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Her en lille uge efter valget er det tid til 

lidt status. Venstre gik 1 mandat frem – 

der blev borgerligt fl ertal, og Venstre fi k 

borgmesterposten. Det er 60 år siden 

Venstre sidst havde borgmesterposten 

i Silkeborg by. Det blev et par meget 

hektiske dage, med stemmeoptælling, 

resultat og konstituering. Nogen syntes 

givet, at det tog lang tid – men for mig 

var det vigtigt med en bred konstituering, 

og det bedst mulige fundament for et 

godt samarbejde i byrådet de næste 4 

år. Og med 3 nye partier og 8 partier i 

alt – ja så er der meget der skal gå op i 

en højere enhed – det var hårdt arbejde, 

men det hele værd. På valgnatten blev 

jeg godt hjulpet af Kresten Friis og Mads 

Rørvig – jeg vil gerne sige tak til begge for 

uvurderlig hjælp og støtte – Mads og jeg 

fi k løbet mange km. den aften/nat.

Det er nu vi sætter fundamentet for det 

næste valg om 4 år, jeg synes vi har fået 

en god konstituering, med mange gode V 

poster. Jeg vil gerne sige tak til alle, som 

på den ene eller anden måde har bidraget 

til et godt valg. Vi har et kæmpe netværk 

og mange gode ambassadører i Venstre – 

det skal vi værne om.

Valgkampen har mest handlet om anlægs-

projekter og vækst og arbejdspladser, og 

knap så meget om service og velfærd. Det 

er interessant hvor meget en debat kan 

ændre sig på 4 år. Nu har vi initiativretten, 

og vi må ikke stå om 4 år, og ikke have 

nået noget. F.eks. er der en grund til, 

at vi nu omdøber Økonomi udvalget til 

økonomi og Erhvervsudvalget – vi skal de 

kommende 4 år have forbedret vores er-

hvervsklima markant. Vi kalder det Kultur/

Fritid og Idrætsudvalget – netop for at 

sætte fokus på det frivillige foreningsliv i 

vores idrætsforeninger. Vi sætter fokus på 

forebyggende sundhed, med et Sundheds 

og Forebyggelses udvalg – som kommer 

til at arbejde med sundhed og forebyg-

gende tiltag på tværs af alle fagområder. 

Der er opgaver nok at tage fat på. 1/1 har 

vi arbejdstøjet på – jeg glæder mig helt 

vildt.

Steen Vindum

Valgstatus

“Det er 60 år 

siden Venstre sidst havde 

borgmesterposten i 

Silkeborg by”

Af Steen Vindum
Borgmester

Foto: Niels Lauritsen
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Teresa kan selvfølgelig fortsætte sin 

kamp mod parkeringsanlægget indtil den 

endelige beslutning er taget. Når det er 

sket, håber jeg personligt, at Teresa, med 

sin særlige baggrund og brede kontakt 

til erhvervslivet, vil bruge sin energi på 

sammen med resten af gruppen, at 

udvikle vores kommune, så vi når målet, 

at Silkeborg Kommune bliver Danmarks 

bedste bosætnings- og erhvervskommune.

Som afslutning vil jeg tillade mig at 

fremhæve mit eget valgresultat. Her er 

jeg selvfølgelig glad for at kunne fortsætte 

som byrådsmedlem de næste fire år, men 

jeg er mest glad og særlig stolt over at 

have fået tildelt hvervet som ”Gruppefor-

mand”. Det er for mig en ganske særlig 

tillidserklæring, som jeg vil gøre mit bedste 

for at forvalte på en måde, der giver 

både den enkelte og gruppen de bedste 

betingelser for at deltage i de næste fire 

års spændende og udfordrende arbejde til 

gavn for alle og hele vores kommune.

Poul Dahl

Kommunalvalg 2013

Det var meget tæt på i 2009. Med blot 

et par hundrede stemmer mere ville den 

blå blok have flest mandater, og vores 

borgmesterkandidat, Steen Vindum, ville 

højst sandsynligt have fået borgmester-

kæden. Vi var dengang alle skuffede, men 

da resultatet var en kendsgerning, trak vi 

alle i arbejdstøjet, Venstre som organisa-

tion og de ti byrådsmedlemmer, havde to 

klare mål.

Det ene var Silkeborg Kommunes elendige 

økonomi. Det skulle rettes op. Det andet 

var det næste valg om fire år. Det skulle 

vindes.

I dag, efter fire års koncentreret og 

hårdt arbejde, er økonomien på plads. 

Vores kommune er nu i en situation, 

hvor udfordringen ikke er besparelser 

og truslen om at blive sat under 

administration. Nu drejer vores politiske 

udfordringer sig om, hvor og hvordan vi 

skal investere i den fremtidige udvikling 

af vores kommune. 

I dag, efter fire års hårdt og koncentreret 

arbejde, står vi med et valgresultat, der 

betyder, at Steen Vindum er Silkeborg 

Kommunes nye borgmester. 

Vi gjorde det, men det betyder bestemt 

ikke, at vi nu kan nøjes med at læne 

os tilbage og nyde de helt fantastiske 

resultater, vi sammen har opnået.

I de næste fire år, har vi igen to klare mål, 

der skal nås. Det ene mål er, at vi skal ud-

vikle vores kommune til at blive Danmarks 

bedste kommune, både som bosætnings 

og erhvervskommune. Det andet mål er at 

vi skal vinde igen om fire år.

Personligt har jeg selvfølgelig reflekteret 

over, hvorfor det denne gang lykkedes. 

Her er jeg ikke i tvivl om, at kommunens 

økonomi blev rettet op gennem et 

fireårigt bredt og godt samarbejde med 

deltagelse af alle partier og 31 byråds-

medlemmer. Et samarbejde, som Steen 

Vindum med sin brede konstituering har 

lagt op til kan og skal fortsætte. På det 

kommunale plan er der meget lidt plads 

til partipolitisk ”taktik”. Her drejer det sig 

som om at ”løfte i flok” for bedst muligt 

Af Poul Dahl

kunne udnytte de lokale muligheder, vi 

som kommune er født med.

Når det gælder valgresultatet, skyldes 

dette en målrettet indsats af både orga-

nisationen og de 22 opstillede kandidater. 

Hvad angår kandidater, synes jeg, at der 

her er grund til særligt at fremhæve de 11 

kandidater, der ikke opnåede valg. Deres 

mange personlige stemmer og en indsats, 

der uden tvivl også har bidraget til antal-

let af listestemmer, har været afgørende 

for resultatet.

Af de 11, der blev valgt, er der også 

særlig grund til at fremhæve de fire nye 

byrådsmedlemmer. Mads Frandsen på bare 

18 år fik et flot valg, og med hans stemme 

i byrådet har vi som parti en klar forbedret 

mulighed for dialog med kommunens 

ungdom. Også Jarl Gorridsen fra Ans fik 

et kanonvalg, og med den kampgejst 

Jarl udviste under valgkampen, kan vi 

uden tvivl forvente os meget af ham som 

medlem af Venstres gruppe i byrådet. Med 

Peter Nyegaard Jensen som nyt byråds-

medlem, har vi en mand med stor erfaring 

på især idræts- og fritidsområdet. Et 

område der uden tvivl kommer i fokus de 

næste fire år. Teresa Jørgensen, som kom 

meget sent ind i valgkampen, opnåede et 

helt enestående valg med mere end 1400 

personlige stemmer. Det er muligt, at de 

fleste af disse mange stemmer, er såkaldte 

”proteststemmer” mod planen om et 

parkeringsanlæg under Torvet i Silkeborg 

by, men det bortforklarer ikke det faktum, 

at vi uden disse stemmer måske ikke 

havde vundet valget. 

“Vores kommune  

er nu i en situation,  

hvor udfordringen ikke 

er besparelser og trus-

len om at blive sat under 

administration.”

Foto: Niels Lauritsen
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Så er valget overstået, vil mange tænke. 

Nej, i min optik starter forberedelsen til 

KV17 nu.

Valget i kulissen har været uhyre interes-

sant. I de knap 30 år, hvor jeg har været 

tæt på kommunalvalg, har valgkampen 

aldrig været mere intens, hård og interes-

sant end i år. Hver dag – især de sidste 

5-6 uger – bød på nye udfordringer.

