.

Du er også formand for Kultur- og
fritidsudvalget (KFU). Venstre har 3
(Steen Vindum, Leif Bæk og Anders
Kaysen) af de 5 pladser i udvalget.
Kan du give eksempler på beslutninger i udvalget, hvor det tydeligt
fremgår, at Venstre har gjort en forskel? Hvordan inddrager dit udvalg de
lokale foreninger/borgere i de beslutninger, der vedrører dem?
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Samtalen med SV berørte ﬂere af de felter, der arbejdes med i udvalget, fx

• Tankerne om et nyt Museum Jorn i
området, hvor Shell og Kvickly ligger
i dag. Vel at mærke et museum uden
kommunale kroner til anlæg, men med
mulighed for et større kommunalt
driftstilskud.
• Den dårlige økonomi i højskolen
Performers House. Kommunen giver
ikke penge til drift af højskolen, men
har givet lån/lånegaranti. Det er disse
lån, der kan komme i spil ved en evt.
tvangsauktion. SV giver udtryk for, at
skolen må tage affære og få styr på
sin økonomi og organisation.
• Den kommende ﬂytning af
Turistbureauet fra Havnen til det
gamle rådhus på Torvet. SV forventer
en bedre service fra bureauets side
fremover. Silkeborg mister turister.
Vi vil gerne via samarbejde have del
i den erhvervsturisme, der ﬁndes i

både Herning og Århus. SV forventer
en synergieffekt, når Turistbureauet
og dele af Erhverv Silkeborg kommer
under samme tag. Når ﬂytningen er
sket, forventer SV, at kommunen sælger huset på havnen.

Hvordan bruger du Venstres organisation i arbejdet som byrådspolitiker?
SV: Jeg synes, jeg har tæt kontakt til
Venstres bagland og organisation. Vi har
arbejdet på at få backinggrupperne på de
forskellige områder til at fungere – nogle
steder fungerer de, andre steder er der
plads til forbedring. Jeg deltager i alle
kommuneforeningens bestyrelsesmøder
og forretningsudvalgsmøder – det i sig
selv giver også en god kontakt.

Hvordan bruger du Venstres landsog regionspolitikere i arbejdet som
byrådspolitiker?
SV: Jeg har god kontakt til relevante politikere – og egentlig ikke kun Venstres.
Det er altafgørende at have lokalt valgte
politikere, som kan trykke på nogle
knapper. Det er en af de ting Silkeborg
tidligere har været for dårlig til – det
synes jeg, at vi nu gør langt bedre. Vi har
fået et stort netværk sat op, jeg sidder
bl.a. selv i Vækstforum – som over en 3
års periode har 400 mio. kr. til erhvervsfremmende projekter. I forbindelse med
torvecenter, motorvej, Gudenå, politi og
skat mm. Har vi brugt folketingspolitikere
ﬂittigt. Generelt er Silkeborg kommune
blevet bedre til at komme ind i fora,
netværk og udvalg end i den tidligere
byrådsperiode. Jeg er meget bevidst

om betydningen af at være en del af og
bruge tætte netværk.

Ud over byrådsarbejdet har du også
din familie, dit landbrug og din
formandspost i LandboMidtØst.
Hvordan kombinerer du i hverdagen
disse opgaver?
SV: Der skal laves en god og fast kalender for at få det hele til at gå op. Jeg
bruger vel halvdelen af min tid på byrådsarbejde, og halvdelen på LandboMidtØst
(LMO) – og så er jeg landmand i fritiden.
Landbruget passes i hverdagen af min
partner i det selskab, der driver hans og
min gård. LMOs kerneydelser er rådgivning og service inden for regnskab og
skat, driftsøkonomi, ejendomshandel og
jura, planteavl og miljø, kvæg- og svineproduktion, socialøkonomi, landdistriktsrådgivning og ledelse samt IT anvendelse.
I dag yder LMO, der har en omsætning på
180 mio. kr., også rådgivning til ﬂere mindre virksomheder uden for landbruget, fx
frisør- og tømrervirksomheder.
Vi har valgt, at LMOs næstformand Frede
Lundgaard Madsen har kontakten til
Silkeborg kommune, medens jeg selv
varetager kontakten til Viborg kommune.

