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Nu er aben kommet tilbage på rette skulder
Forleden sad jeg og så nyheder på Tv, hvor den nye transportminister, Henrik Dam
Kristensen for jeg kan ikke huske hvilken gang, klantrede den gamle trafikminister.
Denne gang var det over bremseproblemerne med IC4 togene.
Jeg kom til at tænke på, hvornår og hvem, der egentlig havde bestemt, vi skulle have IC4 togene.

For år tilbage, havde vi en god og dygtig
arbejdsplads i Randers, der var kendt
for at bygge togsæt. Togsæt der kunne
bruges med det samme og togsæt der
kom til tiden.
I 1999 havde vi en Socialdemokratisk
regering, der ikke kunne bruge den
danske fabrik til at levere nye tog, som
skulle indsættes på det danske skinnenet, men ville bruge en italiensk fabrik
som leverandør.
Man havde gode erfaringer med den italienske fabrik, de var dygtige og kunne
levere til aftalt tid. Man havde tidligere
gjort gode erfaringer med dem, da man
før havde købt tog hos dem. Det var i
perioden 1898 til 1900 hvor man dengang købte 69 dampmaskiner, hvor 2 af
dem stadig lever... på museum.
Breda skulle levere igen.
Der blev den 12. december 2000 bestilt
83 nye togsæt, kaldet IC4, som skulle
sættes i drift i perioden 2003 til 2006.
Prisen var 5,6 milliarder kroner med den

Foto: Preben Madsen, Kalundborg
Tidligere socialdemokratisk minister, Knud Heinesen, satte som bestyrelsesformand for DSB i
2000 sin underskrift på købekontrakten med AnsaldoBreda.

tillægspris, at der forsvandt arbejdspladser i Randers.
Efterfølgende skulle der bestilles yderligere 67 togsæt.
De nye togsæt skulle indgå i DSB’s
daværende plan: ”Gode Tog Til Alle“ og
skulle forøge det samlede antal afgange
uden for København med 25%. De nye
tog var kvalitetstog med ordentlige
siddepladser og gode ind- og udstigningsforhold, plads til cykler og hensyn
til bevægelseshandicappede. Der blev
indføjet en bemærkning i kontrakten, at
hvis der skulle ske leveringssvigt, betaler Breda en passende bøde, men DSB
regner ikke med, det sker, da man ved
sidste levering havde gode erfaringer
med Breda.
Her 9 år efter første togsæt skulle være
leveret, kan vi konstatere, at togene
ikke kører. Bremserne virker ikke, der har
været problemer med indstigningen, der
har været problemer med toiletdørene
der ikke kunne lukkes, der har været
problemer med... ja, jeg kunne blive ved.

Her kunne der have kørt et IC4 tog.
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Hr. Henrik Dam Kristensen må have
glemt hvem der købte de famøse togsæt, når han på landsdækkende TV kan

klantre den tidligere transportminister
for IC4 problemerne.
På det punkt synes jeg faktisk det er
udmærket at togproblemerne er kommet
tilbage til dem, der startede dem.
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Henning Mortensen a/s
Stagehøjvej 1 • 8600 Silkeborg
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morten løkkeGAArd,

medlem af europa-Parlamentet

Kan Europa overleve
uden Kina?
Det europæiske projekt er nødlidende, Grækenland er en tragedie og Italien er et
cirkus. Og vi andre står til at betale for de fejlslagne stater.
På den baggrund kan det synes letsindigt at påstå følgende: Om ganske få år vil vi være langt mere optagede af kineserne end af vore egne interne samarbejdsvanskeligheder. En ny verdensorden med kineserne
som økonomiske frontløbere er ved at dannes.
Og mens Euro-landene og G20-lederne
i starten af november arbejdede i
døgndrift på at finde en løsning på den
græske tragedie, gæstede jeg i starten
af november Kina for at finde ud af,
hvordan et samarbejde med det folkerige land i øst kan være med til at hjælpe
væksten i gang i Europa.

for succes i kinesernes netop vedtagne
5-års plan.

Det er ikke helt nemt – både fordi
kineserne er forsigtige handelspartnere og ikke mindst, fordi det europæiske projekt unægteligt er i knæ. Da
jeg trykkede hånd med det Kinesiske
Handelsministeriums repræsentanter i
Shanghai, var det da også det samme
spørgsmål, der gik igen:

Det er altså en misforståelse, at kineserne skulle glæde sig over Europas krise.
De er godt og grundigt trætte af, at det
europæiske marked – Kinas største eksportmarked – har tabt pusten. Kineserne
er ikke specielt begejstrede ved tanken
om at smide gode penge efter dårlige.
Og i en tid, hvor mange ser på EU som
et fejlagtigt projekt, er det nemt at pege
fingre af Kina som den store stygge ulv
– og så i øvrigt spille populist-kortet og
påstå, at EU har fejlet og derfor må vige
for netop stormagter som Kina.

”Hvad har I ud af at skændes indbyrdes i
Europa? Verden vender Jer ryggen, fordi I
ikke holder sammen!“
Det er jo nemt nok at sige som repræsentanter for et diktatur, men kineserne
har en pointe: For kravene til samordnet økonomi er i dag fundamentalt
forandrede. ”Plejer“ er død, og lande
som Kina, Brasilien og Indien kan ikke
længere afskrives som ”verdens fabrik“
og arkiveres under kategorien ”småt
brandbart“.
På ti år er Kina gået fra at være en
mindre spiller i verdenshandelen til at
være den vigtigste handelspartner for
hele seks af de store G20-lande – med
en vækstrate, som vi kun kan drømme
om.
Men tanken om kinesisk dominans i
Europa giver mange koldsved.
Andre ser – som jeg – muligheder i et
tættere samarbejde med kineserne i
stedet for at anskue EU-Kina relationen
som et nul-sums spil.
Pointen er følgende: Vi lever i et afhængighedsforhold med Kina, hvor europæisk vækst er en glasklar forudsætning

Eksempel: hvis den europæiske vækst
går i minus på 3 pct. årligt – ja så skal
væksten i Kina helt op på 18 pct. årligt,
og det er – selv for kineserne – en
uoverskuelig opgave.

Men her fortjener debatten at blive
mere nuanceret. For det første smider
kineserne ikke penge efter Europa, medmindre de får noget igen – og kun for at
redde deres eget marked.
For det andet er der nok at sige til det
europæiske projekts forsvar, men de
fleste orker desværre ikke at tage diskussionen og foretrækker at tale om, at
gældskrisen snarere er en EU-krise og et
vidne om projektets forfald.
Men til trods for de nuværende udfordringer, tror jeg stadig tror på, at Europa
kan enes i sidste ende. Og jeg har aldrig
et sekund tvivlet på, hvad kinesernes
motiv for at investere i Europa er. De
kan ikke opnå de nødvendige vækstrater uden os.
Sandheden er, at uden EU ville Europa
for længst være sunket i sumpen af selvtilstrækkelighed og handels-protektionisme (med tab af handel) – og der ville
med garanti have været flere grænseopgør og væbnede stridigheder.

Vi ville ikke kunne rejse frit, og priserne
på varer ville være pumpet op af told og
afgifter. Der ville ikke være en brøkdel af
de fælles normer og regler for fødevaresikkerhed, forbrugerrettigheder og standarder (rent badevand, 112-nummeret
og meget andet).
Kina hverken kan eller skal redde
Europa – og nævnte opremsning af EUs
bedrifter siger selvsagt en hel del mere
om, hvad kineserne kan lære af os end
omvendt.
Så i stedet for at synke sammen i selvmedlidenhed og endeløs kritik af projektet, må vi have sat tingene i perspektiv:
Kina er ikke ved at opkøbe Europa
– dertil er EU simpelthen for stærkt et
projekt.
Og én ting er sikkert: I EU taber vi mere,
end vi vinder på lang sigt, hvis vi ikke vi
siger farvel til automat-fordommene og
goddag til et tættere strategisk partnerskab med Kina.

