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Nederst på samme forside stod der, ”V-tid 

til forandring”.

Steen Vindum blev borgmester - så nu vil 

der ske forandringer. 

Jeg skal ikke her gentage hele vores 

politik, men blot nøjes med at slå fast, 

at det vi sagde før valget, også er det, vi 

både siger og gør efter valget. Målet er 

at bringe Silkeborg kommune i topform, 

så vi er klar til at udnytte de helt unikke 

muligheder fremtiden byder på. Her blot 

et par eksempler på det vi vil.

Vores infrastruktur med færdiggørelsen 

af ”Silkeborg Motorvej” i 2016, og det 

faktum at en Hærvejsmotorvej, eller 

måske mere retvisende en ”Midtjysk 

Vækstmotorvej” ser ud til at blive en reali-

tet, vil medføre, at vi som bosætnings-og 

erhvervskommune placeres lige midt i 

smørhullet. Derfor er det så afgørende, 

at vi giver både erhvervsvirksomheder og 

borgere de bedst tænkelige muligheder 

for kunne slå sig ned i Silkeborg kom-

mune.

Den ”kultur” vi derfor er i fuld gang med 

at opbygge har til formål at gøre det 

både lettere og mere bekvemt at slå sig 

ned i netop vores kommune. Væk med 

overfl ødig administration og unødvendig 

bureaukrati. Det skal være undtagelsen, 

at vi ikke imødekommer ønsker og 

behov fra både erhvervsvirksomheder og 

borgere. 

Det er en politik der tilsyneladende har 

skabt stor forundring og frygt hos bl.a. 

Socialdemokraterne. Således påstår 

den nyvalgte Casper Mouritsen, at 

en sådan politik vil gøre det svært at 

bevare kontrollen med udviklingen i vores 

kommune. Til det kan jeg kun sige, at den 

gode Casper Mouritsen ikke behøver at 

bekymre sig. 

I Venstre har vi ikke problemer med at 

lade hverken erhvervsvirksomheder, 

eller vores medborgere, få maksimal 

indfl ydelse på deres egen fremtid. Vi tror 

faktisk på, at reel medindfl ydelse giver 

de bedste betingelser for en bæredygtig 

udvikling. At det samtidigt fremmer lysten 

til engagement og medansvar, gør det 

afgjort ikke til en ringere politik. Derfor vil 

vi fortsætte ad dette spor.

Det betyder bestemt ikke, at vi ikke er 

villige til at påtage os et ansvar. I helt 

særlige tilfælde er vi rede til undtagelses-

vis at træffe beslutninger, der af hensyn 

til helheden, ikke tilgodeser individuelle 

behov og ønsker.

Et andet eksempel på, at vi nu har fået et 

”systemskifte”, vil være vores politik, når 

det gælder prioriteringen af udlicitering 

eller konkurrenceudsættelse. Det er både 

et spørgsmål om pris og kvalitet, og vi 

tror på, at det er en politik, der vil være 

et godt redskab i bestræbelserne på at 

udnytte de rådige ressourcer bedst muligt. 

Jeg er godt klar over, at Enhedslistens 

Lene Fruelund påstår, at det er en 

politik, der har til formål at afvikle vores 

velfærdssamfund.

Svaret til det er, at vi med de ressourcer 

vi fremover får til rådighed, såvel menne-

skelige som økonomiske, bliver tvunget til 

at gøre det ”billigere”. Hvis det samtidigt 

også skal gøres bedre, kræver det, at vi 

gør det smartere. Det er vi klar til.

Med Steen Vindum ved roret, har vi 

således allerede efter kun et par måneder 

oplevet en markant kursændring med en 

ny politik, der skal gøre vores kommune 

til en af Danmarks bedste erhvervs- og 

bosætningskommuner. En politik der 

med tiden vil blive langt mere synlig og 

konkret.

I overensstemmelse med ånden i den 

”brede konstituering” er det vores 

hensigt at udvikle og gennemføre vores 

politik i samarbejde med alle partier i 

byrådet; men når det er sagt, skal der 

ikke herske tvivl om, at vi i Venstre også 

er rede til at leve op til det ansvar, vi med 

tildelingen af borgmesterposten og et 

”blåt” fl ertal i byrådet, har påtaget os.