Hvordan oplever du borgernes interesse for byrådets arbejde?
SV: Jeg oplever den som faldende. Der
er generelt en dalende interesse for
politik. Ligesom de øvrige byrådsgrupper
har Venstres byrådsgruppe ikke en fælles holdning til at bevare eller nedsætte
antallet af byrådspolitikere (p.t. 31). SV
har en formening om, at en nedsættelse

af antallet fra 31 til 27 vil kunne fremme
dialogen i byrådet. Samtidig vil det være
et signal udadtil om, at nu hvor vi har
reduceret antallet af kommunale medarbejdere, er vi parate til at følge trop og
nedsætte antallet af byrådsmedlemmer.
Lokalrådenes arbejde og input opfatter
jeg som vigtigt for udvalgsarbejdet og
dermed byrådsarbejdet. Hvis dialogen
mellem lokalråd og fagudvalg er på plads,
kan Nærdemokratiudvalget nedlægges
ved næste konstituering.

Hvordan opfatter du din rolle som
leder af Venstres byrådsgruppe?
SV: Det er en opgave, som jeg er stolt af
og ydmyg overfor. Det er en post, der er
nem i medgang, og svær i modgang. Det
kræver nok både pædagogiske evner og
så også evnen til at skære igennem. Alle
skal gerne føle sig hørt og kan se sig selv
i beslutninger. Og så er der jo en vigtig
rolle i udadtil at fremføre vores synspunkter.

Hvilke udfordringer ser du i byrådsarbejdet i den resterende byrådsperiode og på lidt længere sigt?
SV: De vigtigste udfordringer bliver at
fastholde den gode udvikling i økonomien. Jeg tror, kommunernes økonomi
kommer under pres de kommende år.
Her bliver der behov for kreative og intelligente løsninger. Det gælder også i FKU,
hvor vi vil satse på idrætsforeningerne.
Generelt skal aktørerne mere på banen
for at få del i offentlige midler.

Vestergadehallen

Lunden

Foto: Niels Lauritsen

Foto: Niels Lauritsen
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Lilian Bredgaard stopper som kasserer
Efter seks år på posten har Lilian
Bredgaard besluttet sig for at
stoppe som kasserer i Venstres
Kommuneforening.
”Jeg lod mig i sin tid overtale til at aﬂøse
kasserer Poul Erik Rohde, mens han var
udstationeret i Irak i 2005/2006. Derefter
faldt det naturligt at fortsætte som kasserer - først i samarbejdsudvalget i forbindelse med kommunesammenlægningen
og senere i Venstres Kommuneforening,”
siger Lilian Bredgaard.
Hun understreger, at hun har været glad
for at være med i det aktive arbejde i
Venstre.
”Det er en fornøjelse at arbejde sammen
med gæve venstrefolk, og jeg kan se

tilbage på mange udbytterige og fornøjelige møder. Gennem årene har jeg mødt
en masse dejlige mennesker, og jeg har
følt, at min indsats blev værdsat, og det
er en rar følelse,” siger Lilian Bredgaard
og slutter af med en tak for et fantastisk
godt samarbejde.
Lilian Bredgaard har været aktivt medlem
af Venstre siden 1985. Hun startede i
Madum Venstrevælgerforening i UlfborgVemb Kommune. I begyndelsen af
90erne ﬂyttede Lilian Bredgaard og hendes ægtefælle, Frode Jensen, til Virklund.
På daværende tidspunkt var Lilian
Bredgaard 1. suppleant til Ulfborg-Vemb
Byråd. Hun fortsatte som aktivt medlem
af Silkeborg Venstrevælgerforening ,
hvilket blandt andet har betydet, at Lilian
Bredgaard har været medlem af vælger-

foreningens bestyrelse i en årrække.
Lilian Bredgaard er ansat som bogholder hos KTC –Kommunalteknisk
Chefforenings sekretariat i Silkeborg.
Venstres Kommuneforening takker Lilian
for de mange års trofaste arbejde med
at holde styr på pengesagerne, som hun
har gjort med sikker, ærlig og hård hånd.