“

den rigtige socialpolitik
skal sikre følgende:
• hvis man kan og vil, skal
man have lov til at klare sig
selv.
• hvis man gerne vil, men ikke
kan, skal man have den nødvendige hjælp.
• hvis man godt kan, men ikke
vil, skal man motiveres til at
gøre det selv.

”

Poul Dahl
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Finansloven er malet
med rød!
Farvepaletten har den seneste tid været et yndet billede til at beskrive den netop
fremlagte finanslov. Politiske kommentatorer, journalister og politisk kloge hoveder
har haft travlt med at male finansloven både blå, lilla og rød. Hvis jeg skal melde mig i koret og bruge farvepaletten som billede, så vil jeg sige at finansloven er malet rød. For finansloven vil være kickstarten til
blodrøde tal på bundlinjen af de statslige finanser.

Dansk økonomi står lige som resten
af de europæiske økonomier overfor
massive udfordringer de næste år, hvor
vi kan forvente begrænset økonomisk
vækst og stigende ledighed. Regeringen
og Enhedslistens svar på denne udfordring er, at beskatte danskerne og danske virksomheder hårdere. I 2012 vil de
hæve skatter og afgifter med 5,4 mia.kr.,
stigende til 7,5 mia. kr. i 2013.
Den nye regering har haft travlt med at
bryde det ene valgløfte efter det andet,
men de kan nu leve op til, at det bliver
langt dyrere at leve og drive virksomhed i Danmark. De planlagte skatte- og
afgiftsstigninger vil få negative konsekvenser for det danske erhvervsliv, den
danske vækst og i sidste ende den danske statskasse. Man skal være socialist
for at tro andet.

Det klinger hult, når regeringen og
Enhedslisten det ene øjeblik snakker
om at skabe vækst i den danske økonomi, for i det næste at gøre det langt
mere attraktivt at flytte både indkøb og
arbejdspladser til udlandet.
Vækst og fremgang i den danske økonomi forudsætter, at vi har konkurrencedygtige virksomheder. Men man kan
ikke på en gang tale om, at skabe bedre
konkurrenceevne og samtidig påføre
erhvervslivet nye skatter og afgifter.
Det ene udelukker altså det andet, Helle
Thorning!
For at bruge en metafor de røde måske
forstår, så svarer det til at fodre hunden med sin egen hale. I starten luner
pengene godt i statskassen, men efter-

Tak for opbakningen
Ved Folketingsvalget
fik jeg i alt 13.378 stemmer, hvor af de 8.279
var personlige stemmer. Det er mere end
en fordobling af stemmetallet sammenlignet
med mit valg i 2007. Det
flotte valg ville aldrig
være opnået uden jeres
kæmpe indsats.
Jeres indsats og jeres
støtte både før og
under valgkampen har
været helt uvurderlig.
I har hjulpet til uanset om det har drejet sig om planlægning af valgkamp, budgetlægning, ophængning af valgplakater og bannere eller det har drejet sig om uddeling af
flåede tomater og pjecer på Silkeborgs gågade en lørdag formiddag. Jeg sætter stor
pris på al den hjælp jeg har fået.
tusind tak!
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hånden vil effekten være, at pengene
bare forsvinder et andet sted fra.
Konsekvenserne af den hovedløse politik er måske allerede ved at melde sig
i bevidstheden hos regeringen. For der
gik ikke lang tid før flere virksomheder
meldte ud, at de overvejede at flytte
flere hundrede arbejdspladser til udlandet, som afledt konsekvens af regeringens nye skattepolitik.
Det viste sig bl.a. i overskriften:
Cementfabrikken Aalborg Portland overvejer at ﬂytte 340 job til udlandet pga.
nye afgifter. Aalborg Portland er sammen med Cheminova og Dalum Papir
blot nogle få af de industrivirksomheder,
der overvejer at flytte store dele af
deres produktion til udlandet, fordi de
står til, at skulle betale flere millioner
kroner i ekstra miljøafgifter hvert år.
Dansk detailhandel har også meldt ud,
at de står til at tabe store indtægter og
jobs til Tyskland og Sverige, fordi grænsehandlen vil øges betydeligt, som følge
af ekstra afgifter på øl, sodavand, chokolade, slik og cigaretter.
Disse eksempler understreger bare,
at det ikke er et falskt skræmmebillede vi maler af regeringens politik.
Skræmmebilledet er reelt, og det vil
have reelle konsekvenser for de danske
virksomheder.
Regeringens politik vil skade Danmark.
På et tidspunkt, hvor der er brug for
vækst og optimisme, skal danskerne
og de danske virksomheder betale nye
skatter og afgifter for over 5 mia. kr. På
et tidspunkt, hvor der er underskud på
100 mia. kr. i den offentlige kasse, øges
de offentlige udgifter og underskuddet
gøres endnu større. Det er ikke kuren til
at skabe vækst, arbejdspladser og sunde
finanser i Danmark.

VAGn lArsen,

regionrådsmedlem for Venstre

Energi nu og i
fremtiden
Region Midtjylland er langt fremme med den nye regionale udviklingsplan (RUP).
Klima og fremtidens energiforsyning er en af de væsentlige søjler i planen. Den 2.
februar afholdes der en konference i Skanderborg, hvor arbejdet fremlægges for kommuner og energiselskaber m.fl.

målet er 50% vedvarende energi i
region midtjylland i 2025
Målet om 50% vedvarende energi nås ved
en løbende udfasning af de fossile brændsler (olie, gas, kul). Brændslerne erstattes
af mere vindenergi; både til lands og til
vands og solceller. De store kraftværker
omstilles til biomasse (halm, træpiller og
energi pil mm), Der skal anlægges flere
biogasanlæg, således at en langt større
del af gylle mv. anvendes til biogas, og
afsættes til fjernvarmeværker i nærområdet, eller efter rensning afsættes til naturgasnettet. Landbruget vil fremover spille
en større rolle på energiområdet. Udover
anvendelse af gylle til biogas skal der sikres en bedre udnyttelse af halm og andre
bioprodukter, samt dyrkning af energi-pil
og lignende på marginaljorder.

ner. På denne måde får man interesserede og tilfredse forbrugere – det viser
årtiers erfaring i Silkeborg.
Fjernvarmen skal i videst mulig omfang
produceres i kraftvarmeværker. Brændslet
vil i fremtiden i væsentlig omfang være
affald, biomasse og biogas samt geotermiske løsninger.

håber, der vælges el-løsning til letbanen.
Midttrafik stiller løbende krav til busserne,
så som hybridbusser, og letvægtsbusser.
Private biler bliver løbende mere økonomiske og forurener mindre. Der vil i de
næste 10 år, i takt med den teknologiske
udvikling, komme mange flere elbiler på
vejene.

I de mere tyndere befolkede områder og
i det åbne land, vil jordvarme og varmepumper – evt. kombineret med solceller
– være alternativet til olie/gasfyrene, men
også her må der bruges gulerod frem for
pisk, samt respekt for ældre beboere og
økonomisk formåen. Dette synes desværre ikke at være det bærende element,
i den nuværende regerings oplæg til forlig
på energiområdet.

Såfremt ovenstående tiltag/omstillinger
gennemføres løbende, vil målet om 50%
vedvarende energi i 2025 kunne nås.

