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De unge har et
højt alkoholforbrug

Fredag er store pjækkedag på gymnasiet,
HF og andre uddannelsessteder. Det
skyldes at de unge bruger torsdag aften
og det meste af natten til at feste. En
tur i byen starter ofte ved 22-23 tiden
og mange gange stopper festen først
når værtshusene og diskotekerne lukker,
ganske få timer før fredagens skolestart.
Det er meget utilfredsstillende for institutionerne, der for nylig oplyste, at op til
25% af eleverne er fraværende fredag.
Danmark er et af de lande, hvor flest
unge drikker. Tilsyneladende har vi en
alkoholkultur, hvor det er accepteret
at unge drikker. I Danmark er det helt
naturligt at unge 14-15 årige kan drikke en
øl. Det er en kedelig udvikling og det kan
få store konsekvenser for de unge. Mange
unge ser det som en »manddomsprøve«
at drikke alkohol.
Vi bliver nødt til at gøre noget ved det
problem. Diskoteksejerne og forældrene
bliver nødt til at se på problemet, så man
ikke får ødelagt de unges helbred og ikke
får ødelagt deres studier ved at møde
ukoncentreret op til undervisningen. Slut
med billige drinks, der skal lokke de unge
ind på diskotekerne.
Aldersgrænsen for at købe alkohol i
butikker er på 16 år. Den grænse kan
ikke stå alene. Dels hjælper mange
forældre deres børn ved at købe alkohol
for dem. Forældrene skal også ændre
adfærd hvis det høje alkoholforbrug i
Danmark skal ned. Hjemmet, skolen og
sundhedsmyndigheder må stå sammen.
Aldersgrænsen for køb af alkohol skal
håndhæves og forældre, skoler, lærere

og de unge skal inddrages i et forebyggende arbejde.
»Peter«, 15, som vi har talt med siger:
»Mine forældre kan ikke forbyde mig at
drikke alkohol med mine kammerater. Jeg
har lov til at bestemme over mit eget liv«.
Her er der brug for en kæmpe indsats fra
skolen, myndighederne og lærerne til at
få forklaret forældrene og »Peter« at her
er han ude på et skråplan.
Forældre der er strikse med børnenes
alkoholforbrug er medvirkende til, at de
unge udskyder deres alkoholdebut og
samtidig drikker mindre.
Når de unge drikker meget er der en stor
risiko for, at blive involveret i ulykker,
slagsmål og stoffer.

Paraguay
Paraguay/Brasilien
Nr. 31 10. jan. - 29. jan. 2013 kr. 20.200,00
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Skal vi ikke sammen lave et nytårsforsæt,
der medvirker til, at vi skal have dæmpet
de unges alkoholforbrug. Hjælp os med
det kære diskoteksejere.
Tolv organisationer med bl.a. 3F, Gymnastik- og Idrætsforeninger samt De
Samvirkende Købmænd mener danskernes alkoholvaner er løbet løbsk. De
har forleden til sundhedsminister Astrid
Krag afleveret 10 forslag. De foreslår
bl.a. at sætte promillegrænsen ned de
første tre år, unge har kørekort, samt et
forbud mod at reklamere for alkohol over
for unge. Endelig foreslår de også, at
kommunerne i samarbejde med borgerne
skal lave regler for, hvordan diskotekerne
må servere alkohol for de unge.

Anders Kaysen
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

Silkeborg for Hal kraft
Der skal ske udvikling i Silkeborg Kommune, og det skal gerne ske på alle
serviceområder i alle lokalsamfund i kommunen og dække alle persongruppers
interesser og behov. Inden for Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) område er det
også sket i det forløbne år.

Som folkevalgte i byrådet er det Venstres
mål at gøre det bedst muligt til gavn for
flest mulige. Derfor er vi også nødt til
at prioritere – til glæde for nogen, og til
ærgrelse for andre. Der er derfor mange,
der mener, at udviklingen i Silkeborg Kommune kører for halv kraft. Der sker ingen
udvikling, og finder der endelig udvikling
sted, ja så er det inden for det forkerte
serviceområde, på det forkerte sted og på
det forkerte tidspunkt.
I Kultur og Fritidsudvalget er vi også
underlagt kommunens økonomiske virkelighed, som betyder at penge er en knap
ressource, der skal administreres med stor
omtanke, med mindre vi da ønsker at dreje
på skatteskruen. Det ønsker vi ikke i Venstre og ej heller i Venstres byrådsgruppe.
I KFU har vi i 2012 kørt på Hal kraft.
Vi har gennemført en stor og tiltrængt
ombygning af hal A i Søholt Hallerne, som
efter ombygningen lyder navnet Jysk Arena. Et tiltrængt kvalitetsløft for hallen til
gavn for de rigtig mange daglige brugere
af halkomplekset, som f. eks. Silkeborg
Pigerne og drengene, men selvfølgelig
også for BSV, som vil få stor glæde af de
markant forbedrede halfaciliteter, foruden
en række andre arrangementer så som
koncerter og konferencer. Formålet med
udvidelsen begrænser sig således ikke
alene til sportslige aktiviteter, men vil
forhåbentlig være medvirkende til i højere
grad at sætte Silkeborg på landkortet.

Det er en vigtig styrkelse af hele Silkeborg Kommune, og naturligvis også en
styrkelse af Silkeborg som centerby. Men
en styrkelse af Silkeborg som centerby
alene gør det ikke. Vi har også kørt på
Hal kraft i andre sammenhænge. Vi har
fastholdt, at der skal bygges yderligere
3 haller i kommunen. Den første hal skal
bygges i 2014, en i 2015 og vi har fået sat
den sidste hal på budgettet for 2016. Vi
har i 2012 besluttet, at den første hal skal
bygges i Grauballe, og vi har tillige stillet
forslag om, hvor i Grauballe hallen bør placeres. Det imødekommer et længe næret
ønske i Grauballe om et yderst tiltrængt
løft i mulighederne for at dyrke indendørs
idrætsaktiviteter i tidssvarende rammer. Jeg
håber, vi snarest får sat navn og byggeår
på de sidste to haller, som forventes
placeret i hhv. Kragelund og Gjessø.
For at give så mange af vores vigtige
lokalsamfund mulighed for at få deres
ønske om udbygning af halfaciliteterne
opfyldt er der i budgetterne afsat 7 mio.
kr. til hver hal, med en forventning om et
tæt partnerskab med de lokale ildsjæle,
der sidder i det lokale haludvalg. Vi er klar
over, at 7 mio. kr. ikke er tilstrækkeligt til
at bygge en hal. Vi har på baggrund af
møder med haludvalgene forstået, at man
lokalt er i stand til at rejse en betydelig
kapital, så man kan blive medfinansierende. Jeg ser med stor forventning
frem til resultatet af samarbejdet med
det engagerede korps af borgere, der

arbejder så ihærdigt for at udvikle deres
lokalsamfund. Det bliver en fornøjelse at
kunne tage disse 3 haller i brug.
I KFU har vi i 2012 besluttet efter
mange års lokalt ønske og pres at sikre,
at Them og den sydlige del af kommunen
også får et tiltrængt løft i deres kulturhus
Toftebjerg. Der er her ikke direkte tale om
en hal, men dog indeholder Toftebjerg
i dag en større sal, der kan bruges til