NIELS LAURITSEN

Søren Slott blev genvalgt
Venstrevælgerforeningen i Silkeborg
afholdt generalforsamling sidst i februar.
Der var mødt ca. 40 personer op, som
deltog i en gnidningsløs generalforsamling med en efterfølgende politisk debat.
Der var, som forventet, genvalg af formandsposten til Søren Slott, og til resten
af bestyrelsen blev et enkelt medlem
skiftet ud.
Søren Slott, kom i sin beretning ind på
den store spareplan, der sidste år skulle
gennemføres i kommunen, som betød,
at man sagde farvel til ca. 400 ansatte i
kommunen. Han kom også ind på, at der
var kommet en ekstra dækningsafgift
til erhvervslivet, som skyldes S og SF.
Ligeledes kunne Søren Slott også fortælle, at erhvervsklimaet i Silkeborg, lå i
bunden af hele Danmarks erhvervsklima,
og førnævnte dækningsafgift, har ikke
gjort det bedre.
Søren Slott kunne også i sin beretning
fortælle at stigningen i boligskatterne i
Silkeborg udelukkende kunne tilskrives S
og SF i kommunen, da det var dem, der
stemte det igennem. Hermed er vi blevet
advaret om, hvad der vil ske, hvis S og SF
får magten i Danmark, sagde han.
Kasserer Poul Erik Rohde fremlagde
regnskabet, der viste et overskud på
ca. 10.000 kr. Poul Erik Rohde kunne
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også fortælle, at der havde været en
medlemstilbagegang på 17 medlemmer
i løbet af 2010 og der er på nuværende
tidspunkt 350 medlemmer.
Efter generalforsamlingen var der politisk
debat, hvor der var indlæg af Britta Bang,
der kunne fortælle nyt om skoleområdet, hvor skolerne nu selv kan få lov at
bestemme timetallet, og selv bestemme,
hvordan man vil fordele det. Ligeledes
håbede Britta Bang også på, at vi kunne
få pædagoguddannelsen til Silkeborg så
denne kunne få et fornuftigt og godt
samarbejde i gang med vores eksisterende læreruddannelse i byen, også til gavn
for byens institutioner og skoler.

Sluttelig talte Vagn Larsen om nyt fra
regionen og kom bl.a. ind på, at man
ikke bare skulle frasortere al tale om
Hærvejsmotorvejen, men bør tage den
med i en snak om infrastrukturen i
Danmark og i Jyllands i særdeleshed.
Borgmesteren i Silkeborg har allerede
lukket ideen ude, da hun mener man
kun bør fokusere på en Kattegatbro. Det
er helt forkert, sagde Vagn Larsen. Lad
os holde begge muligheder åbne for en
debat og en undersøgelse.

Gitte Willumsen kunne fortælle fra
ældreudvalget hvad der rørte sig der.
Hun kom bl.a. ind på, at hvis en ældre
beboer i eget hjem krævede mere end
20 timers hjemmehjælp om ugen, ville
det være billigere, at vedkommende
var på et plejehjem. Hun kunne så også
fortælle, at det var vigtigt, at beboeren
ønskede denne ﬂytning selv.

Folketingsmedlem Mads Rørvig sluttede
aftenen af med en politisk orientering
fra Christiansborg.

Anders Kaysen berettede om nyt fra
kulturen. Vi kan ikke undvære kulturen,
vi vil ikke undvære kulturen og skal heller ikke. Derfor vil der altid være behov
for at støtte kulturen. Kulturens økonomi i Silkeborg svarer til 3% af hele
kommunens budget.

Generalforsamling Venstre Silkeborg

Foto: Niels Lauritsen

ANNE V. KRISTENSEN,

regionsrådsmedlem, Region Midt

Det røde flertal VIL IKKE styre
økonomien
Hele januar og en del af februar er gået med at spare i Regionen igen-igen.
Vi vedtog et budget for 2011 i oktober måned. Allerede inden udgangen af
2010 stod det klart at vi skulle spare 455 mio. kr.
byde vores personale og vores patienter
den ene sparerunde efter den anden.
Samtidig har vi i 2010 og 2011 tilsammen fået 1,4 mia. nye kroner i Region
Midtjylland.

de såkaldte overbetalinger af privathospitalerne. Siden er det kommet frem at
Region Midtjylland med Bent Hansen i
spidsen, bevidst ikke har lavet udbud af
fedmekirurgi.

Hvordan kan man tage så meget fejl på
så kort tid???

Det er altså hverken bloktilskudet, Bertel
Haarder eller Regeringens skyld at økonomien ikke holder i Region Midtjylland.
Det er det snævre røde politiske ﬂertals
skyld. De VIL ikke styre økonomien og
det gør det jo også meget nemmere at
banke regeringen oveni hovedet. Det må
stoppe nu.

Han har ellers haft travlt med at skælde
ud på Regeringen og især Lars Løkke. Nu
viser det sig for det første at han selv
har aftalt prisen for fedmekirurgi med
privathospitalerne og at han vel vidende,
at vi ikke selv havde kapacitet til fedmekirurgi, har undladt at udbyde behandlingen, så vi kunne få en bedre pris.

Lige før valget i 2009, nærmere betegnet oktober 2009 vedtog S, SF og R
et budget for 2010. I Januar 2010 ﬁk vi
beskeden. Det holder ikke vi skal ﬁnde
284 mio. kr.