Kandidaterne har profileret sig på så 

mange platforme som aldrig før - i 

Midtjyllands Avis, Ekstraposten, Kjellerup 

Tidende, Folkebladet og Den Lokale Avis. 

De har for fleres vedkommende været 

på TV, har hjemmesider, er på Facebook 

og Twitter. De nye sociale medier øger 

intensiteten. Ingen nøl accepteres.

Det har været en lang valgkamp. Jeg 

vælger at sige, at den startede med 

opstillingsmødet i Gjern i april 2013, selv 

om jeg egentlig mener, at den startede 

efter valget 2009.

Under alle omstændigheder har elemen-

terne i valgkampen været mange. Der 

har været arbejdet med synliggørelse, 

Tillykke med det flotte resultat Venstre 

i Silkeborg har opnået og har fået 

bordenden til styringen af Silkeborg 

Kommune. Det er flot og godt gået. Jeg 

havde selv fornøjelsen at deltage på 

forbrugermessen i Silkeborg på Venstres 

stand. Jeg oplevede en seriøsitet og fælles 

kampånd, der var helt i top, så det er 

helt forståeligt og indlysende, at Venstre 

En valgblækspruttes 
tilbageblik

Tillykke Silkeborg

baggrundgrupper, opstillingsmøde, 

kandidatmøder med indspark udefra, 

valgledelsesmøder, dagsordener, referater, 

mails, hvor adressen venstreisilkeborg-

kommune@gmail.com fik sin ilddåb. Vores 

hjemmeside www.silkeborg.venstre blev 

ajourført dagligt – nogle dage flere gange 

dagligt. Telefonen har glødet. Formalia 

omkring kandidatlisten blev opfyldt. 

Stillerlisten gav mulighed for besøg hos 

Venstres trofaste medlemmer (tak for god 

modtagelse i den sammenhæng). Der 

er blevet indstillet tilforordnede, der for 

manges vedkommende fik en megalang 

valgdag fra 8.00-24.00. Hvem byder man 

et sådant arbejde, hvis ikke lysten og 

interessen for demokratiet er til stede? 

kunne vinde kommunevalget i Silkeborg. 

Den kampånd og det fællesskab I viste, er 

vejen til succes. Jeg var stolt over at få lov 

til at være en del af det fællesskab. 

Nu sænker julefreden sig over os alle om 

lidt, men til januar starter optakten til en 

ny valgkamp: Europa-Parlamentsvalget 

den 25. maj 2014. Jeg glæder mig til 

Møde- og aktivitetsoversigter er blevet 

ajourført og udsendt. Selv en tjans som 

fotograf for et par timer, da Lars Løkke 

Rasmussen besøgte Silkeborg Gymna-

sium, har været en del af kalenderen.

Venstres organisation i Silkeborg kom-

mune har skullet performe – kommune-

foreningen med Kresten Friis i spidsen har 

haft sine opgaver, og lokalforeningerne 

har støttet op om de lokale kandidater. 

Vi taler om frivillige, ulønnede kræfter, 

der har lagt masser af timer i et arbejde, 

der har været udfordrende, interessant, 

lærende og heldigvis i sidste ende gav et 

godt valg. Kandidaterne har alle deltaget 

intensivt – ærgerligt, at de ikke alle 22 

kunne blive valgt.

Tak til alle for samarbejdet og god ar-

bejdslyst til Steen, Teresa, Jarl, Gitte, Poul, 

Leif, Helga, Mads, Peter, Hans-Jørgen og 

Anders de kommende 4 år.

Birthe Pingel

 

at føre valgkamp i Silkeborg, og vil 

rigtigt gerne deltage i så meget som 

overhovedet muligt. Så hvis I har nogle 

arrangementer eller andet, I planlægger, 

skal i endelig bare kontakte mig, så vil jeg 

gerne møde op. 

God jul og godt nytår

Irene Simonsen

“Hver dag – især  

de sidste 5-6 uger – bød 

på nye udfordringer.”

Af Irene Simonsen
EP-kandidat for Venstre i Østjylland

Af Birthe Pingel
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En spændende valgkamp er overstået. På 

opfordring reflekterer jeg lidt over hvad 

der er sket i den sidste hektiske tid -  ikke 

mindst i de sidste ”finaleuger”.

Det har været mit klare mål at blive en 

integreret del af Venstre, og jeg har derfor 

deltaget aktivt i baggrundsmøder, ved 

Venstres årsmøder og generelt søgt infor-

mation. Jeg har søgt at deltage i debatten 

med bl.a. mange læserbreve og specielt i 

de sidste hektiske uger har mange aftner 

og weekends også stået på debatmøder, 

”speakers corner”, ”Flash mobs”, uddeling 

af flere tusinde flyers, omdeling af t-shirts 

m.v. – heldigvis med god hjælp fra VU.

Jeg smiler, når jeg hører rygter om, at jeg 

har haft et stort valgbudget med eksterne 

sponsorer … for sandheden er, at næsten 

alt er ”hjemmelavet” eller udført med 

gode venners hjælp. Uden partistøtte har 

budgettet været yderst begrænset. Jeg er 

blevet opmærksom på, at et ordentligt 

markedsføringsbudget kan flytte mange 

stemmer, og valgbudgettet vil helt sikkert 

være et af mine indsatsområder forud for 

næste valg, hvor mit valg ikke kun skal 

vindes i Silkeborgs midtby.

Jeg holder meget af Silkeborg. Jeg holder 

så meget af Silkeborg, at beslutningen 

om at opstille har rod i en opfattelse af, 

at Silkeborg ikke behandles som Silkeborg 

burde behandles. Selvom en enkelt mær-

kesag eller to har ”strittet lidt” i forhold 

til Venstres officielle program, så har jeg 

tilstræbt at være en aktiv hold-spiller.

Derfor overraskede det også, at jeg og 

en anden kandidat fik så meget omtale i 

valgkampen. Det er overraskede, at andre 

partier til tider er gået mere efter manden 

end efter bolden med citater som: 

”Hvor har man Venstre”, ”Venstre har to 

kandidater, som direkte er imod udvik-

lingsplanen”, ”Man kan i en udviklingsplan 

ikke tage hensyn til, at en enkelt kandidat 

bor tæt på en ny vej” og udtalelser der 

næsten har injurierende karakter.

På den baggrund er det jo også interes-

sant, at pressen skriver: ”Proteststemmer 

vandt valget” og som salig Simon Spies 

slog fast, så er dårlig omtale bedre end 

ingen omtale. 

Nu glæder jeg mig over valget. Jeg er tak-

nemlig for de mange personlige stemmer 

og jeg er bevidst om, at det forpligter.

Som et lille kuriosum er jeg da også stolt 

over, at pressen mener mit mega-banner 

har skabt en ny trend, som andre vil 

søge at bruge fremadrettet. Men husk 

kære konkurrenter - den der går i andre 

fodspor kommer aldrig foran. Om fire år 

er jeg klar til at afprøve andre nye trix i 

valgkampen 

Jeg glæder mig til fire spændende år 

i byrådet. Jeg glæder mig til et godt 

samarbejde ledet af Steen Vindum og 

sammen med gode Venstre-kolleger.

Valgkampstema: Den 
der går i andres fodspor 
kommer aldrig foran

Af Peter Nyegaard Jensen



 

6 VENSTREBLADET • 3 • 2013

En ny politiker  
stempler ind
Tænk at man i en alder af 45 år med flere spændende jobs i bagagen skal 

opleve så meget nyt som under min korte men intense indtræden i det mere 

formelle politiske arbejde i Venstre som kandidat til byrådet i Silkeborg - Dan-

marks 10. største kommune.

Af Jarl Gorridsen
 

Konsekvens og ydmyghed

En livslang interesse for politik med 

hjerte og hjerne i den liberale tilgang til 

samfundet og en stor kærlighed til den 

individuelle frihed er kulmineret her i den 

anden halvdel af november 2013. Med ét 

er jeg del af det politiske arbejde, hvor 

bordet fanger, og de politiske meninger 

og efterfølgende beslutninger får rigtige 

konsekvenser for rigtige mennesker. 