“Penge er en
knap ressource, der skal
administreres med stor
omtanke”
en række større arrangementer, bl.a.
koncerter, så det smager lidt af hal. Vi
har i KFU besluttet, at der i budgettet
for 2015 og frem blev afsat 11 mio. kr. til
udvidelse og modernisering af Toftebjerg.
Det blev på trods af KFUs indstilling taget
ud af budgettet af borgmesteren, til
stor fortrydelse for KFU og især Venstre
samt af de mange aktive brugerne af
Toftebjerg. Efter et massivt pres fra det
samlede byråd og især Venstre indeholder
budgettet for 2013 og frem nu alligevel en
modernisering og udbygning af Toftebjerg. Og i en lidt bedre udgave. Der er
nemlig nu afsat 12,4 mio. kr. til projektet,
som forventes afsluttet allerede i 2016.
Man kan indvende, at de mange
kommende investeringer i hal-udbygningsplaner ikke vedrører det kommende
budgetår, og derfor kan være behæftet
med usikkerhed. Dertil kan siges, at når
udbygningsplanerne er fastsat i budgettet
– også selv om det er nogle år ud i fremtiden – er det Venstres klare holdning,
at projekterne skal gennemføres. Det er
ansvarlig politik, og kræver også ansvarlig
drift af kommunen i de kommende år.
Der er Hal kraft i Silkeborg.

Foto: Niels Lauritsen
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Anne V. Kristensen
Medlem af regionsrådet, Region Midt

Politisk Venstrenyt
fra Region Midtjylland
Valg m.m.
Valget til regionsrådet nærmer sig. Der
er nu under et år til og arbejdet med
valgprogrammet er godt i gang. Der har
været afholdt et medlemsmøde, hvor
medlemmerne havde mulighed for at
komme med input, vi har haft drøftelser i
bestyrelsen og i regionsrådsgruppen. Nu
skrives der på livet løs og til januar skal
udkastet behandles i bestyrelsen. Der er
altså stadig mulighed for at komme med
input. Du kan som medlem sende forslag
til anne.kristensen@rr.rm.dk frem til nytår.
Alle kommuneforeninger er også godt i
gang med at finde kandidater til valget
og disse skal være indmeldt inden 1.
april 2013. Går du med en kandidat i
maven – er det nu du skal tage kontakt
til din kommuneforeningsformand.
Kontaktoplysninger finder du på din lokale
venstreforenings hjemmeside.
Jeg glæder mig meget til valget. Sidst var
det tæt på og hvis meningsmålingerne på
landsplan holder og samtidig smitter bare
lidt af på valget i regionerne, så ser det

Kandidater til
byrådsvalget 2013
Redaktionen vil gerne give kandidater,
der overvejer at opstille på Venstres
liste den 11. april 2013, mulighed
for at præsentere sig i næste nr. af
Venstrebladet.
Skriv en kort præsentation på max.
1200 anslag/tegn. Hvis du ønsker foto
i præsentationen, skal du påregne, at
der sker en afkortning af teksten.
Vi glæder os til at modtage din
præsentation senest den 4. marts
2013 på e-mail til nilau@os.dk
Redaktionen
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ret godt ud. Men hvis og hvis og hvis...
det kræver stadig et stort og engageret
arbejde af alle, hvis vi skal erobre
formandsposten.

Behandlingsgaranti
Jeg har tidligere skrevet om Regeringens
forringelse af behandlingsgarantien og
gjort opmærksom på flere problemer i
den forbindelse. Nu viser det sig da også
at sundhedsministeren ikke har tænkt
sig at påtage ansvaret for hvordan de
skal løses, men blot lægger det over på
lægerne.
Sundhedsministeren er senest kommet
med et forslag om at lægerne skal vurdere
hvem der skal vente længst – hvilket jo er
fornuftigt nok – hvis det handler om den
enkeltes sygdom. Problemet er bare at i
det sidste forslag fra sundhedsministeren
står der, at lægerne også skal sortere i
patienterne udfra patienternes jobsituation.
Med den nye behandlingsgaranti, som
træder i kraft 1. januar 2013 forsvinder
patienternes ret til behandling indenfor
en måned og lægerne skal vælge hvem
der skal behandles først. Lægerne skal
vurdere på hvem der har mest ondt, hvem
der risikerer størst forværring af tilstanden
og så skal de sætte dem der er i job foran
de arbejdsløse.
Det lyder jo alt sammen meget fornuftigt
– men men men: Patienterne vil blive
forskelsbehandlet, da man ikke kan regne
med at alle læger vurderer ens. Dertil
kommer at Regeringen, med forslaget har

DØGNVAGT
TLF.8685 5060

taget hul på at ændre på et dansk princip
om at alle skal have behandling på lige
vilkår uanset hvem de er. Arbejdsløse
betaler også skat og har måske betalt
skat i 40 år inden de er blevet arbejdsløse, men det princip gælder altså ikke
længere fra 1. januar 2013.
Med den nuværende behandlingsgaranti
kan alle patienter – uanset hvem de
er – være sikre på at få behandling
indenfor en måned. De skal ikke kæmpe
og diskutere med nogen om hvornår de
kan få behandling, det kommer de til
fremover. Endnu engang viser de røde, at
systemet kommer før patienten.
Det vil med sikkerhed være de stærkeste
og mest velargumenterende patienter,
som kommer til først.

Akutjob
Regeringen har indgået aftale med private
virksomheder, kommuner og regioner om
at skabe 12000 akutjob. Det betyder i al
sin enkelhed, at vi skal vælge langtidsledige forud alle andre ansøgere. Der er altså
ikke tale om flere jobs. Der er tale om at
vi ikke skal ansætte de bedst kvalificerede,
men ansætte dem der har været ledige,
så længe at de er på vej på kontanthjælp.
Det er selvfølgelig fint at gøre en indsats
for at få langtidsledige i arbejde, men jeg
er sikker på at vi stadig vil ansætte de
bedst kvalificerede og tvivler meget på om
målet nås. En ting er sikker: Vi vil stadig
ansætte de bedste læger.

86 80 43 54

Britta Bang
Næstformand i Børne- og Ungeudvalget

Ny politik om
LÆRING OG TRIVSEL
for børn og unge i Silkeborg Kommune

Allerede i sommeren 2011 påbegyndte
Børne- og Ungeudvalget et stort projekt
om læring og trivsel for børn og unge
fra 0-18 år i en global verden. Forældre,
frivillige, børn og unge, medarbejdere
og ledere på børne- og skoleområdet
har deltaget i en række ”kolonier” med
hver deres tema. Materialet fra disse
”kolonier”, og materialet fra de mange
høringssvar er blevet kogt sammen til et
kort, koncist og koncentreret materiale
på 4 sider, som udvalget på efterfølgende
møder har diskuteret og tilrettet til den
endelige politik for projektet.
Lærings- og Trivselspolitikken er blevet
utroligt positivt modtaget i både skoler
og daginstitutioner, og jeg skal her kort
fortælle om nogle af de punkter, som
skoleledere, daginstitutionsledere og
forældrebestyrelser har understreget som
særligt positive tiltag.
Hvordan skaber vi optimale rammer for
læring og trivsel i Silkeborg Kommune?
Hvordan får flere børn mere lyst til
læring og er uddannelsesparate, når de
forlader folkeskolen? Hvordan kan vi løse
de aktuelle udfordringer på skole- og
dagtilbudsområdet? Udfordringer, som
ikke længere kan løses ved hjælp af
traditionelle og kendte metoder. Det
har hele vejen igennem stået som det
overordnede mål.