Det politiske klima
I Venstre er vi pæne og ordentlig mennesker, som gerne vil levere et seriøst
politisk arbejde. Det har vi forsøgt siden
2006.

Hvordan kan man tage så meget fejl på
så kort tid???

Nu er tålmodigheden ved at være
opbrugt. Vi er de sidste par måneder
blevet holdt ude af forhandlingerne, vi
er blevet forholdt oplysninger og vi er
allerede nu holdt ude af forhandlingerne
om budget 2012. S, SF og R er allerede
nu inviteret til forhandlinger i september
2011. Vi er ikke inviteret.

Man skal ikke kaste med sten når
man selv bor i et glashus, men nu er
Rigsrevisionen sat på sagen. Vi har
mange gange foreslået at vi skulle lave
nogle ﬂere udbud, så vi kan få den bedste pris. Hver gang er vi blevet afvist. Nu
har vi foreslået det igen og så må vi se
om de kommer til fornuft.

Hvordan kan man tage så meget fejl på
så kort tid???
Besparelserne blev vedtaget i
Regionsrådet den 23. februar 2011.
En uge senere kom regnskabet for
2010. ”Ih hvor fantastisk” jublede Bent
Hansen(S), Bente Nielsen(SF) og Andreas
Steenberg(R) – ”det ser ud til at der alligevel ikke manglede 455 mio. kr. – kun
203”.

VK og O var som bekendt ikke med i forliget om besparelserne. Det var vi ikke
fordi der endnu engang ikke var lavet
konkrete beregninger. 1/3 af spareforslagene var ikke beregnet konkret. Med
andre ord havde man gættet sig frem.
Vi er ikke med på den vogn, hvor uholdbare budgetter vedtages. Det var vi heller ikke i 2009. For os er det bydende
nødvendigt at vi har seriøse budgetter,
som holder. Vi kan ikke blive ved at

Det er ikke værdig optræden fra
Regionsrådsformandens side. Vi vil samarbejde – han vil ikke.

Det NYE sundhedsvæsen.
Venstre i Region Midtjylland afholder
den 29.-30. april en sundhedsmesse i
Århus. Der vil være stande, ambulancer,
1. hjælpskurser, indlæg om kræft og det
ny universitetshospital i Skejby, aftenfest
for v-medlemmer og meget mere.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen –
nærmere info følger.

Udbud af behandlinger
Der har været skrevet og sagt meget om

Grillaften og debatmøde med Jens Rohde
Venstres lokalforeninger Kjellerup Nordøst og Gjern Fårvang afholder grillaften og
debatmøde med EU-parlamentsmedlem

Jens Rohde

mandag den 23. maj kl. 18.30.
Er dansk udlændingepolitik på kant med EU
– eller er det omvendt?
Aftenen foregår hos Kirsten og Michael Sørensen,
Trehøjevej 14, Horn, Fårvang.
Menu: Grillet skinke og kalkun, kartoﬂer og salat, kaffe
med småkager. Pris kr. 120,- (medbring selv service).
Bindende tilmelding til Michael B. Sørensen, mb 20 43 27 03,
michael@gejlholm.dk inden 19. maj 2011

Hvis du vil blive ved
med at modtage
Venstrebladet, hvor du
kan se det sidste nye, der
rører sig på den politiske
scene, er det vigtigt, du
har betalt dit kontingent, da det er et blad for
medlemmer af Venstre – og
har man ikke betalt kontingent, er man ikke medlem.
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HANS CHR. SCHMIDT,

transportminister

Vækst og udvikling til Silkeborg
Redaktionen har bedt transportminister Hans Chr. Schmidt om en status over den
kommende motorvej gennem Silkeborg. En motorvej, som vi i de næste mange år vil
være i tæt kontakt med. Ikke mindst under anlægsfacen, som så småt begynder her
til efteråret, men også når den står færdig, hvor vi da skal vænne os til, på en ny
måde, at bevæges os fra midtbyen og ud, på helt nye anlagte veje, som enten går
over eller under den nye motorvej.
Hans Chr. Schmidt skriver således:
Først tak for den lokale opfordring til at
gøre status på Silkeborgmotorvejen. Om
den må man først og fremmest sige, at
det er et projekt, der tilgodeser mange
hensyn på samme tid.
Motorvejsstrækningen ved Silkeborg
er sidste etape af motorvejen mellem
Århus og Herning. Når hele strækningen
på ca. 30 kilometer er færdig i 2016, så
lukkes et stort hul i det midtjyske vejnet.
Fra den dato forbedres den traﬁkale
infrastruktur fra Vestjylland, hen over
Midtjylland, og til Østjylland. Det bliver
til stor gavn for både dem der er afhængige af bil, men selvfølgelig også for
erhvervslivet og dermed beskæftigelsen
i lokalområdet. God infrastruktur betyder høj vækst. Det er nærmest en økonomisk naturlov. Motorvejen gavner nu
også sundheden i Silkeborg, da en stor
del af traﬁkken nu ledes uden om den
tætbefolkede Silkeborg by.
Et projekt – mange idéer
Udbygningen af Silkeborgmotorvejen er
et projekt, som går en del år tilbage.
Folketinget vedtog allerede tilbage i
1990 en projekteringslov. I 1993 beslut-