Bevægelsen fra diskussionslyst og 

engagement til det konkrete politiske 

arbejde må afføde en vis ydmyghed og 

ærbødighed – både over for den tillid, jeg 

har fået, og over for den opgave, vi skal 

være med til at løse fra den 1. januar. Men 

det hele startede et år forinden.

Kalenderkabale  
og opbakning
Med udgangspunkt i min post som 

skolebestyrelsesformand og talsmand for 

lokalrådet, blev jeg i 2012 kontaktet nogle 

gange af de lokale erhvervsfolk og venstre-

folk, der nok mente, at der var plads til at 

erstatte det frivillige arbejde med en plads 

i byrådet. Mange drøftelser gav blod på 

tanden, og en fredag eftermiddag i selskab 

med den lokale folketingsmand, Kristian 

Pihl Lorentzen, besluttede jeg mig for 

at kaste mig ud i det. En kort evaluering 

med Steen Vindum overbeviste mig om, 

at det var mulig at få kalender-kabalen 

til at gå op, hvis jeg droppede noget af 

det andet frivillige arbejde. Samtidig var 

der ro på hjemmefronten, hvor min kone 

også synes, at talent og engagement 

burde bruges i politisk arbejde og troen 

på at kunne gøre en forskel. Ud over den 

hjemlige opbakning, meldte arbejdsgiver 

og netværket sig hurtigt på banen med 

moralsk støtte og hjælp til arbejdet i 

organisationen og med det praktiske - helt 

uundværligt, når valgkampen skulle fløjtes i 

gang og en kilde til stor motivation.

En svær ledelsesopgave
Efter de indledende benøvelser med at 

blive formelt stillet op, begyndte møderne 

med valgledelsen og de andre kandidater. 

Jeg havde mange tanker efter at have 

forstået, hvilken ledelses- og koordi-

nationsopgave borgmesterkandidat og 

valgledelse stod over for: 21 Kandidater 

med forskellige baggrunde, motiver og 

lokale sager skulle formes til et hold, der 

kunne erobre borgmesterposten og føre 

en mere blå politik i Silkeborg. Det virkede 

som en svær udfordring. Men da valgkam-

pen først gik i gang, viste en af styrkerne 

ved kandidat-2013-holdet sig hurtigt – en 

høj individuel motivation og kompetence, 

der gjorde at Venstres valgaktiviteter blev 

mangfoldige og virkningsfulde. Resultat 

kender I.

Fjern det bras!
Med bl.a. 5 års erfaring fra reklame/

marketing og en del år som salgsdirektør 

kastede jeg mig ret hurtigt ud i kampen, 

hvor traditionelle og digitale værktøjer blev 

udarbejdet og brugt. ”Det er ingen sag”, 

tænkte jeg. ”Det ligner jo det, jeg er vant 

til”. Men dér tog jeg fejl. Produkter er ikke 

politik! Det blev hurtigt klar for mig, at 

politiske budskaber – hvor komplekse de 

end måtte være – skal kunne opsumme-

res i 2-3 meget letgenkendelige konklusio-

ner. De lange ideologiske drøftelser er til 

rødvin og kamin-ild ikke til vælgermøder 

og læserbreve. Selvom de fleste men-

nesker er godt opdraget og gerne tager 

en lille snak om politik, er det også klart, 

at politik er et emne, der kan træde ind 

over folks intimsfære. En butiksindehaver, 

der høfligt fik tilbudt et kort valgprogram 

og en kort snak, bød tilbage med et surt 

”fjern det bras”. Gad vide, om den samme 

mand ville reagere således, hvis han så på 

en som kunde? Nej – som politiker er det 

nok værd at forberede sig en smule på at 

måtte tage ”det sure med det søde”.

Konkurrent og kollega
I valgkampen blev det også klart for 

mig, at der i en kandidatgruppe findes 

en balance mellem at være kolleger og 

konkurrenter. Man har brug for støtte – 

men i visse tilfælde, vil man også helst 

have scenen helt for sig selv, og da de 

andre også har det sådan, giver det ind i 

mellem nogle lærerige oplevelser. Det er 

nødvendigt at kunne rådføre sig med de 

andre kandidater og få en oprigtig snak 

om, hvad der virker og ikke virker. Det er 

også nødvendigt, at finde ud af, hvilken 

motivation ens samtalepartner har til 

at give det mest oprigtige råd. F.eks. i 

processen med valgplakater, hvor det til 

tider kunne være svært at få ud af folk, 

hvor mange de havde tænkt sig at købe. 

Heldigvis var en valgledelse og partisekre-

tæren til rådighed med masser af erfaring 

og gode råd.

Arbejdet begynder nu
Når jeg nu sidder her lige efter valg-

kampen og puster lidt ud, kan man se 

tilbage på 4 spændende og krævende 

uger med masser af læring om én selv, 

ens omgivelser og om det politiske virke. 

Men i virkeligheden er det først nu det 

virkelige arbejde starter. Det er nu, det 

hele skal stå sin prøve….valgløfter er ikke 

bare noget, som statsministeren huskes 

på. Nu skal man virke for hele kommunen 

og skabe løsninger, der giver fordele til 

mange. Og for mit eget vedkommende 

er det at skabe en mere borgernær 

kommune, hvor politikere og embedsværk 

driver kommunen som en serviceorgani-

sation med borgerne i centrum.

“Med bl.a. 5 års 

erfaring fra reklame/

marketing og en del år 

som salgsdirektør ka-

stede jeg mig ret hurtigt 

ud i kampen”
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Efter 4 gode og spændende år som 

redaktør af Venstrebladet, og 4 gode år, 

hvor jeg har været i kontakt med mange 

venstrefolk qua mit arbejde som redaktør, 

føler jeg nu, det er tiden til at takke af og 

lade andre komme til.

Redaktørjobbet har givet mig kontakt med 

mange personer inden for Venstre. Da 

Venstre havde regeringsmagten var der 

hver gang kontakt til en af ministrene, 

der skulle skrive til bladet. Der har også 

altid været et eller flere byrådsmedlem-

mer, der har været kontaktet for at levere 

materiale til bladet. Alt dette har bevirket 

at man som redaktør har haft en stor 

berøringsflade, tæt på magtens centrum. 

Meget spændende.

Så skal der tages fat på en ny opgave. 

Altid spændende. Og dejligt at være med 

til at forme Venstres lokale medlemsblad. 

Det ser jeg meget frem til.

Jeg er 41 år, og bor i Thorning ved 

Kjellerup. Jeg er oprindeligt uddannet 

trafikkontrollør ved DSB. 

Jeg er aktiv lokalt, blandt andet i lokalrå-

det, Hærvejsherberget og diverse forenin-

ger, og derudover med bestyrelsesarbejde 

i LAG Silkeborg og LOF Midtjylland. 

På det seneste har det bevirket, at der 

også har været en stor berøringsflade op 

til byrådsvalget, hvor redaktørjobbet gav 

en plads i valgbestyrelsen. Også det har 

været et spændende arbejde, hvor jeg er 

kommet helt ind bag kulissen i valgkam-

pen på både godt og ondt.

Der skal nu andre til, så bladet får 

mulighed for at udvikle sig i sin fortsatte 

positive retning og også fortsat kan være 

Venstres talerør ud til medlemmerne.

Jeg takker for den tillid, der altid har 

været vist mig og for den positive tilbage-

melding der har været, når jeg har bedt 

om en tekst til bladet - mange gange i en 

presset situation midt i udvalgsarbejde - 

Og senest er så kommet mere direkte po-

litisk arbejde ind. Jeg vil gerne være med 

til, at skubbe beslutninger i en retning, 

som gavner så mange som muligt, og 

som skaber positiv udvikling.

Jeg glæder mig til opgaven som redaktør 

for Venstre Bladet.

Jeg vil arbejde på, at skabe en blå tråd i 

hvert blad, så det bliver tilpasset aktuelle 

begivenheder og aktiviteter. Samtidig 

er det vigtigt, at der kommer masser af 

men bladet skal ud, og en deadline skal 

overholdes.

Tak for det, og held og lykke ønsker jeg til 

den nye redaktør, der tager over.

Niels Lauritsen

indlæg til bladet, og jeg håber, at I vil 

være flittige til at sende materiale. Og 

kontakt mig endelig, hvis I har forslag til 

artikler eller andet. Så vil jeg og resten af 

medieudvalget, så vidt muligt tilpasse det. 