Med Venstre ved roret

Poul dahl
Gruppeformand

”V- for VINDUM som borgmester”. Det var overskriften på forsiden af vores valgavis.
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Søndag den 25. maj 2014 skal vi til 

stemmeurnerne igen. Dels er der valg 

til Europa-Parlamentet og dels skal vi 

stemme om Patentdomstolen.

Som tidligere nævnt her i bladet, har par-

tiet Venstre delt Danmark op i 14 kredse, 

hvoraf Silkeborg er med i Europaudvalg 

Østjylland, bestående af 6 kommuner: 

Silkeborg, Skanderborg, Horsens, 

Hedensted, Odder og Samsø.

Til valget til Europa-Parlamentet i 2014, 

opstiller Venstre en sideordnet liste med 

så mange kandidater, som Danmark har 

pladser i Europa-Parlamentet plus 2, dvs. 

15 kandidater. 

I Europaudvalg Østjylland opstiller vi 

en spændende og meget kompetent 

kandidat, Irene Simonsen, tidligere MF.

De nominerede kandidater anføres på 

den endelige opstillingsliste, i alfabetisk 

rækkefølge efter deres efternavn. Alle 

kandidater er berettiget til at føre 

valgkamp i hele landet, dvs. at der rent 

faktisk kun er én valgkreds. Det er nemlig 

sådan, at parlamentarikerne ikke bliver 

valgt for at repræsentere Danmark, men 

for at arbejde for en politisk ideologi, og 

derfor er det umådeligt vigtigt, at få så 

mange liberale politikere valgt ind som 

muligt.

De folkevalgte er borgernes talerør. Vi 

har som borgere en direkte indflydelse 

på EU’s beslutninger via de direkte valgte 

medlemmer i Europa-Parlamentet.

Derfor er det meget vigtigt at stemme 

den 25. maj.

EP- medlemmerne er medbestemmende 

på det meste af EU-lovgivningen, og de 

medvirker desuden til at sikre, at EU-

institutionerne opfører sig, som de skal.  

Medlemmerne af Europa-Parlamentet 

er borgernes kanal ind i EU-systemets 

hjerte, og da de jo i sidste ende skal 

vælges i medlemslandene, har de en klar 

interesse i at holde godt øje med – og 

gøre borgerne opmærksomme på – hvad 

der foregår i EU. 

Og det vil Irene Simonsen.

Og så er der folkeafstemningen om 

Patentdomstolen. Hvorfor er det vigtigt at 

stemme JA?

Der er vægtige grunde til et ja til 

patentreformen. Er vi med, vil danske 

dommere og advokater være med til 

at præge udviklingen af en europæisk 

patentret. Er vi udenfor, bliver vi blot nødt 

til at følge den retsudvikling, som andre 

landes dommere og advokater fastlægger:

Der vil være en betydelig besparelse 

ved opnåelse af patent i alle deltagende 

lande – både i forhold til oversættelser 

og gebyrer. I stedet for at oversætte til 

samtlige nationale sprog, er et patent 

fremover gyldigt med beskrivelse på 

engelsk, tysk eller fransk.

Eventuelle patentkonflikter vil både 

for sagsøger og sagsøgte, medføre en 

betydelig besparelse til advokater og 

patentagenter, når konflikten fremover 

vil kunne afgøres ved en retssag ved UPC 

(den fælles domstolsordning), i stedet for 

den nuværende ordning, hvor samme sag 

ofte føres parallelt i flere lande.

Det kan siges meget enkelt: Et ja til 

patentdomstolen, er et ja til danske 

arbejdspladser. Danske virksomheder – 

store som små – vil gerne have et fælles 

europæisk patentsystem. Det vil klart 

være en fordel for dansk erhvervsliv – og 

dermed for danske arbejdspladser. Det 

koster i dag en virksomhed 240.000 kro-

ner, at tage et patent i alle 27 EU lande. 

Den udgift vil med det fælles europæiske 

patentsystem, komme ned på ca. 35.000 

kroner.

Sidste nyt er, at Danmark får en lokal 

afdeling af patentdomstolen. Venstre 

har med de øvrige aftalepartier bag 

patentdomstolen, K, LA, SF og regeringen, 

aftalt at oprette en lokal dansk afdeling 

af patentdomstolen. Det vil betyde, at 

når danske virksomheder skal føre sager 

om patentkrænkelser i Danmark, vil de 

altid have mulighed for at føre sagen på 

dansk, med en dansk dommer til stede, 

såfremt Danmark ved folkeafstemningen 

den 25. maj tilslutter sig den europæiske 

patentreform.