• Vi skal udnytte ressourcerne bedre og
mere fleksibelt.

2. Trivsel
• Alle børn og unge har gode venner.
• Børn og unge, der har det godt, lærer
bedst.
• Alle børn og unge har ret til tryghed.
• De skal mødes med positive forventninger, og de får hjælp, når de har behov
for det.
• Fysisk aktivitet og livsstil er medvirkende
til, at børn og unge lykkes.

3. Samspil
• Børn og unge skal lære at blive aktive og
deltagende samfundsborgere.
• Professionelle og forældre har i
fællesskab ansvar for børns og unges
udvikling.
• Børn og unge skal være med til at tilrettelægge deres egen hverdag, de skal
opleve indflydelse og gøre erfaringer.
• Samspil med mange forskellige aktører
for eksempel kulturinstitutioner, ud-

dannelsesinstitutioner, idrætslivet og
erhvervslivet.
• Vi lytter til omverdenen og har derfor en
mangfoldighed af tilbud med forskellige
profiler.

4. Rammer for læring,
trivsel og samspil
• Professionelle på tværs af organisationer og faggrænser byder ind, hvor der
er et behov.
• Vi udvikler og afprøver nye måder at
varetage kerneopgaven på, og vi lærer
af vores erfaringer.
• Voksne omkring børn og unge udfordrer
vanetænkning, regler og rammer.
Kort sagt: Vi har alle et medansvar for at
udvikle børn og unge til kompetente og
gode samfundsborgere.
Disse 4 temaer falder godt i tråd med
Venstres grundholdninger, og vi ser med
glæde og forventning frem til implementeringen af Lærings- og Trivselspolitikken.

Lærings- og Trivselspolitikken er
delt op i 4 temaer:

1. Læring
• Børn og unge skal møde passende
udfordringer, og de skal udfolde deres
fulde potentiale.
• Der skal arbejdes målrettet med blandt
andet it, kultur og fremmedsprog fra
børnene er helt små.
• Alle børn og unge skal bevare nysgerrigheden.
• Læring sker i samspil med andre børn
og unge, forældre, professionelle og
frivillige.
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Stort besøg til
dialogmøde i Funder
Funderhallens Cafeteria kunne dårligt
rumme flere personer, da Venstre afholdt
sit fjerde dialogmøde i begyndelsen af
november.
Venstre har tidligere besøgt Grauballe,
Kjellerup og Them med de dialogmøder,
der dels skal få lokalbefolkningen i tale
men også skal få lokalbefolkningens
ønsker at høre, med hensyn til, hvordan
man vil se sit lokalområde udvikle sig i
fremtiden. Nogle ønsker, som Venstre
kan bruge i det kommende valgprogram i
forbindelse med byrådsvalget næste år i
november.
Der var mødt omkring 50 personer
frem, som først lyttede til, hvad de tre
byrådsmedlemmer, Steen Vindum, Gitte

Willumsen og Leif Bæk havde at sige i
deres korte oplæg.
Efterfølgende var spørgelysten stor.
Man var rundt om motorvejen og dens
tilkørselsproblemer. Man var omkring en
eventuel omfartsvej ved Funder Kirkeby
og man var omkring fjernvarmetvangen.
Funder Skole blev debatteret, og alle - lige
fra byrådspolitikerne til de fremmødte var enige om, at her havde kommunen et
problem. Skolen i Funder er i en så dårlig
stand og med så store indeklimaproblemer, at der bør findes penge til en ny
og mere tidssvarende skole. De pavillioner, der i 70-erne blev sat op som en
nødløsning har udtjent deres værnepligt.
Pengene er her ikke endnu til en forbedret
skole, kunne Steen Vindum fortælle.

Kommuneforeningen for
Venstre i Silkeborg Kommune
Generalforsamling 2013
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kommuneforeningen
torsdag den 7. marts kl. 19.30 i Medborgerhuset, Bindslevs Plads, Silkeborg
Dagsorden i flg. vedtægternes §13
1 valg af stemmetællere
2 Valg af dirigent
3 Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold
4 Behandling af regnskab
5 Behandling af indkomne forslag. Indsendes inden 1. februar 2013 til
formanden, Kresten Friis. I givet fald kan forslagene ses på vores hjemmeside
senest 8 dage før generalforsamlingen.
6 Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningernes
kontingent til kommuneforeningen
7 Valg af formand
8 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
9 Valg af 2 revisorer og suppleanter
10 Valg af medlemmer til regionsbestyrelsen
11 Valg af delegerede til landsmødet 2013
12 Eventuelt
Efter generalforsamlingen er der opstilling af 3 kandidater til regionsrådet.
Opstilling hertil i følge vedtægterne
Med venlig hilsen Kommuneforeningens bestyrelse
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Leif Bæk kom ind på, at de lokale
beboere skal passe på deres område og
være med til at sikre, at den nye udbygning ikke sker på en så hurtig måde, at
der ikke er overblik over det. Det er en
opgave for jeres lokalråd at være med til
at styre det.
Venstre fik mange input som nu kan blive
en del af det kommende valgprogram,
og det er lige i Venstres ånd, at lokalbefolkningen i kommunen kan være med
til at bestemme hvordan udviklingen
skal være, og det er netop formålet med
disse dialogmøder. I det nye år fortsætter
møderækken hvor bl.a. Gødvad, Resenbro
og Buskelund-områderne skal besøges.

Generalforsamling
Venstre Vælgerforening for
Silkeborg og Omegn
holder ordinær generalforsamling
onsdag den 20. februar 2013, kl.
19.00, i Silkeborg Medborgerhus,
Bindslevs Plads 5, Silkeborg.
Forslag der ønskes behandlet skal
være formanden, Søren Slott, Åhavevej
29, Silkeborg, i hænde inden 1. januar.
Pbv. Søren Slott, formand

Generalforsamling
Vium/Sjørslev
Venstrevælgerforening
afholder generalforsamling torsdag
den 21. februar kl. 19,30 i Vium/
Hvam Sognegaard.
Dagsorden i følge vedtægterne
På bestyrelsens vegne
Jens Jakob Andersen, formand

Foto: Niels Lauritsen

Niels Lauritsen

Af Kresten Friis
Formand for Venstre i Silkeborg Kommune

Året der står foran os
I Venstres kommuneforening og vælgerforeninger er vi begyndt at forberede os til
KV -13. Vi har sat gang i arbejdet med at lave den politik til valgkampagnen, som
skal være baggrund for de kommende kandidaters viden

Vi har tre baggrundsgrupper, som jævnligt
har mødtes i det forløbne år. Grupperne
har arbejdet med at finde de politiske
budskaber, som kan gøre en forskel for
Venstre, når kampen sættes i gang først i
det nye år.
Vores mål er selvfølgelige at vinde det
kommende valg med Steen Vindum i
spidsen for vort parti.
Den 6. september i år mødtes medlemmer for at vælge Steen til at være vores
frontfigur på Venstres liste. Listen kan
tælle helt op til 35 kandidater. De øvrige
kandidater til Venstres liste vælges den 11.
april næste år.
Som formand for partiet, vil jeg opfordre
alle medlemmer til at sætte kryds i

kalenderen ud for den 11. april for at
være med til at bestemme hvem vi skal
have på listen.
Bestyrelsen lægger op til, at det bliver en
festlig aften med præsentation af hver
enkel kandidat. Det bliver som tidligere,
at alle medlemmer kan være med til at
bestemme, ved blot at møde frem.
Jeg vil også benytte lejligheden til at byde
de kandidater velkommen, som på nuværende tidspunkt har tilkendegivet at de
vil opstille for Venstre til det kommende
kommunevalg i november næste år.
Efter et nyligt overstået landsmøde i
Venstre, har vi på fornemmelsen, at
med den positive meningsmåling
partiet har, kan det blive et godt valg,