For Venstre Bladet er jeres blad.

Materialet sendes elektronisk på: 

lyngsoe@hotmail.dk

Der er deadline til næste blad senest den 

3 marts.

Den gamle redacteur 
takker af

Velkommen til ny  
redaktør fra næste blad 

Af Niels Lauritsen

Af Linda Lyngsøe

“Redaktørjobbet

har givet mig kontakt 

til mange personer i 

Venstre.”
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Af Mads Rørvig
MF

Blå finanslov sikrer 
arbejdspladser og 
konkurrenceevne

Venstre har sikret 2,2 milliarder kroner i 

skattelettelser til borgere og virksomheder 

i aftalen om næste års finanslov. Skat-

telettelserne sikrer vores erhvervsliv bedre 

konkurrenceevne og dermed muligheden 

for at skabe flere arbejdspladser. Samtidig 

bliver det mere attraktivt for folk på 

kontanthjælp at tage et arbejde.

Meget længe så det ellers ud til at 

regeringen ville indgå en aftale med sin 

normale finanslovspartner, Enhedslisten. 

Partisoldaterne fra den yderste venstrefløj 

ville imidlertid ikke stille sig tilfreds med 

den række af tilbud, finansministeren 

havde hevet op af skuffen i løbet af 

forhandlingerne. Og heldigvis for det, 

for en aftale med Enhedslisten ville have 

trukket i den forkerte retning og gjort 

det dyrere at drive virksomhed og koste 

danske arbejdspladser.

Blandt de tilbud, der lå på bordet, da 

Enhedslistens forhandlere skred ud af 

lokalet, var et højere fradrag for fag-

bevægelseskontingenter. Her lagde vi i 

vores regeringstid et meget rimeligt loft 

over, hvor høje kontingentudgifter man 

skulle have lov til at tørre af på de danske 

skatteydere. 

Ikke overraskende har den røde del af 

fagbevægelsen råbt og skreget siden da, 

for netop de opkræver langt de højeste 

kontingenter fra deres medlemmer. 

Penge der bl.a. gik til at føre en række 

meget dyre og intense skræmmekam-

pagner vendt mod den daværende 

VK-regeringen frem mod valget i 2011. 

Forslaget ville med andre ord have været 

sand en gave til venstrefløjens traditio-

nelle støtter, men det var åbenbart ikke 

nok for Johanne Schmidt Nielsen og 

hendes partifæller. 

I Venstre var vi ikke i tvivl om, hvad 

vi ville have for at indgå en aftale om 

finansloven med regeringen. Derfor slog 

vi til, da vi havde fået os forhandlet frem 

til de ønskede resultater. Det indebærer 

bl.a., at de skattelettelser, det oprindeligt 

var besluttet først at gennemføre i 2015, 

bliver indført allerede nu. Hidtil havde 

regeringen afvist at efterkomme dette 

krav, selvom De Økonomiske Vismænd 

bakkede op om tiltaget.

Finanslovsaftalen må derfor siges at være 

en stor sejr for erhvervslivet og naturligvis 

også for Venstre. Sammenlagt lemper vi 

erhvervslivets skatter og afgifter med hen 

ved 1,2 milliarder kroner. Det drejer sig 

om en afskaffelse af den vægtbaserede 

emballageafgift, en forhøjelse af grænsen 

for skattekreditter vedr. forskning- og 

udviklingsaktiviteter, længere momskredit-

tider for små virksomheder samt nedsæt-

telse af EU’s minimumsafgift på brændsler 

til proces og et fradrag for selvstændiges 

syge- og arbejdsskadeforsikring.

Der er imidlertid også rigtig godt nyt 

i aftalen til lønmodtagerne. Vi har 

nemlig sikret, at beskæftigelsesfradraget 

ligeledes hæves allerede fra 2014 frem 

for som oprindeligt planlagt i 2015. Det 

indebærer en kontant gevinst for op mod 

tre millioner danskere allerede til næste 

år. Samlet set lempes skatten med over 

en milliard kroner.

For kontanthjælpsmodtagerne er der også 

rigtig godt nyt. Fradraget for modregnin-

gen af indkomst i kontanthjælp øges fra 

cirka 15 kroner per time til 25 kroner per 

time. Det giver kontanthjælpsmodtagere, 

som arbejder på nedsat tid, en større 

gevinst ved at være i job og dermed en 

større beskæftigelse. 

Det er helt afgørende for fremtidens 

vækst og velfærd, at vi får flere flyttet fra 

passiv, offentlig forsørgelse over i beskæf-

tigelse. Hver gang en kontanthjælpsmod-

tager får et lavlønsarbejde, så forbedrer 

det den offentlige økonomi med cirka 

175.000 kroner. Vores finanslovsaftale 

er derfor vigtig, fordi den gør det langt 

mere attraktivt at tage et arbejde frem 

for at leve af penge fra staten. Behovet 

for dette understreges af, at det i dag 

for mange par på kontanthjælp er en 

decideret underskudsforretning, hvis den 

ene kommer i arbejde og for hele 57.000 

personer er gevinsten ved at sige ja til et 

job på under 1000 kroner om måneden.

Ved at indgå en aftale med regeringen er 

vi med til at rette op på dette problem. 

De penge, vi på sigt sparer ved at få flere 

i arbejde, skal naturligvis anvendes til 

lempe skatten yderligere, så Danmark bli-

ver mere konkurrencedygtigt og gevinsten 

ved at arbejde bliver højere.

Der er derfor en rigtig god grund til brede 

smil oven på et forhandlingsforløb, der 

mildest talt har været tumultarisk. Mens 

regeringen og Enhedslisten legede kispus 

med hinanden, har vi imidlertid meldt helt 

klart ud om, hvad vi ville have for at gå 

med, og da de rette ting kom på bordet, 

var det om at slå til. Det er en sejr for 

Danmark, fornuften og ikke mindst 

Venstre.

“Finanslovs- 

aftalen må derfor siges 

at være en stor sejr for 

erhvervslivet og naturlig-

vis også for Venstre.”



 VENSTREBLADET • 3 • 2013 9

Venstre gik knap 4 pct frem ved regions-

rådsvalget og fi k 2 ekstra mandater, så vi 

nu er 13 i Venstres gruppe.

Det har været en forrygende valgkamp, 

hvor maskineriet har kørt som smurt. Ja 

det har været en fornøjelse.

En af strategierne i valgkampen var at der 

skulle stemmes lokalt. Det er lykkedes 

så godt at der på top-10 listen over 

stemmeslugere er ikke mindre end 6 

venstrefolk. Det er samtidig udtryk for at 

Venstres folk reelt er valgt ind i Regions-

rådet at vælgerne og ikke blot trukket ind 

af listestemmer og stemmer fra nr. 1 på 

listen. Et princip jeg sætter stor pris på.

Det lykkedes os også, stort set, at sætte 

dagsordenen gennem hele valgkampen 

med fokus på ventetider for patienterne.

Selvom vi ikke fi k regionsrådsformands-

posten, synes jeg godt vi kan være 

tilfredse med resultatet. Vi trækker nu i 

arbejdstøjet og kæmper videre for vores 

mærkesager. Først og fremmest vil vi 

arbejde for at sikre at alle kræftpatienter 

får behandling til tiden, dernæst at vi 

lever op til diagnosegarantien. Det er jo 

helt utroligt at en SF-sundhedsminister 

er enige med os på det punkt mens den 

socialdemokratiske regionsrådsformands-

post blot nægter tingenes tilstand.

Vi vil også forsøge at sætte dagsordenen 

i den kommende valgperiode og samtidig 

forsøge at forbedre samarbejdet. Det inde-

bærer, set med mine øjne, at magten bliver 

fordelt på fl ere personer og fl ere partier. 

Der har indtil nu været ført blokpolitik i 

en sådan grad, at det ofte har virket som 

proforma-invitationer til samarbejde. Det 

vil vi gerne til livs, så vi dels kan have 

større fokus på resultater end politisk 

ideologi og dels nå ud til en bredere 

kreds. Regionsrådet bør komme mere ud 

i virkeligheden, ud til vores medarbejdere 

og ud til alle afkroge af regionen.