Så HUSK den 25. maj at sætte kryds ved 
Irene Simonsen og HUSK at stemme JA 
til patentdomstolen.

Optakt til valget til 
Europa-Parlamentet

Af Britta Bang
Formand for Europaudvalg Østjylland
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Af Irene Simonsen (V)
Kandidat til Europa-Parlamentet

Det europæiske samarbejde er ekstremt 

vigtigt, både for Danmark men også 

for de øvrige EU-lande. Samlet set 

udgør danskerne under en promille af 

jordens befolkning. Den kendsgerning er 

afgørende for Danmarks muligheder i en 

globaliseret og forandret verden. 

Det er altid godt at have en god selv-

forståelse, hvad enten det drejer sig om 

en nation eller et enkelt menneske. Men 

det kan godt blive en illusion, hvis vi ikke 

tænker omverdenen ind i vores selvforstå-

else. Hvad enten det er en enkelt person 

eller en nation, kan vi aldrig stå alene, 

vi er afhængige af hinanden. Derfor er 

det også meget vigtigt, at vi beslutter os 

for, hvilket samarbejde vi vil være en del 

af, eller med andre ord, hvilket hold vi vil 

være medspiller på. 

Gennem 500 år har Europa været den 

motor, som har drevet den økonomiske 

og teknologiske udvikling i verden. 

Gennem konkurrence, krig, samhandel 

og demokratisk udvikling, har vi skabt 

fundamentet for den moderne verden, 

som vi kender i dag. En imponerende 

bedrift, som meget naturligt skabte den 

(selv)forståelse, at Europa var verdens 

navle til trods for hvor lidt vi fylder i hele 

verden.

Anden Verdenskrig og den efterfølgende 

udvikling viste os dog, at verden var 

forandret. USA og Sovjetunionen var 

blevet de nye stormagter, som udfordrede 

hinanden og skabte en frontzone ned 

gennem Europa. Europæerne erfarede, 

at vi måtte stå sammen, skabe fred og 

fortsat økonomisk udvikling for at kunne 

være herre i eget hus.

I de seneste årtier er Europa blevet 

udfordret på ny af sin omverden. Ikke 

af en enkelt stat eller to, men af en 

verdensomspændende udvikling, som ikke 

er særlig konkret - og måske netop derfor 

er den svær at forholde sig til - nemlig 

globaliseringen. At den hænger sammen 

med, at det kapitalistiske økonomiske 

system er blevet udbredt til hele verden 

og dermed har skabt øget konkurrence og 

en global sammenhængende økonomi, er 

de fleste dog ikke uenige om. Konsekven-

sen for Europa har vi i særlig grad mærket 

siden 2008 - international finanskrise, tab 

af hundredtusindvis af arbejdspladser, 

nedskæringer i velfærdsydelserne og (som 

vi har set i Sydeuropa) politisk uro og 

optøjer. Det har destabiliseret landene i 

en grad, som vi ikke troede mulig i starten 

af »nullerne«.

At kapitalisme er både godt og sundt, 

må vi ikke stille spørgsmålstegn ved. Men 

det kræver international lovgivning, så 

vi kan styre markedskræfterne, og skabe 

en konkurrence på lige vilkår, sådan som 

vi har gjort indenfor EU-området. Europa 

oplever i dag en voldsom konkurrence fra 

nye områder af verden, her tænker jeg 

specielt på det, man kalder BRIK-landene 

(Brasilien, Rusland, Indien og Kina). 

Fællesnævneren for dem er, at de både er 

store og folkerige nationer, som igennem 

en årrække har haft høje vækstrater. De 

er med andre ord blevet vigtige spillere i 

den internationale økonomi. Hvis Europa 

fortsat skal gøre sig håb om at være et 

hold i den bedste liga, er det nødvendigt, 

at de enkelte spillere/lande arbejder sam-

men, og erkender, at man ikke kan vinde 

kampene på enkeltmandspræstationer.

Begrebet globalisering er selvfølgelig 

en kompleks størrelse, der er svær at 

overskue. For at skabe overblik over den 

situation vi står i, vil jeg alligevel forenkle 

det lidt, så det er nemmere at forstå, 

hvilke udfordringer Danmark står overfor. 