Tak for
samarbejdet

hvis vi kan samarbejde med de øvrige
borgerlige partier i kommunen. I så fald
er der en chance for, at vi kan overtage
borgmesterposten, men det kræver at alle
medlemmer står sammen om kandidaterne, og at organisationen arbejder
sammen om det fælles projekt at erobre
borgmesterposten.
Så derfor kære medlemmer; hjælp os med
at tegne nye medlemmer og mød frem til
de opstillingsmøder, der holdes i det nye
år, og gør jeres indflydelse gældende i
partiet, så vi kan løfte i flok.
Hermed vil jeg ønske alle en glædelig jul,
og et godt nytår.

Af Vagn Larsen
Regionrådsmedlem

Efter mere end 50 år i Silkeborg hvor vi har boet i Virklund, på Vestergade
i Silkeborg og de sidste 10 år i Sejs, er min kone og jeg flyttet til Norddjursland. Her nyder vi naturen og udsigten over havet mm.
Vi har været medlem af Venstre i over
40 år, for mit vedkommende en årrække
som bestyrelsesmedlem siden formand
for vælgerforeningen og den daværende
kommuneforening mm.
Det blev til 24 år i Silkeborg Byråd samt
rigtig mange bestyrelser og organisationer, lokalt, regionalt, og på landsplan.
Siden 1. januar 2010 har jeg været
medlem af Regionsrådet hvor jeg har
sæde i udvalget for regional udvikling,

det midlertidige udvalg for Energi og
Miljø. Efter lidt omrokering i Venstres
gruppe bliver jeg fra 2013 også medlem af
Psykiatriudvalget. Dertil kommer en række
bestyrelsesposter i gymnasium, erhvervs/
udviklingsråd, Midtjyske Jernbaner,
børnehjem mm.
Regionsrådsarbejdet er spændende
men anderledes. Jeg befinder mig godt i
Regionsrådet, og måske får man lejlighed
til at stemme på mig igen? jeg har sagt ja
til at være kandidat til Regionsrådet efter

opfordring fra en enig kommuneforening
i Norddjurs Kommune (opstilling foråret
2013).
Jeg vil gerne takke Venstres medlemmer
for samarbejdet og opbakningen igennem
årene, jeg står stadigvæk til rådighed for
vælgerforeninger, medlemmer m.m.
Alle ønskes en glædelig jul og godt nytår.
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Af Kristian Jensen
MF, næstformand for Venstre

Vi vil sikre velfærden
Venstre ønsker at bevare et velfungerende velfærdssamfund. Men udfordringen
i dag er, at for at bevare kernen i et velfærdssamfund er vi nødt til at følge med
tiden og turde gå nye veje.
Den største trussel mod velfærdssamfundet er ikke, om vi altid har en vækst i den
offentlige sektor. Men om vi overhovedet
kan opretholde den private produktion,
som gør, at vi har grundlaget for velfærdssamfundet. Danske virksomheder er i
stigende grad udsat for konkurrence,
og regeringens stigende afgifter og
stramninger af erhvervsbeskatningen gør,
at vi mister arbejdspladser, at vi mister
virksomheder og dermed at vi mister
skattegrundlaget for en velfungerende
offentlig sektor.
Det er derfor, at Venstre klart har sagt,
at det vigtigste er, at sikre konkurrenceevnen. At vi kan sænke skatter og afgifter,
som skader virksomhederne evne til at
holde på arbejdspladserne. At vi ikke
fortsætter med tab af jobs og stigning i
ledighed.

Jeg er personlig storforbruger af et velfungerende velfærdssamfund. Jeg er så glad
for folkeskolen, at mine egne børn går i
den. Jeg er tryg ved, at når mine 3 drenge
kommer til skade ved sport, så står der et
godt og effektivt sundhedsvæsen klar til
at hjælpe. Jeg er taknemlig over, at der er
et socialt sikkerhedsnet, som kan hjælpe
vores ældre, i stedet for at de måtte være
overladt til familiernes nåde.
Det er altså på ingen måde for at forringe
velfærden, at jeg vil have et udgiftsstop i
den offentlige sektor. Det er fordi jeg er
dybt bekymret for hvordan vi i fremtiden
skal kunne finansiere den kendte velfærd,
hvis vi ikke kan klare os i en international
konkurrence.
Vi har lige set med redningen af SAS, at
selv en socialdemokratisk finansminister

Generalforsamling

Generalforsamling

i Silkeborg Øst

Gjern – Fårvang Venstre
Vælgerforening:

NB! NY PROCEDURE OG NYT STED HUSK TILMELDING
Onsdag den 20. februar 2013, kl.
19.30 på Traktørstedet Ludvigslyst,
Julsøvej 248, Svejbæk, 8600 Silkeborg
Bemærk dagsordenens punkt 5:
5. Beslutningsforslag: »Venstre Silkeborg Øst fusionerer i perioden frem
til næste generalforsamling med en af
de geografisk nærliggende
venstrevælgerforeninger«. Beslutningen vedtages endeligt på
generalforsamlingen 2014, der dermed
bliver foreningens sidste
Af hensyn til værten er tilmelding
nødvendig SENEST D. 8.
FEBRUAR og kan ske pr. mail til
peterlunde@msn.com eller på
tlf. 41 88 76 04.

Bestyrelsen i Gjern-Fårvang Venstre
Vælgerforening vil gerne indbyde alle
medlemmer af foreningen til Generalforsamling, torsdag den 7. februar
2013 i Gjern Kultur- og Idrætscenter.
Vi starter aftenen kl. 18.30 med
spisning af smørrebrød, som kan
bestilles på mobilnr.: 2043 2703 eller
mail: michael@gejlholm.dk, senest
tirsdag den 5. februar 2013. Pris pr.
styk kr. 25,00.
Selve Generalforsamlingen begynder
kl. 19.30. Aftenen slutter af med
kaffe og debat med vores lokale
byrådsmedlem Helga Sandorf Jacobsen
samt Mads Frandsen, som opstiller til
KV-2013.
Vi håber, at I vil bakke op om vores
Generalforsamling. Vel mødt.
Dagsorden iflg. vedtægter

kan bakke aktivt op om dramatiske
lønreduktion, hvis det er nødvendigt for
at bevare arbejdspladserne. Jeg mener
ikke, at politikere skal blande sig i løndannelsen, men vi skal gøre det nemmere
for medarbejdere og virksomheder at
aftale sig frem til så lave lønstigninger, at
konkurrenceevnen forbedres. Det kan vi
kun gøre, hvis vi kan få råd til at sænke
skatter og afgifter.
Derfor skal vi holde den offentlige sektor i
ro. Der er ikke plads til at udvide verdens
i forvejen største offentlige sektor. Der er
grund til at sige, at vi må stille os tilfreds
med det niveau, som vi har i dag. Vi kan
ikke bare bevillige os selv mere velfærdsservice, når det på lidt længere sigt vil
betyde, at selve grundlaget for velfærden
sættes på spil.
Venstre vil, at vi fremadrettet tager
udgangspunkt i et udgiftsstop i den
offentlige sektor. Ikke fordi vi er modstander af et velfungerende velfærdssamfund.
Tværtimod er det for at kunne bevare
velfærden, at vi er nødt til at skifte kurs.