I byområderne mm. skal fjernvarmen
udbygges løbende, og efter min mening
uden tvangstilslutning for eksisterende
ejendomme, men med løbende kampag-

På transportområdet vil den kollektive trafiks rolle blive væsentlig forøget. Letbanen
vil få en væsentlig rolle i Aarhus og på
længere sigt i det østjyske område. Jeg

“

efteruddannelsen af alle kommunens folkeskolelærere er nu i
fuld gang med henblik på lærernes håndtering af den nye struktur
omkring større inklusion af elever. Mens lærerne er på skolebænken,
bliver deres arbejde i stor grad varetaget af dels nyudlærte lærere og
dels ledige lærere. En sidegevinst til dette er, at der allerede på nuværende tidspunkt er sket fastansættelse efterfølgende af nogle af disse
ledige lærere.
Der er indgået et nyt og spændende samarbejde mellem skoleafdelingen i kommunen, Silkeborg Gymnasium, Silkeborg erhvervsråd m.
fl. omkring undervisning i kinesisk sprog, historie, kultur og samfundsforhold. Faget vil sætte fokus på Kina som et aktuelt billede på
den igangværende globalisering og internationalisering som foregår
omkring os. Det er meningen, at kommunens skoleelever fra 7. klasse til og med 3g vil få mulighed for at vælge kinesisk på skemaet. Der
vil yderligere blive etableret kontakt til danske firmaer i Kina med henblik på praktik- og studieophold.

På transportområdet frygter jeg, at den
nuværende røde regering ikke kan se længere vestpå end til Storebælt. Der ligger
meget store økonomiske og miljømæssige fordele ved en Kattegatforbindelse.
Denne forbindelse vil med højhastighedstog give sammenhæng mellem Øst- og
Vestdanmark, bedre konkurrenceevne og
flytte rigtig mange passagerer over på
tog, med en meget stor miljøgevinst til
følge.

“

”

Helga Jacobsen

Den nye sundheds- og ældrepolitik betyder, at vi alle skal
tage mere personligt ansvar
og yde en større personlig og
aktiv indsats.

Poul Dahl

”

Støt vores
annoncører de
støtter os!
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Hanne marie knudsen,

Kulturambassadør

Sinding Bibliotekscafe
– et godt samlingssted
Sinding Bibliotekscafe drives af frivillige kulturambassadører. Tilbudet er en stor succes, og der er flere
besøgende, end der var i den nu nedlagte bogbus, skriver kultur-ambasadør Hanne Marie Knudsen fra
Bibliotekscaféen
Da Silkeborg Kommune valgte at nedlægge den første bogbus for snart et
år siden, var jorden i lokalsamfundet
allerede gødet så godt, at frivillige selvudnævnte ”kulturambassadører“ stod på
spring for at drive et nyt kulturtilbud i
Sinding Forsamlingshus.

af lys og varme og leje til forsamlingshuset. Og det løber lige akkurat rundt

Sinding Forsamlingshus fungerer ikke
kun som et feststed men også som et
lille kulturhus, og er derfor omdrejningspunkt for alle aktiviteter i området.

• Et godt samlingssted
• Igangsætning af yderligere
aktiviteter
• Højt besøgstal
• Et ”hjertevarmt“ sted for
nytilflytterne
• ”Rimeligt“ udlån/brug af
biblioteksydelser

Et samarbejde med Silkeborg
Bibliotek blev indgået om et udleverings- og afhentningssted i Sinding
Forsamlingshus. Dertil kom, at medarbejdere fra Silkeborg Bibliotek via forsøgsmidler kunne indgå i et månedligt
kulturarrangement i cafeen mhp at
igangsætte yderligere aktiviteter i området.
Der er åbent hver fredag fra kl. 15.00
– 17.00. Og ca. hver anden gang er der
også kulturarrangement, som kulturambassadørerne står for.
Der kan købes kaffe og hjemmebagt
kage. Indtægterne herfra går til betaling

De frivillige omkring forsamlingshuset og
bibliotekscafeen har hele tiden haft som
ambition, at cafeen skal være udgangspunkt for:

Efter et års arbejde i cafeen kan vi med
stolthed sige: Projektet er en stor succes! Bibliotekscafeen er et rigtigt godt
samlingssted.
Vi har et gennemsnitligt besøgstal på
15-20 mennesker hver gang.
Det er faktisk flere besøgende, end der
var i bogbussen!
Vi konstaterer også, at der er flest
besøgende, når der er arrangementer.
Traktor-arrangementet var et tilløbs-

stykke med ca. 80 deltagere, ligesom
grillpølse arrangementet i juni også trak
rigtig mange Sindingborgere i alle aldre.
IT værksted og introduktioner til NemID
og Borger.dk trækker også folk af huse.
Størst succes har vi dog, når vi arrangerer børnefamiliearrangementer: F.eks.
brandbildag med besøg af brandbilen
fra Lemming, hvor der vises børnefilm
om brandbiler og serveres røde kager og
røde sodavand til.
Eller ”Prinsessedagen“ – hvor små piger
kan komme med deres forældre eller
bedsteforældre og lave lyserøde tylskørter, prinsessediademer og blive sminket
af de lidt større teenagepiger fra området. Ca. 60 mennesker kom forbi denne
dag.
Udlånet er også gået godt: Alle biblioteksmaterialer er udlånt gennemsnitlig
én gang – og det er iflg. os selv: Ret
godt! Vi har kun haft ét bog-tab igennem hele dette år. Så vi behøver ikke de
store udlånskontrolfunktioner.
For Sindingområdet har bibliotekscafeen stor betydning: Vi har fået et nyt
og åbent mødested – som en afløser
for både den nedlagte Brugs og for den
nedlagte bogbus.
Vi har selvfølgelig også planer for fremtiden:
Vi vil gerne fastholde det nuværende
besøgstal og få fat i flere ”nye“ brugere
og besøgende, og vi vil arbejde for, at
Bibliotekscafeen også bliver et ”købesalgssted“ for lokale produkter.
Men det kræver, at især de frivillige
kulturambassadører fortsat holder dampen oppe, og at Silkeborg Bibliotek og
Kulturudvalget fortsat kan se en gevinst
i at være med til at understøtte de lokale mødesteder med indhold.

Brandbilen fra Levring var et stort tilløbsstykke ved børnefamiliearrangementet.
Foto: Hanne Marie Knudsen
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Landsmødet
Mads Frandsen, Fårvang, der er medlem af VU i Silkeborg, var i
sidste måned til sit første landsmøde i Venstre. Mads har sat lidt
ord på oplevelsen som kommer her:

Lars Løkke er en god
taler
I weekenden den 19.-20. november
var jeg til mit første Landsmøde i
Venstre. Jeg havde set meget frem
til dette. Jeg så specielt frem til at
høre Venstres formand Lars Løkke
Rasmussen tale. Jeg synes han holder
nogle formidable taler.
Lørdag morgen drog jeg af sted fra
Fårvang. Jeg ankom til Odense en
halv times tid før landsmødets start.