tede Folketinget at anlægge motorvej
på strækningerne Herning-Bording og
Låsby-Århus.
Disse blev åbnet for traﬁk i henholdsvis
2002 og 2003.
I 1998 fremlagde Vejdirektoratet en rapport for strækningen mellem Bording
og Låsby, som belyste forskellige
løsningsforslag nord om, gennem og
syd om Silkeborg. På baggrund af den
efterfølgende høring blev det besluttet, at der skulle gennemføres en VVMundersøgelse af en Ringvejslinje og en
nordlig motorvej.
Som bekendt endte man med en helt
tredje løsning, nemlig den såkaldte
Kombilinje.
Under høringen af VVM-redegørelse
foreslog lokale kræfter, at man kunne
kombinere de to løsninger ved at forbinde de to linjer gennem den nordøstlige del af Silkeborg by. Formålet med
”Kombilinjen” var et øget hensyn til den
fredede del af bl.a. Gudenådalen.
I slutningen af 2008 indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale

Magasinbygningen til venstre vil skulle fjernes, når motorvejen kommer bragende 5 meter fra
svømmehallen som ses i baggrunden. Højskolen ønsker placeret en lydmur som kan tage støjen
under anlægsarbejdet samt fra traﬁkken efterfølgende. En sådan er endnu ikke bevilget.

Foto: Niels Lauritsen

12

VENSTREBLADET • 1 • 2011

Venstre en aftale om, at motorvejen
skulle anlægges i netop Kombilinjen
og loven om anlæg af motorvejen blev
efterfølgende vedtaget af Folketinget
d. 6. maj 2009. udbygningen af
Silkeborgmotorvejen står dermed som
et vigtigt eksempel på et godt samarbejde mellem det nationale og lokale
niveau, som gav en gavnlig løsning for
både miljø og traﬁkafvikling. Derfor
må vi også bære over med, at den
valgte linjeføring for udbygningen af
Silkeborgmotorvejen indebar, at det
samlede anlægsbudget for projektet
blev stort.
Spar tid
Strækningen ved Silkeborg vil betyde, at
traﬁkken i og omkring Silkeborg afvikles
bedre og hurtigere. Traﬁkken på næsten
alle veje i Silkeborg by – og på mange
veje i hele området mellem Funder
og Låsby – bliver væsentlig mindre.
Motorvejen vil gennemsnitligt give en
tidsbesparelse på 12 minutter på strækningen mellem Funder og Låsby. Det
lyder af lidt isoleret set, men samfundsøkonomisk giver det en samlet tidsbesparelse på 1.400.000 timer årligt! Hvad
angår tiden for færdiggørelse, så er projektet opdelt i to etaper med forskellige
tidsplaner. Projektets østlige del – mellem Hårup og Låsby – forventes at åbne
i slutningen af 2015, mens den resterende del mellem Funder og Hårup forventes at åbne i 2016. De første anlægsarbejder begynder i 2011 med byggeriet
af broen over Gudenåen. Byggeriet af
de øvrige broer begynder i slutningen
af 2011, og jordarbejdet begynder i slutningen af 2012. Som transportminister
glæder jeg mig over hver gang infrastrukturen forbedres. For selv om man
meget ofte anskuer udbygningen lokalt
– i medgang og modgang – så er hvert
lokale projekt af denne størrelse med
til at udgøre en helhed. Alle får bedre
mulighed for hurtigt at komme på tværs
af landet, hvilket i sidste ende er med
til at binde hele Danmark sammen. Det
giver den vækst og velstand, som vi alle
ønsker os for hele Danmark.