Generalforsamling
Thorning
Venstrevælgerforening
afholder generalforsamling tirsdag
den 19. februar 2013 kl. 19.30
i Thorning Forsamlingshus.
Dagsorden i følge vedtægterne.

Venlig hilsen bestyrelsen
Bestyrelsen, Venstre Silkeborg Øst
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På bestyrelsens vegne
Agner Sejdelin Christensen, formand

Mads Rørvig
MF

Venstre vil reformer
Jeg vil nødig ødelægge den søde juletid, men jeg er nødt til at henlede
opmærksomheden på regeringen. 2012 er ved at rinde ud, og det er tid til at
gøre status for dansk politik. Regeringen har nu siddet mere end et år, og vi
er ikke blevet meget klogere på hvad de egentlig vil med Danmark.

Statsministeren og hendes ministre taler
meget. Om at skabe arbejdspladser, om
at øge eksporten, om at det skal kunne
betale sig at arbejde, om ret og pligt.
En uendelig lang talestrøm. Desværre
bliver de meget fine intentioner ikke fuldt
op, tværtimod. Vores virksomheder får
dårligere vilkår, for endnu flere kontanthjælpsmodtagere kan det slet ikke betale
sig at arbejde, og bolig-job ordningen er
blevet afskaffet.
Danske virksomheder skal ikke konkurrere
med kinesiske virksomheder. Vores konkurrenter ligger i Sverige og Tyskland. Især
Sverige har de seneste år gjort meget
for at forbedre konkurrenceevnen. Den
borgerlige svenske regering har sænket
skatterne betragteligt, og dermed gjort
Sverige betydeligt mere attraktivt end
Danmark. Vi bør gå samme vej i Danmark.
Lars Løkke satte på landsmødet en ny
kurs for Venstre, og forhåbentlig er det
også den kurs resten af Danmark inden
længe vil følge. Vi skal have nul-vækst i
den offentlige sektor, og skatterne skal
ned. For få år siden ville det være et synspunkt, som ville være blevet buhet ud. I
dag er det et synspunkt, der er opbakning til i befolkningen. Krisen har skabt
en ny bevidsthed hos danskerne om, at
vi må prioritere. Fremtidens velfærd kan
ikke finansieres med friværdi, for gælden
skal betales tilbage på et tidspunkt. En
sandhed, som er gået op for grækere og

andre sydeuropæere. Vi må aldrig komme
i den samme situation.
Lars Løkke blev for nyligt spurgt i DR’s
”Bag Borgen”, hvad han vil gøre som det
første, hvis Venstre igen vinder regeringsmagten. Løkke svarede enkelt og præcist:
”Vi vil genoptage, det vi var i gang med”. I
den sidste del af Løkkes regeringsperiode
blev der igangsat en mængde reformer
i et historisk højt tempo. Formålet var
at få Danmark igennem krisen. Vi er
ikke igennem krisen endnu, men vi står
bedre rustet end flertallet af europæiske
lande. Der er brug for, at Venstre kommer
tilbage til regeringskontorerne, så vi kan
genoptage dette arbejde.

“Fremtidens
velfærd kan ikke
finansieres med friværdi”

I første omgang tyder alt dog på at det
er et andet valg, som kommer først.
Om knapt et år er der kommunalvalg.
Her er der brug for, at vi står sammen
for at gøre Silkeborg blåt. Kommunen
må ganske enkelt op i gear, hvis vi
skal blive lige så gode til at tiltrække
virksomheder som vores nabokommuner.
Det kræver en forandring af mentaliteten
på Rådhuset, en forandring kun Venstre
kan stå i spidsen for. 2013 bliver derfor et
spændende valgår, hvor vi skal kæmpe for
mere V-faktor i Silkeborg byråd.
Glædelig jul og godt nytår!

Opstillingsmøde af kandidater til byrådsvalg
Reserver allerede nu torsdag den 11. april 2013
hvor der er opstillingsmøde af kandidater til Venstres liste
til kommunalvalget i november.
Se handlingsplanen på www.silkeborg.venstre.dk
Mød op til en festlig aften. Sted bekendtgøres senere.
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Morten Løkkegaard
Medlem af Europa-Parlamentet for Venstre

Mere Norden
i Europa
Det er ingen hemmelighed, at
fremtiden for det europæiske
fællesskab er præget af stor
usikkerhed. Det eneste, vi ved
med sikkerhed er, at EU skal
reformeres. Men hvordan? Svaret
på det centrale spørgsmål kan
ændre det politiske landkort,
både nationalt og i EuropaParlamentet.
Meget taler for at tage en seriøs diskussion om mulighederne for et udvidet
nordisk samarbejde i liberalt EU-regi. For
det er et helt overset faktum, at vi nu for
første gang i historien har tre nordiske
lande i EU-samarbejdet samt et mere
på vej (Island) og et på reservebænken,
Norge. (Bonus-info: Norge implementerer som ikke-medlem stort set al
EU-lovgivning uden at have indflydelse på
den - og betaler mere pr. indbygger til
EUs budget end Storbritannien).
I Europa-Parlamentet ville en øget
nordisk koordinering også styrke vore
danske muligheder for at holde døren
åben til Eurozone-politikerne, fordi
denne nordiske gruppering ville indeholde politikere fra både Euro-lande og
ikke-Euro-lande.
Endelig ville det give Venstre et yderligere godt argument for EU-samarbejdet
i en vanskelig tid, hvor den folkelige
forankring og tilslutning til projektet er
under pres. Et stærkt Norden i kernen
af den europæiske lovgivnings-proces
og det stadig mere magtfulde EuropaParlament kan få stor betydning.

tidligere Parlamentsformand Pat Cox, sagde
det meget rigtigt på den
nys overståede liberale
ELDR-partikongres.
Borgerne i Europa er
ikke optagede af en
akademisk diskussion
om føderalisme eller
ej. Borgerne ønsker,
at politikerne løser
de store problemer, som borgerne slås
med. Det vil først og fremmest sige den
store arbejdsløshed og de gammeldags
samfunds-strukturer, der forhindrer
økonomisk vækst. Denne løsningsorienterede »fix-it« attitude bør være
ledetråden i diskussionerne. Altså: Gøre
så meget som muligt - ved at ændre så
lidt som muligt.
Borgerne ønsker justeringer - små
skridt ad gangen. De ønsker enkelthed
og en vis automatik, dvs. effektive
beslutninger, hvor 27 stemmer ikke altid
bremser alt. Og endelig ønsker borgerne
gennemsigtighed og afprøvelse, dvs. ordentlig modtager-rettet kommunikation
og lejlighedsvise folkeafstemninger om
de vigtigste spørgsmål. Det er i denne
kontekst, at føderalisme skal - ikke
diskuteres til døde - men praktiseres,
når det giver mening for borgerne.
Det forekommer mig at være en
ualmindelig begavet og enkel tilgang til
en meget kompliceret udfordring. Som
det hedder i reklamen: »Problems can be
difficult. Solutions can not!«

Og hvor skal sådan et samarbejde så
forholde sig til det - i dansk-nordisk
sammenhæng - forbudte F-ord...
føderalisme?