Mads Frandsen, Fårvang

Partisekretær Jens Skipper Rasmussens beretning var jeg meget
begejstret for. Han gav folk et rigtig godt indblik i, hvordan det
seneste års tid har set ud for Venstre.
Af de mere formelle ting var der valg til hovedbestyrelsen og
fastsættelse af kontingent. Sidst på dagen kunne man stille
spørgsmål til udvalgte ordførere ligesom også Uffe Ellemann
Jensen holdt tale, som forventet også var ganske underholdende.
Jeg var i øvrigt meget imponeret at de tre kvindelige ordførere
Sophie Løhde, Ellen Trane Nørby og Inger Støjbjerg. De har talegaverne i orden og repræsenterer Venstre godt!
Søndag var jeg desværre forhindret i at deltage i Landsmødet,
men jeg fulgte naturligvis med fra sidelinjen. Derfra kunne jeg
bl.a. læse om de fem sigtelinjer Lars Løkke Rasmussen præsenterede. Alle fem sigtelinjer er nogle jeg vil bakke op omkring. Jeg
mener de kan være med til at gøre Danmark til et endnu bedre
land, selvom vi jo faktisk har det meget godt, som der også blev
understreget af Lars Løkke Rasmussen i hans tale lørdag.
Jeg ser allerede nu frem til næste års landsmøde.

Danmark skal videre
Lars Løkke Rasmussen har præsenteret
fem offensive sigtelinjer, der skal hjælpe
Danmark videre.
Skatten skal ned, og den offentlige
sektor skal slankes.
Fem offensive sigtelinjer skal sende
Danmark videre. Med Venstre i spidsen. Det var Lars Løkke Rasmussens
budskab, da han søndag formiddag på
Landsmødet holdt tale.
- Det er fem sigtelinjer, der viser klare
holdninger. Fem offensive sigtelinjer,
som jeg – og vi i Venstre – nu skal forme
og gøre til en del af vores politiske fortælling.

Kasper Kragh Thomassen fra Gjessø var også med på landsmødet. Han har sendt redaktionen denne beretning fra Odense:

Mit første men ikke
sidste landsmøde
Jeg fik uventet chancen for at komme med til landsmødet som
delegeret, da vores formand, Bent
Jensen blev forhindret, så lørdag den
19. november kørte jeg forventningsfuld fra hjemmet i Gjessø og efter
et par timer var jeg vel fremme ved
Odense Kongrescenter, hvor jeg blev
mødt af vajende Venstre-bannere
ved hovedindgangen.
Jeg placerede mig ved vores bord
i den store sal sammen med Mads
Kasper Kragh Thomassen,
Rørvig, Peter Christensen og de
næstformand Them-Bryrup
andre delegerede fra Silkeborg.
Venstrevælgerforening
Mødet blev åbnet af en veloplagt
Lars Løkke Rasmussen. Derefter blev
der aflagt beretninger fra partisekretær og kasserer og der blev
valgt formand, næstformand, medlemmer til hovedbestyrelsen
og revisorer. Kun valget til hovedbestyrelsen var et egentligt
valg, resten var genvalg uden modkandidater.
Efter en velfortjent frokostpause blev mødet genoptaget med
en sang akkompagneret af den tidligere transportminister Hans
Christian Schmidt på klaver.
Efterfølgende var der debat om EU i en krisetid med Jens
Rohde og Eva Kjer Hansen. Derefter blev de nye medlemmer af
Venstres folketingsgruppe præsenteret.
Efter en pause kunne man stille spørgsmål til de politiske ordførere og Uffe Ellemann-Jensen holdt tale inden landsmødedagen
sluttede.
Jeg havde valgt ikke at deltage i aftenfesten, så jeg satte i stedet kursen hjemover og på vejen hjem havde jeg god tid til at
fordøje dagens mange indtryk.
Det havde været spændende at se de politikere i virkeligheden,
som man ellers kun har set i medierne. Jeg syntes at landsmødet
blev afviklet på en god måde i en hyggelig og rar stemning.
Det bliver helt sikkert ikke mit sidste landsmøde.

Af Jonas Haugegaard, journalist på Landsmødet

Den første sigtelinje er reformer for
velfærd. Der skal laves reformer for at
sikre fremtidens velfærd. En af dem er
en sænkning af skatten.
Den anden sigtelinje hedder velfærd
med frihed. Den offentlige sektor skal
slankes og køre længere på literen.
Frihed under ansvar er nøgleordet, for
at det skal lykkes.
Sigtelinje nummer tre er, at flere skal
med. Danmark skal holde de svage oppe
uden at holde de stærke nede.
For det fjerde skal vi have et konkurrencedygtigt samfund. Det skal være
lettere at komme til Danmark for at

arbejde, og skatten må ikke blive et problem for at drive virksomhed.
Den femte og sidste sigtelinje er et
aktivt Danmark i verden. Danmark skal
tage et ansvar – både når det gælder
sikkerhedspolitik, men også når krisen
kradser i Europa.
– Jeg ved, hvad jeg vil med Danmark. Vi
ved, hvad vi vil med Danmark. Planen er
ikke færdig endnu, men danskerne har
krav på at vide, hvad Venstre vil, når vi
får magten igen. Og i Venstre mener vi
ikke ét før valget og noget andet efter
valget. Danskerne kan stole på Venstre,
sagde Lars Løkke Rasmussen.
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Leif Bæk,

Byrådsmedlem for Venstre og medlem af vej- og trafikudvalget

Låneiver hos kommunen
udløste ny cykelsti
Cykelstien Virklund-Knudlund var på budgetårene 2011-2012-2013, men i sin låneiver
besluttede økonomiudvalget at fremskynde anlæggelsen af cykelstien allerede i 2010.
Hvis vej- og trafikudvalget havde fået låneansøgningen forelagt, havde udvalget måske foreslået en cykelsti mellem Gjessø og Them som førsteprioritet.

Et eksempel fra arbejdet i Vej- og
Trafikudvalget
Midtjyllands Avis havde den 25. oktober
en avisforside illustrerende 28 cykelskilte og med overskriften ”Her er alle
cyklisterne på ny cykelsti til 5,5 millioner
kroner“.
Artiklens hovedbudskab – det kan synes
som meget få cyklister til så dyr en
cykelsti.
Først lidt historisk tilbageblik:
Allerede i ”Trafikplan 2005“ blev kimen
lagt til den nuværende cykelpolitik og er
nu også faste delelementer i ”Silkeborg
Kommuneplan 2009-2020“, ”Trafikplan
2009“ og ”Sundhedshandleplan 20092011“.
Cyklepolitikkens visioner er:
Silkeborg Kommune ønsker at fremme
cykling for at forbedre borgernes sundhed og velvære, miljøet samt reducere
kø- og fremkommelighedsproblemer.
For at opfylde intentionerne med visionen skal cyklistforholdene forbedres og
nye cykelstier anlægges.
Tilbage til avisoverskriften som så
afgjort har en pointe til eftertanke
Byrådet fik via en særlig lånepulje i 2010
mulighed for at låne nogle millioner til
anlægsaktiviteter som ikke var budgetlagt – altså ikke figurerede på budget
2010.
I sin iver efter at låne, besluttede økonomiudvalget enerådigt, at tage afsæt
i vej- og trafikudvalgets budgetoverslag
for 2011, 2012 og 2013 hvor cykelstien
Virklund/Knudlund figurerede.
Det kunne umiddelbart være et fornuftigt afsæt for en låneansøgning, da det
jo var et af vej- og trafikudvalgets mange
”fremtidsønsker“.
Nu er det jo bare sådan, at intet er statisk, men under konstant forandring –
specielt de økonomiske muligheder og
borgernes ønsker og behov.
Derfor havde det også været på sin
plads, at udvalget havde fået låneansøgningen forelagt, så udvalget kunne
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Måske skulle disse cykelsti-millioner være brugt på strækningen Gjessø og Them til glæde for bl.a.
skolebørnene. Foto: Niels Lauritsen.