Verden kan ses som fire fodboldhold, der 

har etableret hvert deres fællesskab: 

 • USA

 • BRIK-landene “Brasilien, Rusland, 

Indien og Kina”

 • De Arabiske lande

 • Europa

I den forenklede udgave af verden, kan vi 

se de 4 hold spille kampe i en løbende tur-

nering, efter de retningslinjer og spilleregler, 

som verdenshandelsorganisationen WTO 

har udstukket.  Hvert hold må nødvendigvis 

finde sin egen strategi, og spille herefter. 

Det er klart, at i de strategiske overvejelser 

indgår både samhandel/økonomi, men 

bestemt også kulturelle værdier. 

Europas position er udfordret, der skal 

lægges en ny strategi, hvis vi fortsat skal 

være med i toppen af ligaen. Danskerne 

bør alvorligt overveje, hvilket hold de helst 

vil spille på og dernæst følge taktikken. 

Hvis Europa vælger at skabe et hold, der 

løber i 3 forskellige tempi, kan det blive 

endnu sværere at spille sammen. Der kan 

blive problemer med de enkelte spilleres 

placeringer på banen, og kvaliteten i afle-

veringerne, når Europas hold i realiteten 

anvender tre forskellige spillestrategier. 

At den danske spiller kan spille kampen 

alene, mod og med de andre store hold, 

er vist indlysende utopi. Eller den sikre vej 

til at tabe kampene. 
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Danmark er nødsaget til 
at være en holdspiller
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Samtidig med valget til Europaparlamen-

tet d. 25. maj 2014, skal danskerne også 

tage stilling til, om Danmark skal tilslutte 

sig et fælles europæisk enhedspatent, 

samt patentdomstolen. Et forslag som i 

høj grad optager erhvervslivet i Danmark, 

der ser klare fordele ved, at Danmark 

tilslutter sig patentreformen.

Venstre mener, at sagen er så vigtig, at 

regeringen burde have arbejdet mere 

ihærdigt på, at skaffe det nødvendige 

5/6 fl ertal i Folketinget (som en suve-

rænitetsafgivelse kræver), for at undgå 

en folkeafstemning, der altid skaber 

usikkerhed om resultatet.

Men Dansk Folkeparti har endnu en gang 

vendt rundt på en tallerken, »af princi-

pielle årsager«, til trods for, at de allerede 

i 2006 stemte for en smidiggørelse af 

patenter i Folketinget - det krævede også 

suverænitetsafgivelse!

At det er småt med principfastheden hos 

Dansk Folkeparti, er yderligere blevet 

understreget af Kristian Thulesen Dahls 

tilbud til regeringen: Dansk Folkeparti ville 

gerne stemme for patentdomstolen i Fol-

ketinget, hvis regeringen til gengæld satte 

spørgsmålet om Danmarks tiltrædelse af 

EU’s bankunion til folkeafstemning.

I min valgkampagne vil jeg benytte enhver 

lejlighed til, at fremføre de helt åbenlyse 

fordele ved patentreformen for både bor-

gere og virksomheder i Danmark/Europa:

danmark:
Vi lever i et videnssamfund, hvor 

innovation (nytænkning og udvikling) er 

et af landets vigtigste ressourcer. Faktisk 

blev Danmark i år kåret til europamester 

i innovation, på baggrund af en euro-

pæisk undersøgelse foretaget af Gallups 

Analyseinstitut. Derfor er Danmark et af 

de EU-lande som i særlig grad, vil høste 

fordelene af patentreformen. Især for 

små og mellemstore virksomheder vil 

det blive både lettere og billigere, at 

udtage patent, når der kun skal søges 

et sted for at få patentrettigheder i 25 

EU-lande. I dag koster det ca. 240.000 

kr., at søge patent i samtlige 28 EU-lande. 

Med et enhedspatent bliver omkostnin-

gen maksimalt 50.000 kr. Samtidig vil 

patentdomstolen være med til at forbedre 

virksomhedernes retsstilling f. eks. ved pi-

ratkopiering, evt. retssager skal kun føres 

et sted, og der bliver en ens retstilstand i 

alle deltagerlande. Derudover vil der være 

en meget større international respekt og 

anerkendelse af et europæisk enheds-

patent, end hvad et opnået patent i et 

lille land som Danmark kan give. Endelig 

vil det medvirke til at tiltrække fl ere 

udenlandske virksomheder, når der ikke 

længere skal bruges ekstra tid og penge 

på, at erhverve særskilte danske patenter. 