Vi vil gerne have mere dialog med vores 

medarbejdere, for det kan altså ikke nytte 

noget, at regionsrådet ikke ved hvad der 

foregår, før det kommer frem i pressen.

Vi vil vide mere for at kunne yde mere 

til glæde og gavn for både patienter og 

medarbejdere.

Anne V. Kristensen

Et tilfredsstillende 
resultat

Af Anne V. Kristensen
Regionsrådsmedlem

Tur til Bruxelles med                    
Venstres Europaudvalg i Østjylland arrangerer bustur for alle til Europa-Parlamentet i Bruxelles 
fra 7. april til 11. april 2014.

Program:  møde med Morten Løkkegaard
   frokost i Europa-Parlamentet
   møde med dansktalende personer vedr. regionalfonde mm

   møde med Anne Mette Fogh Rasmussen (under planlægning)
   besøg i Nato-hovedkvarteret
   besøg i den danske ambassade

Tur med dansktalende guide i Bruxelles, samt tid til fri disposition

Venstres EU-kandidat, Irene Simonsen deltager i turen

Rejsen arrangeres i samarbejde med SILKEBUS, Silkeborg

Rejsens pris er endnu ikke helt på plads, men forventes at komme til at ligge mellem 3.500 og 
4.000 kr. pr person i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse.

Tilmelding og spørgsmål til:

Børge Mikkelsen   eller Jørgen Jacobsen
Sinding Nørrevej 2, 8600 Silkeborg  Ersholtvej 17, 8670 Låsby
bbm@fiberpost.dk    jorgen@aasbakkegaard.dk
86855180/23231220    86951680/22664502
 

Tilmelding senest 1. februar 2014.
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Hvad skal vi med EU?

Af Irene Simonsen
EP-kandidat for Venstre i Østjylland

Når jeg kommer rundt til debatter om EU 

i Danmark, møder jeg ofte megen skepsis 

over for hele EU systemet og vores EU 

fællesskab. Det gælder desværre også, 

når jeg møder Venstre folk. Flere har 

sagt til mig, at de faktisk er i tvivl, om vi 

overhovedet skal være medlem af EU, og 

i stedet lægge os op ad den britiske ve,j 

hvor debatten er uhyre skeptisk over for 

EU, og hvor meningsmålingerne viser, at 

hvis der kom en afstemning om med-

lemsskabet, ville den britiske befolkning 

stemme nej til EU. 

Hvis vi forestillede os, at vi skulle melde 

pas på EU og gå vores egen vej, hvordan 

vil det så se ud for Danmark: 

Vi vil ikke have et fælles politiopkla-

ringsarbejde for kriminalitet. Mange 

østeuropæiske bander vil se os som et 

mekka, hvor de kan sende bander af sted 

til for at lave kriminalitet. Bagmændene til 

kriminaliteten vil se os som et oplagt land, 

fordi de kan gå fri og bare sende småfisk 

af sted, som i værste fald vil blive fældet 

i det danske politiopklarings arbejde. De 

store bagmænd, der styrer kriminaliteten, 

vil kunne sidde risikofrit i andre lande og 

planlægge kriminaliteten. Danmark vil ikke 

kunne indgå i de fælles efterforsknings-

opgaver, som varetages i Europol i dag, 

og få lukket fødekilderne til kriminalitet 

ved at få afsløret de store bagmænd og 

organisationer for kriminalitet. 

Vi vil ikke indgå i et fælles ansvar for 

flygtninge, vi vil blive et endnu større 

mekka for økonomiske flygtninge. Ved 

at flygte til Danmark, risikerer de ikke at 

blive sendt retur til det første land,  de 

ankom til, for vi vil ikke længere kunne 

indgå i det, som vi kalder Dublin konven-

tionen, som vi i dag har stor gavn af, og 

sende asylansøgere retur til det første 

land, de ankom til i Europa, hvorfra deres 

asylstatus skal afgøres. Vi ville skulle huse 

så mange flygtninge i Danmark, at vi slet 

ikke vil magte det hverken fysisk eller 

økonomisk. 

Økonomisk og i forhold til frihandelsaf-

taler, hvor handelsbarrierer nedbrydes 

over grænser, vil Danmark helt alene 

skulle indgå aftaler med store lande som 

USA, Kina og Japan m.v. Det vil være helt 

utænkeligt, at så lille en nation med den 

forholdsvis beskedne eksport, vi har i 

forhold til andre lande, vil være i stand til 

at etablere frihandelsaftaler helt alene. 

Det vil koste os et hav af arbejdspladser, 

fordi vores virksomheder ikke kan konkur-

rere med de øvrige lande og have alt for 

mange barrierer i forhold til eksport. 

Sådan vil jeg kunne fortsætte indenfor 

mange områder med at fortælle historier 

om de store konsekvenser det vil have 

for Danmark, hvis vi forestillede os, at vi 

meldte os ud af EU. 

Når Dansk Folkeparti med Morten Mes-

serschmidt i spidsen stiller sig op og vil 

have os ud af EU-samarbejdet, glemmer 

han at fortælle konsekvenserne af en 

udmelding. Hvis vi gik med på DF’s vej, 

vil vi være nødt til at reformere mange 

af vores frihedsværdier i Danmark. Vi vil 

være nødt til at bygge en mur rundt om 

Danmark, som vi kender fra før murens 

fald til det Østeuropæiske lande, hvis 

vi skal overleve. Vi ville skulle sætte 

grænsevagter op alle steder og lave en 

hermetisk lukning af vores land, som vil 

nedbryde vores egen frihed og åbenhed 

som et demokratisk samfund. 

Jeg tror ikke på, at liberale og borgerlige 

stemmer ønsker ovenstående scenarie, 

når konsekvenserne bliver listet rigtigt 

op. Men betyder det så, at vi skal være 

jublende EU tilhængere? Nej, det gør 

det ikke, der er mange røde kræfter, der 

trækker EU i en forkert retning. Der er 

alt for megen detaillovgivning i EU, som 

stammer fra de røde partier i EU-Parla-

mentet og kommissionerne. Derfor er det 

uhyre vigtigt, at vi vælger medlemmer til 

Parlamentet, der tør tage opgøret med EU 

fællesskabet, og sætte grænser for, hvad 

EU skal lovgive om. Vi har to overordnede 

temaer, som er uhyre vigtige for EU: 

Sikkerhedspolitikken og den økonomiske 

politik. EU’s medlemslande skal bygge 

på demokrati, fællesskab og frihed for 

EU’s borgere. Det betyder også, at vi skal 

have et opgør med teknokratiet i EU. Vi 

skal turde tage de store diskussioner 

og arbejde ihærdigt for de overordnede 

temaer. Men hvis vi som nation skal indgå 

i de diskussioner, er vi også nødt til at 

sidde med ved alle bordene. Som det er 

nu, hvor vi står udenfor på flere områder, 

kan vi blot sidde uden for døren, medens 

andre beslutter, hvad vi efterfølgende kan 

tilslutte os. Derfor skal vi også arbejde 

for at komme af med vores forbehold, så 

vi kan ytre os og være med til at trække i 

den rigtige retning. 

Europa står ved en skillevej. Den økono-

miske krise har gjort, at vi har fået øjnene 

op for, hvor vigtigt det er at indgå i fæl-

lesskaber, hvor vi bygger på langt større 

perspektiver, end vi har gjort længe. Vi 

har fået øjnene op for, hvor vigtig ver-

densordenen er for os danskere og vores 

velfærd. Danmark er en lille nation, som 

ikke fylder meget i forhold til det globale 

marked og de mekanismer, der spiller ind 

her. Det har også nogle konsekvenser for 

os som danskere. Også konsekvenser, 

som vi måske helst var foruden. Spørgs-

målet er bare, om der er andre veje, hvis 

vi skal bevare vores velfærd og demokrati 

end gennem et tættere EU-samarbejde. 