gennemgå overslagsårene og prioritere
specifikt i forhold til behov og ønsker og
ikke mindst den aktuelle situation, inden
låneansøgningen var blevet afsendt, da
det immervæk er det enkelte udvalg,
som har overblikket og det politiske
ansvar.
Måske havde udvalget så valgt, at se på
tværs af de enkelte udvalg (siloer) og
tage afsæt i netop kommunens cykelpolitik hvor der blandt andet også står
”Et trygt og sikkert cykelstinet danner
grundlaget for at børn og unge selv kan
cykle til og fra skole, uddannelsessteder
og fritidsaktiviteter“.
Derfor havde udvalget måske valgt
strækningen mellem Gjessø og Them, til
stor glæde for børn, forældre og skoler i
de to bysamfund, frem for strækningen
Virklund/Knudlund.
Dobbeltrettet cykelsti?
Hvorfor skulle strækningen Virklund/
Knudlund ikke være dobbeltrettet?
Netop her kunne det sagtens lade sig
gøre, også i forhold til det sikkerhedsmæssige, og så kunne vi havde fået

dobbelt så meget cykelsti for de 5,5 millioner.
Hvorfor går cykelstien uden om Virklund
og ikke igennem Virklund?
Så kunne der etableres en rigtig cykelsti gennem Virklund til stor glæde for
Virklundborgerne og turisterne, og ikke
som nu, en hvid stribe på asfalten som
absolut ikke er trafiksikker.
Ovennævnte bekræfter, at min mangeårige holdning har været rigtig, netop at
der løbende skal være stram opfølgning
på overslagsårene for ikke ”hovedløst“
at tro, at alt, hvad der figurerer på overslagsårene slavisk bliver eller skal gennemføres eks.v. Søsportens Hus.
Moralen må være, lad det enkelte udvalg
selv prioritere, og lad det så blive en
fast procedure at udvalgene til stadighed laver opfølgning på overslagsårene
inden for eget resortområde, da det
netop giver det politiske ejerskab, og
sidst men ikke mindst en fornuftig helhedsbetragtning.

kresten friis,

formand for kommuneforeningen

Forarbejdet til det næste
kommunalvalg er i gang
Folketingsvalget er afholdt med et resultat som er et flertal til den røde blok.
Befolkningen har valgt, at der skal være en ny regering med en ny statsminister

Det må vi i Venstre tage til efterretning
og søge at få så stor en indflydelse ud af
som muligt.
Vi kan glæde os over, at det er vanskeligt at få ændret meget i den nye finanslov. Så meget som den røde blok lovede
i valgkampen.
Vi kan nu konstatere at finanslovens
underskud bliver endnu større, end det
forslag som den gamle regering havde
fremlagt. Det kan vi selvfølgelig ikke
bruge til noget nu, hvor regeringen
har fået deres finanslov igennem med
Enhedslisten.
I Silkeborg Kommune fik vi vores kandidat/folketingsmand valgt til folketinget.
Et stort tillykke med det til Mads Rørvig.
Vi er i Silkeborg Venstres kommuneforening glade over en så flot valgkampagne og et flot personligt stemmetal, som
Mads Rørvig opnåde ved valget. Det kan
give dig en arbejdsglæde i det daglige
arbejde i Folketinget.
Det er dejligt for os at Thomas Jensen

Venstrebladets redaktion
ønsker alle bladets
læsere og annoncører
en glædelig jul
og et godt nytår.
På gensyn til april

fra Socialdemokraterne har dig som
modspiller.
Jeg vil her sige tak til alle medlemmer for
den opbakning som Mads Rørvig opnåede ved valget.
Det skal vi udnytte i Venstres Kommuneforening, til at få tegnet nogle flere
medlemmer, som vi kan få gavn af til det
kommende kommunevalg om 2 år.
I Venstres Kommuneforening er vi netop
nu i gang med at få lavet en proces/
handlingsplan til det kommende kommunalvalg i 2013, som vi skal have godkendt
på vores kommende generalforsamling
i marts næste år, og i den forbindelse,
vil det være rart at vi får så mange medlemmer til at engagere sig i partiet og
vores politik som muligt.
Vi skal opstille en liste, som favner
bredt i hele kommunen. Vi dækker i
kommunen mange lokalsamfund, som
skal være med til at sætte deres præg
på, hvilken politik der skal føres i området, og hvor den opstillede kandidat skal

“

komme fra. Det er derfor vigtig, at vore
medlemmer hjælper os med at finde
kandidater fra de ovennævnte lokalområder i kommunen, så vi kan matche de
øvrige partier i at få flest mulige vælgere
til at stemme på nogle af vore opstillede
kandidater.
På det for nylig afholdte Landsmøde i
Odense var der en fantastisk stemning.
Venstre får nye medlemmer hver dag, og
vi stormer frem i meningsmålingerne.
Derfor er arbejdet frem til det næste
kommunevalg 2013 blevet mere interessant, specielt hvis vi kan bevare den nye
fremgang.
På landsmødet lancerede Lars Løkke
en ny værdipolitik, som indeholder
nogle pejlemærker frem til det næste
folketingsvalg, som vi også i partiet kan
bruge i det kommunale arbejde.
Her til slut vil jeg sige tak for et godt
samarbejde og ønske en glædelig jul,
samt et godt nytår.

nærdemokratiudvalget har på mødet den 24. august 2011 godkendt
et nyt lokalråd: Vinderslev og omegns lokalråd.

”

Bente Rands Mortensen

Skaf 2 nye medlemmer
– og få foræret 2 ﬂasker rødvin
Hvis du inden jul skaffer 2 nye venstremedlemmer,
forærer Venstre dig 2 flasker rødvin.
Du tilmelder dine nye medlemmer til Kresten Friis
på t-k.friis@fiberpost.dk
hvorefter du straks modtager din velfortjente
vingave.
kom nu, det er nu.
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Anne V. Kristensen,

regionsrådsmedlem, Region Midt

Rød regering – ringere og
dyrere at være patient
Valget er overstået og det blev til en snæver sejr til rød blok. De har lovet meget –
og løbet fra meget. Men et løfte har de holdt: At forringe patienternes muligheder.
Rød regering vil ændre behandlingsgarantien, så patienter ikke længere
har mulighed for at blive behandlet på
privathospital, hvis ventetiden i det
offentlige er mere end en måned. Nu
skal nogle patienter (det er stadig uvist
hvilke) vente 2 og 3 måneder.
Problemet er ikke ventetiden i sig selv,
men at patienterne må vente længere
med at vende tilbage til arbejde. Et
andet problem er, at når vi sænker kravene til vores hospitaler om ventetid,
så falder aktiviteten.
Tallene viser med al tydelighed at både
aktivitet og produktivitet steg drastisk
da behandlingsgarantien blev indført.
Det vil S, SF, R og Ø nu rulle tilbage.
Et andet tiltag rød blok står for er at
beskatte sundhedsforsikringerne.
Under den borgerlige regering kunne en

Gitte Willumsen,

arbejdsgiver trække udgiften til sundhedsforsikringer til medarbejdere fra i
skat. Men kun hvis alle medarbejdere i
virksomheden fik betalt en sundhedsforsikring.
Nu kan virksomhederne ikke længere
trække udgiften fra i skat og de medarbejdere, der får betalt en sundhedsforsikring af sin arbejdsgiver, bliver beskattet af den.
Det ringer dobbelt i statskassen, det går
ud over danskernes økonomi og det vil
helt klart betyde længere ventelister og
øgede udgifter til sygedagpenge.
Socialdemokraterne og SF i Regionsrådet
har i årevis råbt om flere penge og har
fået det. Men klagesangen har altid
lydt at det er for lidt. Med den nye røde
finanslov jubler de. Men hvorfor jubler

de? Jeg kan ikke se det. Der er tildelt
sundhedsvæsenet 2 mio. hist og pist. Til
nogle gode initiativer – bevares – men
der er ikke kommet flere penge til sundhedsvæsenet.
Vi har hvert år under den borgerlige
regering fået flere penge til sundhedsvæsenet og vi har hvert år hørt på at det
er for lidt. Vi har hørt på at de 40 mia til
nye sygehusbyggerier er for lidt – især
i Skejby, men hvad er der til nye sygehusbyggerier i den røde finanslov. Meget
lidt! Faktisk ser det ud som om de giver
os nogle og tager dobbelt så mange fra
os senere.
Den økonomiske virkelighed er nu også
gået op for S og SF, så må vi bare håbe
at de har mandsmod nok til også at
handle derefter.