Denne udogmatiske, pragmatiske og
løsnings-orienterede tilgang er et
nordisk særkende. Derfor giver det god
mening, at de nordiske liberale fører
an, når fremtidens europæiske politiske
arkitektur skal skabes.

Ja, der skal det være mit forslag, at
vi i Venstre forholder os nøgternt og
udogmatisk til den ofte lidt hysteriske
diskussion. En irsk, liberal kæmpe,

Ideen er at lave et udvidet samarbejde
mellem de nordiske repræsentanter i
Europa-Parlamentets liberale gruppe,
ALDE-gruppen. Danskere, svenskere og

10

venstrebladet • 2 • 2012

“Norge betaler
mere pr. indbygger til EU end
Storbritannien”
finner og senere eventuelt esterne og
hollandske VVD. Et samarbejde, som
både før og efter 2014-valget vil stå
relativt stærkere, fordi britiske Lib-Dem’s
og tyske FDP’er er i risiko for at blive
halveret. I den kritiske situation er der
virkelig brug for en stærk og klar fællesnordisk, liberal stemme, der kan høres
- også i Eurozonen og syd for Alperne...
Basis kunne være en art manifest, som
gør det klart, hvor vi står med hensyn til
de fundamentale spørgsmål om graden
af integration. I praksis kunne vi gå sammen om et valgkamps-program og fælles
forhandlingsplan for konstitueringen
efter valget.
Nordisk, politisk kultur og adfærd ville
blive styrket i Parlamentet, og et stærkt
Norden i kernen af EU’s lovgivningsproces ville få uvurderlig betydning.
Og det vel at mærke på et tidspunkt,
hvor der mere end nogensinde er brug
for netop denne politiske kultur, hvis
det europæiske projekt skal genvinde
troværdigheden.
Min erfaring efter tre et halvt år i
Europa-Parlamentet er, at vi har været
for dårlige til at udnytte vores fællesnordiske potentiale. Efter næste valg
bliver mulighederne formentlig endnu
større.
Tiden er kommet for mere Norden i EU.

Af Poul Dahl
Byrådsmedlem

Overraskende politik
Hvis man læser, hvad jeg skrev på min hjemmeside i maj 2004 under overskriften
”Sådan bliver det”, kan det ikke overraske, at jeg er meget enig med Jens Rohde,
når det gælder vores politik i forhold til udviklingen af det fremtidige europæiske
fællesskab.

Foto: Niels Lauritsen

Jeg tror heller ikke, det er overraskende,
at ikke alle er enige med Jens Rohde. Til
gengæld er jeg overrasket over, at nogen
tilsyneladende blev overrasket over, at
Jens Rohde valgte at udtrykke sine synspunkter i en kronik i Berlingske Tidende
forud for det landsmøde, der efter planen
skulle tage stilling til hans kandidatur som
partiets spidskandidat til det kommende
EU-valg i 2014.
Jeg er ikke bekendt med, hvad der lørdag
aften blev drøftet bag lukkede døre i Herning Kongrescenter, så jeg ved ikke, hvem
der så overraskende traf beslutningen om
at fjerne valget at partiets spidskandidat
på landsmødets dagsorden; men som
jeg har forstået det, er begrundelsen
for beslutningen, at Jens Rohde med

sin kronik overraskende skabte tvivl om
partiet EU politik.
Personligt finder jeg det ikke overraskende, at en kandidat forud for et valg
fortæller dem der skal stemme ja eller
nej, hvad han står for, og Jeg tror faktisk
også, at landsmødets deltagere kender
Jens Rohde så godt, at kun de færreste
blev overrasket over, at jens Rohde kan
overraske.
Uanset hvad, så fik Jens Rohde ikke mulighed for, på grund af sine overraskende
holdninger, at ”forsvare” sit kandidatur
og måske overraskende blive valgt. Nu må
vi derfor afvente, hvad der overraskende
kan ske før det næste landsmøde uden
overraskelser.

Af Leif Bæk
Byrådsmedlem

Balance mellem
akademikere og politikere!
Vores gode kollega Peder Porse fra Skanderborg Kommune, havde den 21. november et indlæg i Midtjyllands Avis med overskriften ’Embedsmændene dominerer’.
sagsfremstilling alene på grund af sprogog fremstillingsform.

på grund af fremstillingsformen (universitetssproget)?
Har vi fået ansat for mange akademikere
og måske for få borgerrelaterede medarbejdere i vores offentlige administration?

Det er absolut en uheldig situation, som
i den grad forvrider den demokratiske
proces.

Det er simpelthen ikke godt nok og har
aldrig været hensigten – tværtimod skal
sagsfremstillingerne være beskrevet i et
sprog og en kvalitet, så borgere i almindelighed, kan forholde sig til substansen,
så beslutningerne træffes på et oplyst
grundlag og uden behov for efterfølgende
akademisk udredning og i værste fald
advokatbistand.

En situation, hvor nogle politikere på
grund af substans og kompleksiteten vil
resignere, og kritikløst godkende en given

Ovennævnte er tankevækkende og
foruroligende, og i hvor stort omfang har
politikerne ’bare’ resigneret og accepteret

Peder budskab var i sin enkelthed, hvorvidt embedsmændene i den offentlige
forvaltning, bevidst eller ubevidst udarbejder sagsfremstillinger som indeholder så
mange akademiske spidsfindigheder, så
den enkelte politikers formåen sættes på
prøve, altså politikerne taber terræn til
det administrative system.

Spørgsmålet er en tanke værd, men vi
(politikere) skal under alle omstændigheder ’kridte skoene’ og igen skabe
balance i den demokratiske proces – altså
administrationen udarbejder materialet i
en fornuftig og hensigtsmæssig kvalitet
og politikerne træffer beslutningerne!
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Af Svend Niær Kristensen
bestyrelsesmedlem, Kjellerup Nord-øst

Venstres landsmøde
i Herning 17.-18. november

Jeg var af Venstres kommunalbestyrelse
udpeget som delegeret ved Venstres
landsmøde i Herning i week-enden 17.-18.
november.
Det var som altid en stor oplevelse. Det
er spændende at være med hvor tingene
sker. Det er da også specielt at se alle de
mennesker live, som man så godt kender
i forvejen fra TV. De p.t. forhenværende
ministre, folketingsmedlemmer, borgmestre, regionsfolk, EU-parlamentarikere,
3 tidligere formænd for Venstre plus en
mindre hær af politiske kommentatorer
og journalister.
Det er også en fornøjelse at være vidne
til, at en lang dagsorden med vedtægtsændringer og flere valg bliver kørt
igennem som en velsmurt maskine af de
3 valgte dirigenter som leder forhandlin-
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gerne en halv dag hver med Louise Gade,
tidligere Århus-borgmester, i spidsen.
Man lægger også mærke til, at man er
kommet mellem de professionelle debatører med flotte, velformulerede indlæg.
Mest brillierede Lars Løkke Rasmussen
ved næsten timelange taler stort set uden
manuskript. I sin landsmødetale præciserede Lars Løkke Rasmussen Venstres
holdninger til fremtiden:
1. Skatten skal ned
2. Ingen afgifter der koster arbejdspladser
3. Offentlig 0-vækst, men udvikling ved
øget rationalisering og effektivisering.
- dog ingen håndfaste garantier
(det er tiden ikke til).
Ud over det formelle landsmøde er der
jo en masse hilsen-på og gensynssnak.