Den samlede befolkning i EU er kun 

7% af den globale befolkning. Den 

kendsgerning, at vi samlet fylder så lidt 

i verdensordenen, gør det endnu mere 

vigtigt, at vi har et fællesskab, som er 

nemt at gennemskue og operere i og 

med. Vi er en lille befolkning, som er rig 

på viden og med en dygtig og bæredygtig 

produktion, som skal sælges til resten af 

verden. Derfor skal vi også have harmo-

“Når Dansk  

Folkeparti med Morten 

Messerschmidt i spidsen 

stiller sig op og vil have 

os ud af EU-samarbej-

det, glemmer han at 

fortælle konsekvenserne 

af en udmelding.”
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niseret nogle områder, så vi fremstår som 

en let og gennemskuelig partner at lave 

frihandelsaftaler med. Vi skal have lettere 

veje til at afsætte vores produkter. Vi ved, 

at store dele af verden bliver mere og 

mere købedygtige og vil have kvalitets-

produkter. Fødevareprodukter er et godt 

eksempel. Der bliver et større og mere 

købedygtigt marked for fødevarer, der har 

høj kvalitet og fødevaresikkerhed. Hvis 

vi skal afsætte dem lettere og hurtigere, 

kræver det en gennemskuelig og ensartet 

produktsikkerhed for alle medlemslan-

dene i EU. Det er alt for kompliceret for 

de lande, vi skal handle med, hvis vi har 

28 forskellige lovgivninger på fødevare-

området, og det bliver sværere at afsætte 

produkterne. Derfor skal vi ikke have 

hverken over- eller underimplementering 

af landbrugspolitikken i medlemslandene. 

Vi skal have et enkelt og gennemsigtigt 

system, som gør, at vi kan få afsat vores 

kvalitetsprodukter. Og inden for det her 

område kan Danmark få førerposition i 

eksport. Vi har nogle af verdens dygtigste 

fødevareproducenter. Det samme gælder 

danske industrivirksomheder. Vi har en 

dygtig og innovativ industri, som fortjener 

meget mere opmærksomhed til at lette 

deres eksportmuligheder. 

Så lad os sammen finde vejen til et 

fremtidigt europæisk samarbejde og 

vælge dem, som vil den rigtige vej til: 

Sikkerhed, åbenhed, økonomisk vækst og 

mindre bureaukrati. 

Generalforsamling

Them-Bryrup Venstre afholder ordinær 
generalforsamling onsdag den 5. 
februar 2014 kl. 19.30 i Medborger-
huset Røllikevej 3 i Them.
Dagsorden i følge Venstres vedtægter

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Bent Jensen

Generalforsamling
i Silkeborg Øst Venstre 

Vælgerforening:

Bestyrelsen i Silkeborg Øst Venstre 
Vælgerforening vil gerne indbyde alle 
medlemmer af foreningen til ordinær 
Generalforsamling, onsdag den 
19. februar 2013 i Gjern Kultur- og 
Idrætscenter. 
Vi starter aftenen kl. 18.30 med fælles-
spisning, der er dejlig suppe på menuen, 
som kan bestilles på mobilnr.: 2043 2703 
eller mail: michael@gejlholm.dk, senest 
mandag den 17. februar 2013. Pris pr. 
person kr. 50,00 drikkevarer kan købes.

Selve Generalforsamlingen begynder 
kl. 19.30. 

Dagsorden iflg. vedtægter
1.  Valg af stemmetællere
2.  Valg af dirigent
3.  Formandsberetning og drøftelse af 

foreningens forhold
4.  Behandling af regnskab
5.  Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsen stiller forslag om en op-
hævelse af foreningen pr. dags dato, 
og derefter en sammenlægning med 
Gjern-Fårvang Venstre Vælgerforening.

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

Såfremt forslaget i pkt. 5 vedtages, bort-
falder punkt 6-9 på dagsordenen, og der 
afholdes der stiftende Generalforsamling 
i den nye forening umiddelbart efter den 
ordinære Generalforsamling.

Dagsorden:
1.  Valg af stemmetællere.
2.  Valg af dirigent.
3.  Behandling og vedtagelse af vedtægter 

for foreningen.
4.  Fastsættelse af kontingent.
5.  Behandling af indkomne forslag.
6.  Valg af formand.
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter.
8.  Valg af 2 revisorer og suppleant(er).
9.  Eventuelt.

Der vil efter Generalforsamlingerne, hvis 
det ikke er blevet for sent, være politisk 
debat med Helga Sandorf.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Hermed indkaldes til 

Vinderslev-Kjellerup 
Venstrevælgerforening
GENERALFORSAMLING 

2014

Torsdag den 20. februar 2014  
kl. 19.30

i Al-Huset, Kjellerup

Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere
2.  Valg af dirigent
3.  Formandens beretning og drøftelse af 

foreningens forhold
4.  Regnskab for 2013 og budget for 2014
5.  Indkomne forslag – skal være 

formanden i hænde senest 5 dage før 
generalforsamlingen

6.  Fastsættelse af kontingent. (300 kr. pr. 
medlem for 2014)

     Bestyrelsen foreslår uændret kontin-
gent for 2015.

7.  Valg af formand
8.  Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Bestyrelsen består af: 
1. Orla Jensen, formand på valg 
2. Knud Gadegaard, næstformand 
3. Hans-Jørgen Hørning, sekretær    
 på valg 
4. Niels Christian Jørgensen 5. Steen 
Vindum på valg 
6. Lars Abildskov   
7. Erik Lauridsen, kasserer på valg 
8. Helge Tjell fraflytter 
9. Carl-Ejner Sørensen på valg

9.  Valg af suppleanter og revisorer 
1. Suppleanter: Johnny Andersen og  
 Ejner Holmberg 
2. Revisorer: Niels Grønbæk og  
 Bente Sørensen

10.  Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Orla Jensen, formand
Ungstrupvej 18, 8620 Kjellerup
Tlf. 2042 5133

Generalforsamling
i Gjern - Fårvang Venstre 

Vælgerforening:

Bestyrelsen i Gjern – Fårvang Venstre 
Vælgerforening vil gerne indbyde alle 
medlemmer af foreningen til ordinær 
Generalforsamling, onsdag den 
19. februar 2013 i Gjern Kultur- og 
Idrætscenter. 
Vi starter aftenen kl. 18.30 med fælles-
spisning, der er dejlig suppe på menuen, 
som kan bestilles på mobilnr.: 2043 2703 
eller mail: michael@gejlholm.dk, senest 
mandag den 17. februar 2013. Pris pr. 
person kr. 50,00 drikkevarer kan købes.

Selve Generalforsamlingen begynder 
kl. 19.30. 

Dagsorden iflg. vedtægter
1.  Valg af stemmetællere
2.  Valg af dirigent
3.  Formandsberetning og drøftelse af 

foreningens forhold
4.  Behandling af regnskab
5.  Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsen stiller forslag om en op-
hævelse af foreningen pr. dags dato, 
og derefter en sammenlægning med 
Silkeborg Øst Venstre Vælgerforening.

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

Såfremt forslaget i pkt. 5 vedtages, bort-
falder punkt 6-9 på dagsordenen, og der 
afholdes der stiftende Generalforsamling 
i den nye forening umiddelbart efter den 
ordinære Generalforsamling.

Dagsorden:
1.  Valg af stemmetællere.
2.  Valg af dirigent.
3.  Behandling og vedtagelse af vedtægter 

for foreningen.
4.  Fastsættelse af kontingent.
5.  Behandling af indkomne forslag.
6.  Valg af formand.
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter.
8.  Valg af 2 revisorer og suppleant(er).
9.  Eventuelt.

Der vil efter Generalforsamlingerne, hvis 
det ikke er blevet for sent, være politisk 
debat med Helga Sandorf.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Europa 2.0 - en ny 
fortælling, der skal 
styrke Europa
EU handler om andet end økonomi og lovgivning. Det handler om Europa og os 

alle som Europæere. Men det kræver en ny fortælling for at forstå, hvad det er, 

der forener os i Europa, og hvordan vi efter en krisetid kan genskabe tilliden til 

det europæiske projekt.

Det er nu snart to år siden, at jeg som 

budgetforhandler i Kulturudvalget fi k sø-

sat ideen til en ny fortælling om Europa. 

En Europa version 2.0, der skal supplere 

den traditionelle fortælling om EU som 

fredens projekt - projektet, der gennem 

samhandel forhindrede konfl ikter mellem 

nationalstaterne i Europa og dermed 

satte punktum for en lang europæisk 

krigshistorie. 