Byrådsmedlem for Venstre

Silkeborgmessen 2011
Traditioner har vi mange af i Danmark – I Silkeborg kommune har Venstre
også en tradition, som altid ligger i den sidste weekend i oktober – vi tager på
messe i Silkeborg Hallerne.
En hel lørdag og søndag møder vi borgere fra hele kommunen, i år var besøgstallet tæt på 20.000 personer.
Igen i år var vores lokale folketingsmedlem Mads Rørvig,
Regionsmedlem Vagn Larsen og byrådsmedlemmerne fælles
om at dække vagtplanen ind.
På messestanden byder vi på kaffe, vin og en god Venstresnak ganske gratis. Vi uddeler Løkke-poser med partimateriale, vindmøller til børnene og ikke mindst masser af
Venstre-bolsjer.
Det, som optager rigtig mange borgere, er den nye regering
– der blev udtrykt stor bekymring for, hvordan de vil klare

10

venstrebladet • 3 • 2011

de store udfordringer som Danmark står overfor. Særligt
bekymringerne omkring skatter og afgifter var et tema,
som vi fik en god snak omkring. Vi kunne dog ikke berolige
nogle, da vi deler bekymringen om øgede skatter og afgifter.
Danskerne har ikke brug for flere skatter i en tid med økonomisk krise.
Personligt, som byrådsmedlem, synes jeg, at det er dejligt
at komme i dialog med så mange borgere. Det er godt at
få den direkte kontakt med både medlemmer og Venstrekritikere – det er der, man kan få et skulderklap, og at få
afprøvet sine argumenter og holdninger har stor værdi i det
politiske arbejde.

Søren Slott,

Formand for venstre i Silkeborg

Som medlem af Venstre
får man indflydelse
Det er dejligt at være vælgerforeningsformand, når det strømmer ind med nye
medlemmer. Her i Silkeborg har vi fået mange nye medlemmer siden valgkampen
til folketingsvalget satte ind – så stort velkommen til alle jer nye!
Tilstrømningen af medlemmer til Venstre
gør sig i øvrigt også gældende på landsplan. Venstre er nu klart det største
parti. Særligt har tilstrømningen af unge
været markant.
Personligt tror jeg, at tilstrømningen af
unge skyldes den meget markante og
modige stil, som Lars Løkke lancerede i
nytårstalen, hvor afskaffelsen af efterlønnen blev annonceret. Afskaffelsen af
efterlønnen var som politisk tiltag meget
modigt, da reformen bestemt ikke havde
noget flertal for sig på det tidspunkt, da
initiativet til efterlønsudspillet blev præsenteret under nytårstalen.
Trods alle politiske odds blev efterlønsreformen alligevel gennemført af en vedholdende og meget modig Lars Løkke.

Vi planlægger efter, at vi igen til næste
år er med på messen. Lige nu er flere
idéer oppe at vende, bl.a. om vi skal
lave en stand under sloganet ”V-café“,
altså en stand der indbyder endnu
mere til en kop kaffe og en politisk

Politisk mod og handlekraft til at gennemføre vanskelige beslutninger som
at ændre på f.eks. efterlønnen, har
affødt stor respekt for Lars Løkkes
person og for Venstre som parti. En
respekt, der giver den politiske opbakning, vi nu oplever og som vil give
Venstre de allerbedste muligheder for,
at genvinde regeringsmagten ved næste
folketingsvalg.
Også til det kommende kommunalvalg
i 2013 giver den landspolitiske medvind
store muligheder for, at Venstre også
vinder borgmesterposten her i Silkeborg.
Man siger som tommelfingerregel, at en
landspolitisk fremgang som minimum
slår igennem med den halve fremgang
lokalpolitisk.

snak. Hvad det ender med, kan du
se til næste år i den sidste weekend
i oktober i Silkeborg Hallerne – Hele
holdet er i hvert fald klar til at møde
kommunens borgere igen til en god
Venstre-snak.

Nogle melder sig ind i Vestre, fordi de
gerne vil støtte partiet. Andre fordi
de vil tale politik og andre igen fordi de
ønsker, at deltage i det politiske organisationsarbejde eller aktivt at stille op
til et af de kommende valg. Alle bevæggrunde er lige gode. Vi har brug for alle.
For de der gerne vil mødes og drøfte
politik eller kan tænke sig at stille op til
eksempelvis byrådsvalget, har vi vores
3 baggrundsgrupper, der består af politikere fra Venstres byrådsgruppe, der
mødes med medlemmerne og drøfter de
politiske udfordringer, de pågældende
politikere står overfor i byrådsarbejdet.
Deltagelse i baggrundsgrupperne
giver en enestående mulighed for at
præge de politiske beslutninger gennem argumentet og dialogens magt.
Politikerne får tilsvarende mulighed
for kontakt og input fra medlemmerne
– og så har vi det sjovt og hyggeligt til
møderne. Jeg kan derfor stærkt anbefale
at deltage i en eller flere af baggrundsgrupperne.
Ved sidste kommunalvalg blev baggrundsgrupperne også involveret i
fastlæggelsen af Venstres handlingsprogram.
Der er følgende 3 baggrundsgrupper:
For Børn-Unge og Kultur-Fritid,
kontaktperson Kresten Friis:
t-k.friis@fiberpost.dk
For Ældre-Sundhed og Arbejds- og
Sundhedsområdet, kontaktperson
Vibeke Juel: vj010101@ofir.dk
For Økonomi, Plan, Miljø- og Klima samt
Vej og Trafik, kontaktperson Søren Slott:
soeren_slott@yahoo.dk
Så for alle de medlemmer, der ønsker sig
direkte dialog og indflydelse på det politiske, er baggrundsgrupperne et knald
godt tilbud.

Messevagterne Gitte Willumsen, Mads Rørvig og Steen Vindum.