SØREN SLOTT, formand, Silkeborg Lokalforening

Med Mads Rørvig i løvens hule
Den 14. marts afholdt 3F i Silkeborg et debatmøde med Silkeborgs kandidater til
folketingsvalget med temaet: “Hvordan skaber vi vækst og fuld beskæftigelse?”.
Formand for venstre i Silkeborg, Søren Slott, deltog i mødet og har skrevet
denne beretning:
Kulisserne for mødet var fagforeningen
3F’s lokaler, så man kan roligt sige, at
rød blok med Steen Gade (SF), Thomas
Jensen (S) og Lars Nyhus (Ø) var på
hjemmebane. Blå blok var repræsenteret
af vores Mads Rørvig og Morten Borch
fra Liberal Alliance. Finn Andersen,
Jørn Frederiksen fra vores bestyrelse i
Silkeborg og jeg deltog for at yde Mads
moralsk opbakning.
Mads gjorde det glimrende - måske så
glimrende, at Steen Gade gentagne følte
det nødvendigt at afbryde Mads, når
Mads havde ordet. Steen Gades meget
uhøﬂige forsøg på, at tage sig unødig
hjemmebanefordel over for Mads krævede tiltale, men ingen gjorde noget.
Til sidst måtte vores Jørn med myndig
stemme sige til Steen Gade:” Sæt dig
ned og tie stille Steen Gade” - meget
berettiget og det hjalp. Debatmøder
behøver jo ikke at være kedelige!

er reformer, der sikrer øget udbud af
arbejdskraft, når de mindre årgange
slår igennem og lavere skatter, så vi kan
sikre muligheden for en moderat lønudvikling fremover.
Herudover ønskede Torben Vilsgaard
mere fokus på uddannelse og infrastruktur. Han påpegede den meget farlige
tendens, at for første gang i historien,
er danske unge dårligere uddannede end
deres forældre.
At dømme efter tilhørernes spørgsmål og
kommentarer, blev Torben Vilsgaard ikke
mødt med megen forståelse fra tilhørernes side for sine ønsker om reformer.
Personligt tror jeg, det er et af Danmarks
allerstørste udfordringer, at der tilsyneladende ikke endnu er skabt en bevidst-

hed om nødvendigheden af reformer.
Lars H. Andersen advarede meget kraftigt imod, at politikere og erhvervsaktører alene satser på service og forskning
og glemmer nødvendigheden af at
produktion også skal foregå i Danmark.
Uden produktion i Danmark, vil vi bl.a.
ikke kunne produktudvikle.
Mads gik i clinch med Thomas Jensen
angående “Fair Løsnings” forslag om
fremrykkelse af offentlige investeringer
og øgede skatter på 31.5 mia. kr. Mads
påpegede meget malerisk, at med S i
førersædet ville vi drøne direkte ud over
afgrunden som følge af øgede skatter.
Det var en god aften med gode indlæg
og spørgsmål.

Mads Rørvig kunne fortælle, at FAIR LØSNING vil føre Danmark direkte ud over afgrunden.

Som oplæg til folketingskandidaternes
indlæg gav direktør Torben Vilsgaard fra
Erhverv Silkeborg og adm. dir. fra Elfac
A/S, Lars H Andersen to glimrende indlæg. Torben Vilsgaard anskueliggjorde
en række problemstillinger, som han
ønskede, politikerne skal tage hånd om,
for at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og dermed mulighed for at
skabe vækst.
Torben Vilsgaards bud på styrkelsen
af virksomhedernes konkurrenceevne

Foto: Søren Slott

Ny kasserer i kommuneforeningen
Lilian Bredgaard har efter mange år,
frasagt sig kassererjobbet i kommuneforeningen og som hendes aﬂøser har vi
fået revisor Svend Siersbæk.
Svend Siersbæk er statsautoriseret revisor og driver sammen med sin søn et
revisionskontor i Silkeborg.
Svend fyldte sidste efterår 70 og kan
den 1. maj 2011 fejre 50 års jubilæum
som revisor.
Når man er 70, er det de færreste, der
er på arbejdsmarkedet, men Svend har
ingen aktuelle planer om at gå på pen-

sion da det daglige arbejde giver mening
og samtidig interesserer ham.
Svend Siersbæk er gift med Inga og efter
rigtig mange år i Silkeborg ﬂyttede de til
Hinge Storgaard, hvor Inga kom tilbage
til den fædrene gård som 8. generation.
På grund af arbejdspres i revisorfaget
har Svend ikke tidligere kunnet afse tid
til, at være aktiv i foreningsarbejdet
mv., bortset fra en periode hvor han var
bestyrelsesmedlem og kasserer i Hinge
Venstrevælgerforening. Svend glæder sig
til at begynde på kassererjobbet og deri-

gennem få en god kontaktﬂade til en hel
masse venstrefolk.
Vi ønsker Svend velkommen som kasserer og vi er sikker på, han nok skal blive
brugt ﬂittigt.
Red.
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ANDERS KAYSEN,