Mange kender hinanden gennem det
politiske arbejde, som kan give anledning
til at høre nyt om tingenes tilstand.
En vigtig ting ved landsmødet er også
festen lørdag aften, som kører efter et
ret fast program. Udover en fin middag er
der velskrevne politiske lejlighedssange
af henholdsvis Søren Pind og Bertel
Haarder, der altid vækker stor jubel, plus
et underholdende indslag der i år var
stand-up komikeren Carsten Bang – det
var ikke kedeligt. Resten af aftenen dans
til kl. 01.00.
Silkeborg-delegationen har også sine
traditioner. Fælles frokost-spisning af
medbragt mad lørdag og fælles medbragt
natmad efter festen. - Jo, der bliver lagt
vægt på økonomien. Hele deltagelsen er i
øvrigt for egen regning.

Af Orla Jensen
Formand for Kjellerup Venstrevælgerforening

Landsmødedebut
Det var en stor glæde, da jeg blev inviteret med til landsmødet
»som delegeret«. Når nu jeg var blevet formand, var det vel det
højest opnåelige, i hvert fald det første år

I første omgang troede jeg, at det var
med alt betalt; men jeg blev hurtigt
klogere! Det er selvfølgelig OK, for vi
skal jo ikke bruge medlemmernes penge
på »tjant og fjas«. Det var iøvrigt også
en rød tråd i Lars Løkkes tale lørdag
formiddag: Hold fast i de gamle dyder
som sparsommelighed, mådehold samt
tag ansvar for dit eget liv. De små og
nære ting, som ikke nødvendigvis koster
noget, har stadig en stor værdi og sætter
ofte de store problemer i perspektiv. Efter
min mening en fremragende tale, hele
vejen igennem.
Også vores nye partisekretær, Claus
Søgaard-Richter, havde et rigtig godt
indlæg, både i indhold, men specielt godt
i afleveringen.
Kristian Jensen var en god indpisker i
forhold til de kommende valg i 2013.
Det var de positive indlæg, og hertil skal
absolut også lægges Lars Løkkes indlæg
om søndagen, samt orienteringen fra
NATO’s udsendte, Anders Fogh.
De negative indlæg, som jeg tillader
mig at kalde dem, er dem, der nedgør
regeringens politik, kører i deres
løftebrud, og bruger alle de floskler,
som, igen efter min mening, er med
til at fremelske »politikerleden«. Det
er sikkert ikke forkert det de klandrer
regeringen for, men det er måden og
tonefaldet de kører i, der i den grad
skurer i mine ører. Selv Claus Hjorths

indlæg var for 75%’s vedkommende kritik
og nedgøring af regeringen i et forsøg
på at være morsom! Salen grinte da også
vellystigt; så det er måske bare mig der
»er sart«; men jeg mener, at der går
noget af seriøsiteten og respekten for
andres meninger og handlinger tabt,
når man kun kan fremhæve sig selv på
andres bekostning!!! Brug dog taletiden
og spaltepladsen på at fremføre Venstres
politik og konkrete forslag på problemer,
i stedet for at bruge energi på noget
negativt. For vi har jo den rigtige politik
og løsningerne på landets problemer,
det blev jeg bekræftet i, af de positive
indlæg; så det er det jeg vælger at tage
med mig fra mit første landsmøde.

Læs flere artikler
på din mobil:

Og så havde vi iøvrigt en rigtig god og
hyggelig fest lørdag aften, selvom jeg gik
glip af den »traditionelle« natmad! - Jeg
må disponere bedre næste år...!
Med venlig Venstre-hilsen
Orla Jensen, 1. års-lærling i Kjellerup

Generalforsamling
Kjellerup
Venstrevælgerforening
tirsdag den 19. februar kl. 19.30
i Al Huset, rum 6
På vælgerforeningens vegne,
Orla Jensen, formand

Generalforsamling

Generalforsamling

Kjellerup Nordøst
Venstrevælgerforening

Them-Bryrup Venstre

afholder generalforsamling
mandag den 28. januar 2013 kl.
19.30 i Levring Sognegård.

OPLEV DE STØRSTE
SEVÆRDIGHEDER I
EUROPAS HOVEDSTAD
TA MED VENSTRE I
SILKEBORG PÅ TUR TIL
BRUSSEL 12-16 MAJ 2013.
KONTAKT REJSELEDER
PER SKOVSBØLL
PÅ TLF. 3124 7766

afholder ordinær generalforsamling
onsdag d. 6. februar 2013 kl. 19.30
i Medborgerhuset, Røllikevej 3, Them
Dagsorden i følge Venstres Vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægterne.
På bestyrelsens vegne
Bent Jensen, formand

Læs flere artikler på
www.silkeborg.venstre.dk
· Grillaften i Gjern
Kultur- og Idrætscenter
med Inger Støjberg
· “God infrastruktur
skaber udvikling“skrevet af regionrådsmedlem Vagn Larsen
· “Tonedøv eller
manglende kendskab?“
skrevet af byrådsmedlem
Leif Bæk
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Af Søren Slott
Formand for Venstre, Silkeborg

Nyt fra Silkeborg
Vælgerforeningen
Der er mindre end et år til kommunal- og
regionsrådsvalget i 2013 - nærmere
bestemt, så løber valget af stablen den
19. november 2013.
Vi har derfor i Silkeborg Vælgerforeningen været travlt optaget med at finde
Venstre-kandidater fra Silkeborgomådet.
I silkeborg vælgerforening synes vi selv, vi
er lykkes helt pænt indtil videre. Oveni de
venstrefolk fra vores byrådsgruppe, som
bor i silkeborgforeningens område og som
genopstiller, har 5 nye gode venstrefolk
givet os tilsagn om at opstille til byrådsvalget fra foreningens område.
De 7 andre Venstrevælgerforeninger
i kommunen, har gjort et tilsvarende
stort arbejde og ligeledes fundet gode
kandidatemner i hver deres områder. Så
vi er ved at være godt rustet på kandidatområdet.
I vælgerforeningen spotter vi bl.a.
potentielle kandidater ved at holde øje
med når f.eks. engagerede personer fra
lokalråd, skolebestyrelser o.lign. markerer
sig i debatten med gode venstreholdninger - ja så tager vi fra bestyrelsen kontakt
til den pågældende. Ofte skal der lige
sådan et »prik« til, for at den pågældende
melder sig som kandidat.
Personligt har jeg aldrig hørt fra nogen
siddende byrådspolitikker, at arbejdet i
byrådet ikke var spændende.
Kandidatmæssigt vil vi i Silkeborg
Vælgerforening gerne dække geografisk så
godt som muligt - så når jeg ovenfor siger:
»indtil videre har 5 nye givet tilsagn«, så
ligger landet således, at vi godt kan bruge
nogle flere kandidatemner for at være
dækket så geografisk optimalt som muligt.
Så skulle nogen af Jer medlemmer
selv have lyst til at stille op - eller kende
nogen, der skal have et lille prik, hører
vi meget gerne. Udover den geografiske
dækning lægger vi også vægt på mangfoldighed. En mangfoldighed af kandidater
er godt for det samlede v-resultat, idet
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opstillede kandidater bl.a. får stemmer
fra det personlige netværk. Stemmer fra
det personlige netværk kunne til tider
være gået til en helt andet parti, hvis det
ikke lige netop var fordi man kendte den
opstillede personligt og man derfor valgte
at ignorere partifarven ved stemmeafgivelsen.
Så ja - vi kan bruge yderligere gode
folk med V-holdninger som kommende
kandidater. Opstillingsmødet hvor alle
v-kandidater dyster om pladserne på
v-listen afholdes den 11. april 2013. Så det
er stadig muligt at melde sig.
Nu er det jo ikke sådan, at det kun
er spotningen af kandidater, som vi
beskæftiger os med i Silkeborg Vælgerforening. I år har vi bla. holdt et velbesøgt
møde på Silkeborg Brand & Redning, hvor
vi drøftede akutberedskab og så lægeambulancen demonstreret. Fremhæves skal
også et kanongodt grundlovsmøde.