Glædelig jul og godt nytår.
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SpØRgSMåL TIL

BORgEN

Som noget nyt vil VENSTREBLADET bringe læserspørgsmål videre til besvarelse fra et folketingsmedlem.
Har du et relevant spørgsmål, du gerne vil stille til et folketingsmedlem, kan du skrive en mail til
VENSTREBLADET, som derefter vil rette henvendelse til et folketingsmedlem inden for emnet, der efterfølgende vil svare her i bladet. Venstrebladet skal have kendskab til dit navn og adresse, men du må gerne
optræde anonymt i bladet. Spørgsmål skal sendes på mail til: nilau@os.dk
Af praktiske grunde kan vi kun behandle spørgsmål, der er indsendt på mail.
Spørgsmål: Hans
En østeuropæer, der arbejder ved et
dansk firma, og har arbejde i 3 måneder
i Danmark, er kørt hertil i sin udenlandsk
indregistrerede bil. Han kører i den periode, han har arbejde i Danmark, hjem
til sin familie i en week-end eller 2, men
kommer tilbage til Danmark for at passe
sit arbejde.
Vil det være muligt for ham at blive ved
med at køre rundt i sin bil på udenlandske nummerplader, da han efter en

Forsvarsbrødrenes
tur 2012
Forsvarsbrødrenes Veteranklub arrangerer, i lighed med tidligere år, igen
udflugt i 2012. Denne gang går turen
til Sønderjylland og er fastlagt til
onsdag d. 6. og torsdag d. 7. juni.
Det endelige program er endnu ikke
fastlagt, men man forventer at besøge Frøslevlejren, Danfoss Universe
og Sønderborg Slot onsdag. Torsdag
bliver der formentlig besøg til Dybbøl
Banke, parken ved Gråsten Slot,
Dannevirke, Gottorp Slot og Hedeby.
Hvor meget af førnævnte man kan nå,
vil fremgå af det endelige program der
udkommer midt i januar.
indlogering: Comwell Hotel i
Sønderborg.
Man kan allerede nu forhåndstilmelde
sig turen efter ”først til mølle“ ved
henvendelse til Børge Mikkelsen på
telefon 86855180/23231220 eller på
mail: bbm@fiberpost.dk
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aftalt periode skal tilbage til sit hjemland
igen? Eller skal han betale dansk vægtafgift på sin udenlandske bil og køre rundt
med danske nummerplader, imens han
arbejder i Danmark, når han ved, han
skal tilbage til sit hjemland efter endt
arbejdsperiode?

Svar: Mads Rørvig

tidsbegrænset periode, kan vedkommende søge om at blive fritaget for at
betale dansk registreringsafgift hos
SKAT.
Vedkommende skal selvfølgelig kunne
dokumentere sin midlertidige ansættelse
i form af eksempelvis en ansættelseskontrakt. Hvis ansøgningen bliver godkendt, skal der ikke betales vægtafgift.
Bilen skal være forsikret i udlandet eller
i Danmark.

Hvis en person med bopæl i udlandet
kommer til Danmark for at arbejde i en

Vindernumrene i Mads Rørvigs
lotteri under valgkampen
• 1. præmie nr. 3 – Weekendophold i København med
rundvisning på Christiansborg
• 2. præmie nr. 117 – To litografier af Peter Lundberg
• 3. præmie nr. 21, 55 og 11 – To biografbilletter
Er du den heldige vinder, kan du henvende dig til Mads
Rørvig på mads@ft.dk

“

kultur- og fritidsudvalget:
•

•
•
•

Godkendt at Papirmuseet Bikuben fusionerer med Silkeborg
Kulturhistoriske Museum, og dermed ønsket videreførelse af
Papirmuseet.
Sikret driftsmæssig understøtning af Musical Silkeborg de næste 3
år med et fast årligt tilskud.
Indgået samarbejdsaftale med Riverboat Jazz Festival gældende fra
2012 -2016.
Besluttet at renovere publikumsområdet ved Friluftsteatret i
Indelukket med nye bænke mv.

”

Anders Kaysen

læserbrev

I sidste nummer af Venstrebladet skrev vi i lederen om, at visse husejere i Silkeborg var begyndt at tænke kreativt. Disse husejere
havde placeret store kampesten i de små græsrabatter, der er lavet mellem fortov og vej, til gene for bilister, der havde påkørt
dem og med skade på bilerne til følge.
Fra en af husejerne er vi blevet bedt om at bringe nedenstående læserbrev, som reaktion på lederartiklen:

Min lille matrikel her på jord, beliggende
Ege Allé 104, Silkeborg, har opnået
den ære at blive omtalt i forrige nummer af dette blad under overskriften:
Stenalderen på vej til Silkeborg?
Egentlig skulle man forvente, at det i et
talerør for et parti, der har fostret en
rigtig statshulemand, ville være positivt
at blive sat i forbindelse med stenalderen, men da det vist ikke er tilfældet her,
vil jeg gerne forklare om baggrunden for
områdets ´forstening´.
Ege Allé området er prydet af smukke
grønne græsrabatter mellem fortov
og vej. Var de beregnet for parkering,
ville de formodentlig være asfalterede.
Kutyme er, at alle husejere plejer dette
smalle stykke offentlige areal ud for
egen grund. For at
undgå beskadigelser fra opkørende
bilhjul, har en del af os placeret nogle

få kampesten langs kantstenen mod
vejbanen.
I tilfælde af eventuelle sammenstød mellem disse sten og biler er det svært at få
øje på, at stenen skulle bære ansvaret.
Man kan blot glæde sig over, at ikke et
kæledyr eller et barn blev offer for uopmærksomheden.
Vejbredden på Ege Allé er 5 meter, så
der er rigelig plads for rednings- og
andre køretøjer til passage af lovligt parkerede biler.
Venstres politik plejer ikke at pege i retning af større offentlige udgifter, men
skulle man kunne fremtrylle de nødvendige økonomiske midler, skal jeg være
den første til at rydde enhver sten af
vejen for fremtidig kommunal rabatpleje.

Venstres Midtjyske
Debatforum
mandag, den 9. januar 2012 kl. 19:00
på Bjergnæsskolen i Viborg.
Debatmøde, som skal styrke den politiske debat i det midtjyske og påvirke Venstres langsigtede politik.
Mødet vil blive en blanding af debat i mindre grupper og
fælles forum om aktuelle emner, og er en videreførelse af
det meget velbesøgte og spændende møde i januar 2011.
Pris: 50,00 kr.
Debattører:
Mads Rørvig, MF (Silkeborg)
Inger Støjberg, MF (Skive)
Kristian Pihl Lorentzen, MF (Viborg)
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og mød op til en livlig
debataften.
Tilmelding til formanden for kandidatbestyrelsen i
Silkeborg Sydkreds:
Britta Bang
Email: britta.bang@silkeborg.dk
Mobil: 2325 8643

Niels Malmkjær

Vi kan her på redaktionen bekræfte, at
kommunen har været rundt og påbudt
de pågældende husejere at fjerne deres
kampesten. Det er endnu efter 3 måneder ikke sket.
NL

Venstre
er nu danskernes
mest populære
parti
Venstre vil i dag stå til at få otte mandater mere end ved
valget i september, mens socialdemokraterne står til at
miste fire mandater. Det ville i dag give et blåt flertal igen i
Folketinget.
Målingen er et udtryk for, at regeringen har haft for travlt
med at beskæftige sig med en række negative sager i pressen, som har overskygget deres politik.
Regeringen har ikke fået fred til at præsentere deres politik samtidig med, at Venstre har ført et massivt angreb på
regeringen. Danskerne belønner Venstre for at mene det
samme nu som før valget.
Måske bliver det svært for regeringen at genvinde populariteten efter de har foreslået nye skatter og afgifter på
ca. 5½ milliard kroner, senest med et forslag om afgift på
reklameaviser, som vil kunne ødelægge hele den grafiske
branche med 900 arbejdsløse til følge. En afgift, som socialdemokratiet både i 1999 og i 2001 forgæves forsøgte at få
indført. Nu gentager de deres fiasko fra dengang.
NL
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kommuneforeningen for Venstre i
silkeborg kommune
Generalforsamling 2011
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kommuneforeningen
torsdag den 1. marts 2012 kl. 19.30 på Medborgerhuset,
Bindslevs Plads, silkeborg.