Fortællingen om fredsprojektet er stadig 

aktuel, men der er brug for en suppleren-

de fortælling, hvis vi skal genskabe tilliden 

til EU og få de nye generationer til at 

støtte op om projektet og tro på Europas 

rolle i det 21. århundrede. Befolkningerne 

er grundlæggende ret skeptiske og føler 

sig ladt tilbage på perronen af politikerne. 

Hvis EU’s ambitioner om yderligere 

integration skal indfries, er der behov 

for en fortælling, der giver mening for 

mennesker. Vi har med andre ord Europa, 

men vi mangler europæerne.

Og der er meget, der forener os 

europæere, men det kan være svært at 

sætte ord på, hvad det egentlig er den 

europæiske identitet er, og hvordan den 

europæiske identitet støtter op om den 

nationale identitet. Her kan kulturen give 

et indspark.

Med opbakning fra Kommissionsformand 

Barroso er der blevet nedsat en arbejds-

gruppe af intellektuelle, kunstnere og 

kulturpersonligheder, og det første møde 

løb af stablen i Warszawa i sommers. 

Det næste skridt er mødet til december 

i Milano, hvor der skal udarbejdes det 

første udkast til charteret. Jeg ser frem til 

at følge det gode arbejde i arbejdsgrup-

pen, og der er ingen tvivl om, at der vil 

blive debatteret længe og grundigt om, 

hvad den europæiske fortælling er. 

Selvfølgelig skal vi politikere også komme 

med et bidrag til, hvad vores udgave af 

en europæisk fortælling er. For der fi ndes 

ikke kun én, men mange fortællinger om 

Europa. Mit bud går i den liberale retning, 

for jeg mener, at den grundlæggende for-

tælling om os som europæere er historien 

om det liberale menneske. Vores fælles 

tro på individet, på friheden og værdig-

heden for den enkelte, de fundamentale 

rettigheder. En liberal fortælling overfor 

den nye verden, hvor økonomisk frihed 

er på vej frem, men hvor kollektivisme og 

topstyring også er dagens orden. Det er 

mit bud, og jeg håber, at andre vil komme 

med deres bud, så vi sammen kan skabe 

en opdateret fortælling. 

Det er selvfølgelig ikke alle, der er lige be-

gejstrede for tanken om en ny europæisk 

fortælling. Der er kommet forskellige sure 

opstød rundt omkring i medierne, bl.a. 

fra Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. 

Så sent som i sidste uge var Morten 

Messerschmidt på banen, da han ikke var 

inviteret som paneldeltager til et debatar-

rangement på Louisiana, og Mette Boch 

har forsøgt at miskreditere initiativet ved 

at udbrede forskellige løgne om projektets 

formål. Jeg vil straks slå fast, at jeg gerne 

tager en kritisk diskussion om, hvad 

fortællingen skal omhandle, men projektet 

om fortællingen skal ikke misbruges i en 

populistisk debat om, at vi arbejder på et 

»Europas forenede stater«, eller EU skal 

»gå i takt«. Jeg har fra begyndelsen meldt 

klart ud, at initiativet bygger på kulturel 

mangfoldighed - det er just forskellighe-

der, der er styrken, og det er den, der har 

skabt det fælles.

Jeg vil gerne understrege, at selvom ord-

lyden af det endelige resultat er vigtigt, 

så handler det mindst lige så meget om 

processen, der fører frem til charteret. 

Det handler om, at kulturen har givet sig 

til kende som Europas, og at der er skabt 

et nyt rum at fortælle Europa-historier i. 

Så borgerne kan opdage, at Europa ikke 

kun er EU, men også dem, europæerne. 

Derfor er arbejdet med den nye fortælling 

heller ikke slut til marts, når arbejdsgrup-

pen fremlægger charteret. Arbejdet vil 

fortsætte og strække langt ud i fremtiden. 

Men løbet er sat i gang. Europa har brug 

for værdimæssig oprustning. Europa har 

brug for europæere. Vi har brug for en ny 

fortælling - Europa version 2.0.  

Af Morten Løkkegaard
Næstformand i Europa-Parlamentets Kulturudvalg

“Det er selv-

følgelig ikke alle, der er 

lige begejstrede for tan-

ken om en ny europæisk 

fortælling.”
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Af Mads Frandsen

En lang, hård og opslidende valgkamp er 

afsluttet. Heldigvis endte det godt både 

for Venstre og jeg selv. 571 personlige 

stemmer var nok til, at jeg fremover kan 

kalde mig for byrådsmedlem i stedet for 

byrådskandidat. Jeg bliver i øvrigt også 

byrådets yngste medlem. Det er også 

helt fantastisk, at vi nu endelig får en 

Venstre-borgmester i Silkeborg Kommune 

– tillykke Steen!

Jeg har været meget aktiv i valgkampen 

og det har vælgerne belønnet mig for. Jeg 

har ført valgkamp ud fra det synspunkt, at 

det gælder om at være mest mulig synlig. 

Derfor har jeg også været aktiv næsten 

dagligt på min Facebook-side, samtidigt 

med at der også har været forskellige 

nyheder på min hjemmeside.  Derudover 

har jeg i løbet af valgkampen været til 

seks-syv debatmøder, uddelt foldere i stor 

stil og skrevet læserbreve.

Man skal også huske på, at man skal være 

aktiv inden, at valgkampen går i gang. 

Er du kun aktiv i de sidste tre-fire uger 

inden valget, falder du i blandt mængden. 

Derfor skal man være på forkant med 

situation, man skal altså markere sig selv 

og sine standpunkter i god tid. 

En valgkamp fungerer heller ikke optimalt 

uden hjælpere. Dem har jeg heldigvis haft 

rigtigt mange af, og de er helt uvurderlige.

I de kommende fire år skal jeg sidde i to 

udvalg; Kultur-, fritid- og idrætsudvalget 

samt Nærdemokratiudvalget. Det er to 

meget interessante udvalg, hvor jeg tror 

på, at jeg kan bidrage med noget. Jeg 

mener selv, at jeg har en del at bidrage 

med i de to udvalg, taget min unge alder 

i betragtning. 

Hvis jeg skal kigge på, hvad jeg gerne 

vil være med til at forbedre inden for 

de to udvalgs områder, så er der nogle 

punkter, der ligger mig nært. Jeg mener, 

at vi skal sikre bedre forhold for de 

frivillige i kommunen. Derfor synes jeg 

også, at vi skal se på, om foreningerne 

ikke skal modtage tilskud, til uddannelse 

af deres frivillige. Et andet spændende 

punkt er kunstgræsbaner i Silkeborg 

Kommune, hvor vi pt. har tre baner. I 

omkringliggende kommuner har man det 

dobbelte. 

Derudover vil jeg også gerne være med 

til at sikre en mere borgernær kommune. 

Med det mener jeg, at man skal give 

mere ansvar til lokalrådene, ungdomsråd 

etc. De ved, hvad man vil have i områ-

derne, og derfor kunne man passende 

inddrage dem i højere grad.

Kandidat skiftet ud 
med medlem

Kommuneforeningen for  
Venstre i Silkeborg Kommune

Generalforsamling 2014

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kommuneforeningen

torsdag den 6. 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 Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningernes

 kontingent til kommuneforeningen

6 Behandling af indkomne forslag. Indsendes inden 1. februar 2014 til 

 formanden, Kresten Friis. I givet fald kan forslagene ses på vores hjemmeside

 senest 8 dage før generalforsamlingen.

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 2014

12 Eventuelt

Med venlig hilsen Kommuneforeningens bestyrelse

Generalforsamlingen 
i Venstre Kjellerup Nordøst afholdes:
Torsdag d. 20. feb. 2014 kl. 19.30, i 
Levring Sognegård, 8620 Kjellerup.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
 
Mvh.
Inga Tind Kristensen

Silkeborg Venstre afholder 
generalforsamling
Onsdag d. 26. februar kl. 19.30
i Medborgerhuset. 
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Bestyrelsen ønsker at nedsætte 
antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 
17 til 15. Det er på dagsordenen som 
et punkt inden valg af bestyrelses-
medlemmer.

Bestyrelsen

Generalforsamling
Blicheregnens Venstrevælgerforening 
holder generalforsamling tirsdag d. 
25. februar 2014, kl. 19.30 i Thorning 
Forsamlingshus.