I det kommende år, kan I godt glæde Jer
til en række spændende møder med bl.a.
Lykke Friis, Inger Støjberg og vores egen
Mads Rørvig.
De mange spændende møder og
aktiviteter glæder vi os til at fortælle Jer
meget mere om i det nye år via Kommuneforeningens flotte nye hjemmeside,
hvor de to webmasters Freddy Pingel og
Michael Sørensen er super hurtige med at
bringe nyhederne fra vælgerforeningerne.
Endelig vil også nyhedsformidligen blive
styrket til medlemmerne via udsendelse
af nyhedsbreve til de medlemmer, der
ønsker nyhedsbreve pr. mail. Lige nu er
de 8 vælgerforeningers bestyrelser ved at
ringe rundt til alle medlemmerne for at
indhendte mailadresser.
I ønskes alle en glædelig jul og et godt
nytår.

Fremtiden i
Buskelund
området
- Venstre inviterer
til debatmøde
tirsdag den 29. januar 2013 kl. 19.00-21.00 i
Buskelundhallens café
Mød viceborgmester Steen Vindum og formanden
for Ældre- og Sundhedsudvalget Gitte Willumsen.
Fortæl, hvad du synes, der skal ske i dit lokalområde. Venstre vil samle de forslag, der kommer.
Se referat på side 6 fra tilsvarende møde i Funder

Orla Jensen
Formand for Kjellerup Venstrevælgerforening

Jeg læser ofte Hold
ningsløse tidende…!
Fredag den 2. marts 2012 var jeg i egenskab af nyvalgt formand for Venstre
i Kjellerup med til mit første møde: Generalforsamlingen i Kommuneforeningen. Ca. 50 ”ældre” mennesker; dvs. et hurtigt overblik viste ca. 20% under
50 år, ca. 30% i 50’erne og resten over 60 år! – Så min første tanke var, er vi
i Venstre et parti af gamle grå personer???

Ingen store ord og visioner; men dog
en opfordring fra formanden, Kresten
Friis, til at ”deltage i oplæg til Venstres
fremtidige politik”. - ”… det er jo vigtigt,
at de folkevalgte har kontakt med, og får
inspiration fra deres bagland…!” - Det
skal de så efterfølgende få…!
Jeg betragter nu mig selv som ”praktikant” i det politiske, organisatoriske
arbejde, da det ikke var en planlagt handling, at melde mig som formandskandidat.
Så jeg begyndte at læse alle de
”politiske” indlæg i aviserne, samt
følge bedre med i TV-indslagene fra den
politiske ”slagmark”. Som ”husmandsanalytiker” må jeg give udtryk for min
skuffelse over, at de fleste indslag handler
om at løse problemer ved at fokusere
på symptomerne, i stedet for at finde
årsagen til problemerne. Det virker på mig
som om ingen, hverken i regeringen eller
i oppositionen, tør tage fat om nældens
rod.
Så meldte jeg mig som deltager til ”De
fem sigtelinjer”. Her kunne jeg så lufte
mine synspunkter! Jeg har deltaget i 4
møder. Og der er fri taleret! – Der var afsat én time til 8-10 gruppedeltagere, med
6-8 emneforslag fra tovholderen. Her blev
der også fokuseret på ”enkeltsager”, med
mange løsningsforslag på ”symptomerne”.
Da jeg forsøgte at få sat fokus på
årsagerne eller holdningerne bag problemerne, var der ingen forståelse herfor. Så
jeg forlod møderne, lidt frustreret over, at
det ikke var muligt at diskutere grundlæggende holdninger, eller komme i dybden,
i stedet for blev det ”en hurtig sapper”
henover problemerne.

Nu tilbage til indledningen:
Mit input fra baglandet til vores kommen-

de folkevalgte, skal derfor være ønsket
om at diskutere grundlæggende holdninger; f.eks. ”Hvor langt skal lovgivningen
gå, hvis vi skal bevare (tilbageerobre)
vores personlige frihed?” - Eller ”Hvordan
sikrer vi ytringsfriheden uden at lave
knæfald for ”mindretals-pression”?

“Det er i
opvæksten vores
personlighed dannes, så
det haster, hvis vi skal
redde 3. generation”

Vedr. eks. 1, har jeg lige læst bogen Fri
os for friheden, af Jacob Mchangama,
chefjurist i Cepos. Som Venstre-praktikant,
synes jeg det er skræmmende læsning,
idet der er rigtig mange grelle eksempler
på, hvordan Venstres regeringspolitik
har medvirket til indskrænkning af vores
personlige frihed!
Jeg kan varmt anbefale bogen, da
Mchangama giver rigtig mange gode
eksempler på, hvad frihed betyder, samt
hvad det modsatte afføder.

Nye, yngre V-medlemmer
– JA tak, men det bliver svært.
I skrivende uge sættes der i TV fokus
på skilsmisser: 40% af alle parforhold
opløses!; 25.000 nye skilsmissebørn om
året. Også her fokuseres udelukkende
på problemerne, og ikke på årsagerne til
skilsmisserne. De unge mennesker har,
som jeg ser det, alt for travlt med at være

”butler-mødre” og ”curling-fædre”, så der
er ikke tid til at interessere sig for politik.
Når jeg så i en Radioavis hører, at en
leder fra pædagoguddannelsen udtaler,
at vi skal indføre ”kønsløs pædagogik”; så
var jeg ved at få formiddagskaffen galt i
halsen.
Pludselig kunne jeg se sammenhængen:
2 generationers fejlagtig pædagogik,
hvor den maskuline indflydelse er trådt
under fode, og den feminine påvirkning
af specielt vore drenge, har været alt for
dominerende!
Derfor så mange problemer med
udadreagerende drenge, der ikke kan få
brugt deres energi i skoleforløbet!
Disciplinære problemer, der gør at de
forstyrrer undervisningen, og derved
indirekte medvirker til de lave Pisa-tal?
Det er bare èt eksempel på, at der er behov for en værdibaseret holdningsdebat.
Det er i opvæksten vores personlighed
dannes; så det haster, hvis vi skal redde
tredje generation.
Det handler om holdninger til hvordan
vores samfund kan bidrage til at udvikle
de hele, harmoniske og velfungerende
unge mennesker!
Vi skal vel ikke overhales indenom af
Mette Frederiksen, der ved sin tiltrædelse
som minister sagde: Vi skal have mennesket i centrum, og ikke systemet! – Har
vi for øvrigt ikke hørt samme sætning af
en kendt Venstre-politiker? - men der
er tilsyneladende ikke sket ret meget de
sidste 10 år!
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