i flg. vedtægternes § 13

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Venstre Vælgerforening for
silkeborg og omegn
holder ordinær generalforsamling
onsdag den 22. februar 2011,
klokken 19:00, sal B, Silkeborg
Medborgerhus, Bindslevsplads 5,
Silkeborg.
dagsorden:

dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

generalforsamling

Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold
Behandling af regnskab
Behandling af indkomne forslag. Indsendes inden 1. februar 2012 til formand Kresten Friis. I givet fald kan forslagene ses på vores hjemmeside
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningernes
kontingent til kommuneforeningen, kandidatbestyrelserne og regionsbestyrelsen, jf. vedtægternes § 13, stk. 5 og 6
Valg af formand
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af to revisorer og suppleanter
Valg af formand for kandidatbestyrelse
Valg til kandidatbestyrelse (kandidatbestyrelser)
Orientering om arbejdet i kandidatbestyrelserne Silkeborg Syd og Silkeborg
Nord
Valg af medlem til regionsbestyrelsen
Valg af delegerede til landsmødet 2012
Eventuelt

Bemærk:
Der er under punkt 10 og 11 valg til hhv. formand for kandidatbetyrelse samt
valg til kandidatbestyrelse. Det er disse valg, der får indflydelse på det næste
folketingsvalg

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

valg af stemmetællere
valg af dirigent
formandens beretning
fremlæggelse af regnskab og budget
indkomne forslag og meddelelser
fastsættelse af kontingent for 2013
valg af formand
valg af bestyrelse og suppleanter
valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
10. politisk drøftelse
11. evt.

Forslag der ønskes behandlet under
pkt. 5 skal være formanden, Søren
Slott, Åhavevej 29, Silkeborg, i hænde
senest 5 dage før generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Søren Slott, formand

generalforsamling
i Gjern – fårvang Venstre
Vælgerforening:
tirsdag den 21. februar 2012
i Gjern Kultur- og Idrætscenter.
Vi starter aftenen kl. 18.30 med
spisning og generalforsamlingen
begynder kl. 19.30.

Med venlig hilsen
Kommuneforeningens bestyrelse

dagsorden

generalforsamling
Thorning
Venstrevælgerforening
afholder generalforsamling
tirsdag den 21. februar 2012 kl.
19.30 i Thorning Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne
På bestyrelsens vegne.
Agner Seidelin Christensen

“

generalforsamling
Venstre, silkeborg øst
afholder generalforsamling
mandag den 27. februar 2012 kl.
19.30 i Toustrup Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne

Smørrebrød kan bestilles på 2043 2703
eller mail: michael@gejholm.dk, senest fredag den 17. februar 2012.
Pris pr. stk. kr. 25,00.

På bestyrelsens vegne.
Peter Damgaard Lunde

nærdemokratiudvalget har på mødet den 26. oktober 2011 godkendt
et nyt lokalråd: silkeborg City lokalråd.
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1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandsberetning og drøftelse af
foreningens forhold
4. Behandling af regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget, herunder
beslutning om medlemskontingent for
det kommende år
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
9. Valg af to revisorer og suppleant(er)
10. Eventuelt

”

Bente Rands Mortensen

Aftenen slutter af med kaffe og politisk
orientering og debat med vores lokale
byrådsmedlem Helga Sandorf Jacobsen.
Vi håber, at I vil bakke op om dette nye
initiativ. Vel mødt.
Bestyrelsen i Gjern – Fårvang Venstre
Vælgerforening

Venstres Byrådsgruppe
Steen Vindum
Tlf.: 26 29 37 32
Økonomiudvalg
Kultur- og
Fritidsudvalg

Hans-Jørgen
Hørning
Tlf.: 86 88 21 59
Økonomiudvalg
Ældre- og
Sundhedsudvalg

Paraguay
Brasilien/Paraguay
Nr. 21 14. jan. - 2. febr. . . . . . kr. 19.700,00
Nr. 22 3. febr. - 22. febr. . . . . kr. 19.700,00
Nr. 23 25. febr. - 15. marts . . kr. 19.700,00

Inkl. rs
e
3 ug d
ful n
io
pens

www.paraguayrejser.dk

Telefon 97 47 60 80 · rejser@paraguayrejser.dk

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

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

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

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

Leif Bæk
Tlf.: 40 10 85 00

Bent Bräuner
Tlf.: 75 75 65 99

Plan, miljø og
klimaudvalg,
Vej- og trafikudvalg

Kultur- og
Fritidsudvalg

Britta Bang
Tlf.: 86 81 30 80

Poul Dahl
Tlf.: 86 66 87 44

Børne- og ungdomsudvalg

Ældre- og
Sundhedsudvalg
Socialudvalg

Generalforsamling

Generalforsamling

Them-Bryrup Venstre

Kjellerup Nordøst

afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 9. februar 2012
kl.19,30 på Medborgerhuset,
Røllikevej 3, Them.

afholder generalforsamling
mandag den 30. januar 2012
kl.19,30 i Levring Sognegaard.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
På bestyrelsens vegne
Bent Jensen

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Folketingsmedlem Mads Rørvig fortæller om nyt fra Christiansborg.
På bestyrelsens vegne
Karl Aage Jensen

ResenbroTømrer- &
Snedkerforretning ApS
86 85 33 50

Generalforsamling
Vium-Sjørslev Venstre
afholder generalforsamling
torsdag den 23. februar 2012
kl.19,30 i Sjørslev Sognegaard.
Dagsorden ifølge lovene.
På bestyrelsens vegne
Jens Jakob Andersen

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.
Venstrebladet • 3 • 2011

15

www.silkeborg.venstre.dk

BLADET

1 2011

B

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

Bladredaktion/medieudvalg
Niels Lauritsen (ansvarshavende)
40 50 35 11, nilau@os.dk
Kresten Friis, t-k.friis@fiberpost.dk
Birthe Pingel, birthe@pingel.dk
Michael Sørensen, michael@gejlholm.dk
Poul Dahl, poul.dahl@silkeborg.dk

GJERN REVISION
Østergade 33, 8883 Gjern
Tlf. 8756 0044

Webmaster
Michael Sørensen, 20 43 27 03
michael@gejlholm.dk
tryk Silkeborg Bogtryk
oplag 1.500
deadlines
Blad #1
Blad #2
Blad #3

15. marts
15. august
25. november

Tlf. 7575 6966

Bladudvalget forsøger også at spare, derfor har vi
været igennem medlemslisten, således at parmedlemmer kun modtager 1 eksemplar af bladet. Er der
en smutter, vil vi bede jer give det ekstra blad til en
god bekendt. Vi håber, at I har forståelse for dette.

Bjarne Dalsgaard
Pedersen ApS

86 80 46 00
Sejling Hedevej 6 · 8600 Silkeborg
www.bjarne-dalsgaard.dk
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Tange Sø Hjemmeservice
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v / Anne Mette Lorentzen
Hermelinvej 4
8643 Ans
email: annemette@tangesh.dk
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Kommuneforeningens bestyrelse
for Venstre i Silkeborg valgt i 2011
Formand
Kresten Friis, 86 87 56 72
t-k.friis@fiberpost.dk
Næstformand
Søren Slott
Sekretær
Peter Christensen
Kasserer
Svend Siersbæk
Gjern-Fårvang
Michael Sørensen
Silkeborg
Peter Christensen
Palle Quistgaard
Silkeborg Øst
Peter Damgaard Lunde
Them
Bent Jensen
Kjellerup
Vibeke Juel
Kjellerup Nord-Øst
Svend Niær Kristensen
Karl Aage Jensen
Vium-Sjørslev
Jens Jacob Andersen
Thorning
Agner Sejdelin Christensen
LOF
Lars K. Møller
Kandidatbest.form. Mogens Heller
Kandidatbest.form. Britta Bang
Folketingsmedlem:
Mads Rørvig
Gruppeformand
Steen Vindum
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