Mvh
Bestyrelsen
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ResenbroTømrer- &

Snedkerforretning ApS

86 85 33 50

Kvali tet  s iden 1915

DØGNVAGT  

TLF.8685 5060

86 80 43 54

Paraguay / Peru

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

Peru/Bolivia
Nr. 34 26. aug. - 15. sept. (incl.1/2 pension)  . . . . . . kr. 24.200

Paraguay/Pantanal/Bolivia
Nr. 36 30. sept. - 21. okt.  . . . . . . . kr. 26.200

Inkl. 

hel 

pension
Paraguay/Brasilien
Nr. 37 24. okt. - 11. nov.  . . . . . . . kr. 20.200

Nr. 38 13. nov. - 2. dec.  . . . . . . . kr. 20.200

Første weekend i oktober drog omkring 

tyve Venstrefolk fra Silkeborg til landsmø-

de i Odense. De var ikke alene. I år havde 

mødet rekordtilslutning med 1500 delta-

gere fra hele landet. Mødet var fra starten 

præget af optimisme og kampgejst op til 

det kommende kommunalvalg, et valg 

der også satte sit præg på landsmødets 

indhold. Det samme gjorde næste års valg 

til Europaparlamentet, hvor især Venstres 

spidskandidat, Ellen Trane Nørby, gjorde 

indtryk med sin tale til de delegerede 

og tilhørerne. Største overraskelse kom 

imidlertid fra en helt uventet side, da 

formanden for Dansk Metal, Claus Jensen, 

pludselig tronede frem på talerstolen og 

talte til landsmødet. Vi har de samme 

grundlægende mål: Forudsætning for 

velfærd og frihed er arbejdspladser, der 

producerer og eksporterer.

Et landsmøde er stedet, hvor beretninger 

aflægges, valg til bestyrelser afholdes, og 

enkeltpersoner eller foreninger hyldes for 

særlig indsats. Muligheden for indlæg fra 

delegerede er til stede, men debatten om 

de enkelte emner er måske begrænset. 

Det kan for en delegeret måske virke 

skuffende. Man mindes sikkert klip fra 

fjernsynets reportager fra politiske 

årsmøder med rasende talere, som taler 

dunder til landsledelsen. Det er muligt, 

mødet er for stort til egentlig debat og 

dermed snarere bliver til en hyldest til 

politikerne og landsledelsen med mange 

og lange klapsalver. På den anden side 

er et landsmøde også stedet, hvor gode 

Venstrefolk fra nær og fjern mødes og 

har to gode dage sammen. Og medierne 

interesserer sig jo ikke for det politiske 

indhold i debatten. Her er prisen på en 

flybillet af langt større betydning. En und-

tagelse var dog besøget af Metalmanden.

Og så er landsmødet ligeledes fest med 

god middag, underholdning og dans. 

Det er også samvær inden for vælgerfor-

eningen og her ikke mindst frokost på 

parkeringspladsen og natmad på hotellet 

lørdag aften.

Peter Christensen

Landsmøde i Odense
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Venstres  
byrådsmedlemmer 
og deres udvalg

Silkeborg byråd 
2014-2017
Venstre 

Steen Vindum  

Teresa Jørgensen  

Jarl Gorridsen  

Gitte Willumsen  

Poul Dahl  

Leif Bæk  

Helga Sandorf Jacobsen  

Mads Frandsen  

Peter Nyegaard Jensen  

Hans Jørgen Hørning  

Anders Kaysen 

Socialdemokraterne 
Hanne Bæk Olsen  

Søren Kristensen  

Ivan Greve

Lars Munksø 

Erling Prang 

Lars Faarup 

Rune Dreier Kristensen  

Casper Mouritsen  

Svend Thue Damgaard  

Dansk Folkeparti 

Karina Due  

Leif Lund  

Harry Elvig Madsen 

Enhedslisten
Lene Fruelund  

Jørgen Madsen 

Konservative
Frank Borch-Olsen  

Mia Schmidt 

SF 
Hans Okholm 

Elin Sonne 

Radikale Venstre 
Johan Brødsgaard 

Liberal Alliance 
Morten Høgh

Blicheregnens Venstrevælgerforening 

kan se tilbage på november måneds 

kommunalvalg med stolthed. Ud af tre 

opstillede kandidater blev, én valgt ind 

i byrådet, en anden blev første sup-

pleant og var kun få stemmer fra en 

plads i byrådet, mens tredje kandidat 

ligeledes var tæt på. Hertil kommer 

at Venstre havde en fremgang på 

valgstedet i Thorning med hele 9,1 

%, hvilket giver næsten halvdelen af 

stemmerne på valgstedet. Vi kan vist 

godt tillade os, at kalde os ”den blå 

bastion”, og samtidig være stolte af, 

at have leveret vores andel af stem-

merne til Borgmesterposten, som vi 

selvfølgelig glæder os meget over. 

Vi vil fra foreningen sige stor tak for 

støtten til alle Jer, der trofast har stillet 

Jer til rådighed og hjulpet med de 

mange forskellige gøremål, der hører 

en valgkamp til. Uden Jer havde det 

ikke kunnet lade sig gøre, at få så flot 

et resultat, og vi er meget taknem-

melige.

Husk at I altid er velkomne til at 

kontakte os, såfremt I skulle have lyst 

eller brug for det.

En stor tak til alle

Steen Vindum 

Borgmester

Fmd. Økonomi- og 

erhvervsudvalget

Poul Dahl 

Økonomi- og erhvervs-

udvalget

Fmd. Nærdemokratiudvalg 

Gruppeleder 

Jarl Gorridsen

Fmd. Plan-, Miljø- og 

Klimaudvalget

Anders Kaysen

Plan-, Miljø- og Klima-

udvalget

Nærdemokratiudvalget

Teresa Jørgensen

Plan-, Miljø- og Klima-

udvalget

Ældre og Socialudvalget

Leif Bæk

Vej- og Trafikudvalget

Gitte Willumsen

Vej- og Trafikudvalget

Fmd. Kultur-, Fritids- og 

Idrætsudvalget

Mads Frandsen

Kultur-, Fritids- og 

Idrætsudvalget

Nærdemokratiudvalg

Peter Nygaard Jensen

Kultur-, Fritids- og 

Idrætsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalg

Helga Sandorf Jacobsen

Børne- og Ungeudvalget

Sundheds- og Forebyg-

gelsesudvalget

Hans-Jørgen Hørning

Ældre og Socialudvalget

Sundheds- og Forebyg-

gelsesudvalget
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Kommuneforeningens bestyrelse

for Venstre i Silkeborg valgt i 2013

Formand Kresten Friis, 86 87 56 72

 t-k.friis@fi berpost.dk

Næstformand Søren Slott

Sekretær Peter Christensen

Kasserer Svend Siersbæk

Gjern-Fårvang Michael Sørensen

Silkeborg Bo Frankø

Silkeborg Øst Peter Damgaard Lunde

Them Bent Jensen

Vinderslev-Kjellerup Orla Jensen

Kjellerup Nord-Øst Karl Aage Jensen

Blicheregnen Morten Revsbæk

LOF Lars K. Møller

Kandidatbest.form. Britta Bang

Kandidatbest.form. Mogens Heller

Folketingsmedlem: Mads Rørvig

Gruppeformand Steen Vindum

Næste blad udkommer uge 12

Afl everet til Post Danmark 20. december 2013

Bladudvalget forsøger også at spare, derfor har vi 

været igennem medlemslisten, således at parmedlem-

mer kun modtager 1 eksemplar af bladet. Er der en 

smutter, vil vi bede jer give det ekstra blad til en god 

bekendt. Vi håber, at I har forståelse for dette.

Artikler, der ikke tidligere har været offentliggjort, 

vil vi give en førsteprioritet i bladet. Det gør vi for at 

give Venstrebladet en vis nyhedsinteresse, når det 

udkommer.

Tlf. 7575 6966

Tange Sø Hjemmeservice

- et valg du ikke vil fortryde

v / Anne Mette Lorentzen

Hermelinvej 4

8643 Ans

email: annemette@tangesh.dk

tlf.: 51 20 79 30 eller 86 87 04 84
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