medlem af Silkeborg byråd

Søsportens Hus
Silkeborg Kommune har det, som mange andre misunder os. Silkeborg Kommune har
natur. Silkeborg Kommune har en enestående natur, omkranset af store skove og med
Danmarks med attraktive sølandskab og den største koncentration af søer.
Naturgivne værdier som vi skal værne
om, men som vi også skal vide at bruge
aktivt, dels til at proﬁlere Silkeborg over
for de mange, der hvert år besøger eller
overvejer at besøge Silkeborg, dels til
at skabe unikke rammer for et aktivt
fritidsliv. Især søerne giver Silkeborg
Kommune nogle særlige muligheder
for at tilgodese søsportsaktiviteter.
Netop dette særlige forhold betyder,
at vi i Silkeborg Kommune må prioritere søsportsaktiviteter højt. Silkeborg
Kommune har landets bedste forudsætninger for at skabe sig et image som
center for søsportsaktiviteter.
Det har gennem ﬂere år været et ønske
netop fra de søsportsrelaterede foreninger at samle disse foreninger og
aktiviteter under et tag - og gerne i den
vestre del af Silkeborg Langsø, hvor man
nu igen har fået mulighed for at opsætte
en konkurrencebane til rosport.
Søsportsforeningerne lancerede for nogle
år siden ideen om et Søsportens Hus.
Muligheden for at etablere Søsportens
Hus er netop kommet et skridt nærmere.
I Silkeborg Kommune har vi på byrådsmødet i januar muliggjort, at visionen om
et Søsportens Hus er kommet nærmere.
På dette møde vedtog vi et forslag til en
lokalplan, som giver mulighed for etablering af et rekreativt område med plads til
Søsportens hus. Forslaget giver mulighed
for at placere Søsportens Hus på et grundstykke, som ejes af Silkeborg Kommune, og
som ligger i den vestlige ende af Silkeborg
Langsø med adgang fra Sølystvej.
Søsportens Hus med Langsø og Odden i baggrunden.

Foruden muligheden for at etablere
Søsportens Hus i området er målet med
lokalplanen at aktivere det 17.500 m2
store areal, som Søsportens Hus skal
placeres på, ﬂerstrenget, idet man forventer at gøre området mere attraktivt
for en bredere befolkningsgruppe, samt
at gøre det muligt for andre sportsgrene at anvende Søsportens Hus som
udgangspunkt for deres aktiviteter.
Søsportens Hus er i sig selv et mangesidet projekt, der ikke alene henvender
sig til de gængse søsportsaktiviteter
som kajak og roning, men tillige er tænkt
som et muligt udgangspunkt for windsurfere, dykkersport, morgenbadere,
lystﬁskerforeninger mv. Hertil kommer, at Søsportens Hus med den brede
og alsidige brugergruppe forventes at
medvirke til øget kontakt og samvær på
tværs af de forskellige søsportsgrene.
Lokalplanen åbner mulighed for en op
til 1.000 m2 stor bebyggelse, som skal
indpasses i området, således at de
landskabelige værdier i størst muligt
omfang bevares. Det betyder f. eks., at
Søsportens Hus alene bliver et byggeri
i én etage, og at der stilles visse krav
til bygningens udformning, herunder at
den skal bygges med facader i træ og
med græs på taget.
Søsportens Hus udmærker sig i øvrigt
ved at være fremtidssikret. Det er
nemlig placeret godt 1 meter over normal vandstand (hvad det så end er).
Så kan formanden for Plan-, Miljø- og
Klimaudvalget Hans Okholm nemlig lade
både hensyn til befolkningen langs søen
og Gudenåen og vandstandens højde
ﬂyde frit og ureguleret – modsat så
meget andet, der skal reguleres stramt.
Søsportens Hus er et stort og spændende
projekt, der kan gøre det muligt at sikre
optimale trænings- og stævneforhold for
søsportsaktiviteter, som skal medvirke til
at proﬁlere Silkeborg Kommune yderligere
inden for det vi er kendt for og forbindes
med; nemlig naturen og især søerne.
Samtidig er Søsportens Hus tænkt som
et aktivt åbent center, som kan tiltrække
og danne udgangspunkt for sportsgrene,
som ikke nødvendigvis har udgangspunkt
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i søsportsaktiviteter og for den stadig stigende gruppe af selvorganiserede idrætsudøvere, som også vil få mulighed for at
anvende huset
Tilbage til sagen. Er Søsportens hus
noget vi skal brug kræfter på i Silkeborg?
Er det bare spild af penge? Er det værd at
ofre 15 – 20 mio. kr. på Søsportens hus?
Selvfølgelig skal Silkeborg med Danmarks
mest attraktive sølandskab og største
koncentration af søer have Søsportens
Hus. Spørgsmålet er, om placeringen er
den rigtige, hvilket dog ikke skal behandles her. Søsportsforeninger har selv
peget på den valgte placeringen. Det er
et særdeles spændende projekt, der er
med til at proﬁlere Silkeborg yderligere.
Men er det et kommunalt projekt? Skal
kommunen skyde penge i det projekt?
Lad mig bare slå det fast: Det er et kommunalt projekt. Vi skal turde handle
– også når tingene strammer til. Vi skal
være visionære. Vi skal som kommune
skabe de nødvendige rammer. Men det
er ikke kommunen, der skal udfylde rammerne. Det er brugerne.
Det er brugernes/klubbernes projekt.
De har ansvaret for at gennemføre
projektet. De har ansvaret for at få projektet ﬁnansieret. Det kan ikke afvises,
at det bliver nødvendigt at deltage i
ﬁnansieringen af Søsportens Hus med
kommunale midler, men kommunens
betrængte økonomi taget i betragtning
bliver det ikke med store summer. Vi
ved at Lokale– og Anlægsfonden er
meget begejstret for projektet, og at
det ligger inden for rammerne af det, de
ønsker at støtte, men også at Lokaleog Anlægsfonden stiller krav om en vis
kommunal medﬁnansiering. Kommunens
eventuelle medﬁnansiering vil således
alene ske for at sikre tilskudskroner fra
andre ﬁnansielle kilder. Selve driften vil
formentlig ikke blive dyrere end driften
af de nuværende klubfaciliteter, idet
disse faciliteter naturligvis må opgives.
Silkeborg Kommunen skaber rammerne
– borgerne udfylder dem.
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VENSTRES BYRÅDSGRUPPE
Steen Vindum
Tlf.: 26 29 37 32
Økonomiudvalg
Kultur- og
Fritidsudvalg

Hans-Jørgen
Hørning
Tlf.: 86 88 21 59

Brasilien/Paraguay

Økonomiudvalg
Ældre- og
Sundhedsudvalg

Peru/Bolivia

Nr. 17 14. okt. - 3. nov. . . . . . kr. 18.900,00
Nr. 18 4. nov. - 25. nov. . . . . . kr. 18.900,00
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e
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Nr. 16 27. aug. - 17. sept. (incl.1/2 pension) . . . . kr. 23.400,00

www.paraguayrejser.dk
Telefon 97 47 60 80 · rejser@paraguayrejser.dk

Gitte Willumsen
Tlf.: 86 86 71 35
Ældre- og
Sundhedsudvalg

Helga Sandorf
Jacobsen
Tlf.: 26 78 51 12
Børne- og ungdomsudvalg
Arbejdsmarkedsudv.

Bente Rands
Mortensen
Tlf.: 86 95 73 17
Arbejdsmarkedsudv.
Nærdemokratiudvalg
Forsyningens best.

Leif Bæk
Tlf.: 40 10 85 00

Anders Kaysen
Tlf.: 86 83 71 41
Kultur- og
Fritidsudvalg

ResenbroTømrer- &
Snedkerforretning ApS
86 85 33 50

Bent Bräuner
Tlf.: 75 75 65 99

Kultur- og
Fritidsudvalg
Forsyningens best.

Britta Bang
Tlf.: 86 81 30 80

Poul Dahl
Tlf.: 86 66 87 44

Børne- og ungdomsudvalg

Ældre- og
Sundhedsudvalg
Socialudvalg

Aktivitetskalenderen 2011
Dato

Aktivitet

Sted

9. maj

Medlemsmøde med transportministeren

Lunden

18. maj

Henning Cristophersen

Medborgerhuset

*-(515(9,6,21

23. maj

Grillaften m/Jens Rohde

Trehøjevej 14. Horn

5. juni

Grundlovsmøde

Silkeborg Museum

VWHUJDGH*MHUQ
7OI

9. jan.

Midtjysk debatforum

Bjergnæsskolen, Viborg

Mød transportminister Hans Chr. Schmidt
Mandag den 9. maj kl. 19.00.
Er der møde med transportminister Hans Chr. Schmidt i Lunden, Vestergade
TRAFIK LOKALT OG NATI
A ONALT
Efter Hans Chr. Schmidt´s indlæg vil folketingsmedlem Mads Rørvig
g orientere
om seneste nyt fra Christiansborg.
Entre kr. 50,- inkl. kaffe
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