Samlet set vil patentreformen altså både 

være med til at beskytte, og skabe fl ere 

arbejdspladser i Danmark.

Europa:
På europæisk plan vil patentreformen 

forbedre den europæiske konkurrence-

evne over for USA, Kina, Japan og Korea, 

hvor det hidtil har været både billigere og 

lettere at søge patenter.

Emnet er kompliceret, men resultatet er 

enkelt. Et ja, er et ja til fl ere arbejdsplad-

ser og større indtjening.
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Folkeafstemningen om
den europæiske patentreform
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Af Irene Simonsen (V)
Kandidat til Europa-Parlamentet

En valgkamp, hvor vi 
står sammen

Vi skal alle gøre en indsats for, at euro-

papolitikken kommer i øjenhøjde, så den 

bliver  nærværende for vælgerne inden 

Europaparlamentsvalget d. 25. maj. Ved 

valget i 2009 var stemmeprocenten kun 

43%, og det er alt for lavt set i forhold til, 

hvor stor betydning EU har på danskernes 

hverdag. Derfor er det så vigtigt, at vi der 

interesserer os for politik og er medlem-

mer af partiet, engagerer os og kommer 

ud over rampen, så vi får flere til stem-

meurnerne, og bidrager til mere oplysning 

til borgerne om europapolitikken. 

Europa-udvalget Østjylland har planlagt 

en meget seriøs og ambitiøs valgkamp. 

Vores strategi er, at vi skal ud at tale med 

så mange mennesker, som overhovedet 

muligt. Dialogen skal foregå flere steder: 

Gadeaktioner, banegårdsaktioner om 

morgenen, virksomhedsbesøg, besøg og 

debatter på uddannelsesinstitutioner, 

direct mail kampagner og gå-hjem-møder 

for faggrupper. Derfor bliver der også 

brug for alle jer, som bor i nærområderne, 

til at hjælpe med aktionerne og åbne 

dørene til virksomheder m.v. 

Vi har oprettet et valgkontor, og ansat 

Kirstine Hannibal som kampagneas-

sistent. Kirstine kan altid kontaktes på 

tlf. 4038 4991 eller på mail: kirstine@

irenesimonsen.dk Så hvis du har lyst at 

give en hånd med i vores kampagne, kan 

du altid kontakte Kirstine, så koordinerer 

hun indsatserne. Vi har meget brug for 

alle de gode kræfter, vi kan samle blandt 

Venstres medlemmer. 

Materialerne til valgkampen er snart klar 

og på lager -  der bliver nok at dele ud af. 

Det gælder både gimmick, oplysningsma-

terialer og valgplakater/bannere. 

Mine oplevelser fra tidligere valgkampe 

til Folketinget, har givet mig den erfaring, 

at det flytter allermest, når Venstres 

medlemmer står sammen, og er synlige i 

de skrevne medier, TV, de sociale medier, 

og ikke mindst alle de steder, hvor der er 

mulighed for et personligt møde. 

Jeg vil selvfølgelig være synlig i Østjylland 

igennem hele valgkampen. Herudover har 

vi udvalgt 22 andre kommuner i Danmark, 

hvor der også skal føres en aktiv og 

intensiv valgkamp. Der skal nemlig rigtig 

mange tusinde personlige stemmer til 

at sikre valg af mit kandidatur. I Europa-

udvalget har vi sammen udvalgt kom-

munerne efter en nærmere analyse af, 

hvor der er størst mulighed for at hente 

personlige stemmer. 

Det er udelukkende de personlige stem-

mer, som tæller i denne valgkamp. Hele 

Danmark er en valgkreds, og når antal 

mandater er fordelt mellem de opstillede 

partier, er det dem med det højeste 

personlige stemmetal, som bliver valgt. En 

vigtig oplysning er også: At alle kandida-

ter er opstillet på listen efter alfabetisk 

rækkefølge (undtagen spidskandidaten 

som står øverst). Placeringen i sig selv har 

altså  ingen betydning. Det er et meget 

vigtigt budskab, som jeg håber, I vil være 

med til at sprede. Mange tror fejlagtigt, at 

når en kandidat står i bunden af listen, så 

er der ingen chancer for valg. 

Vil du gerne hjælpe i valgkampen, så 

kontakt Kirstine. Jeg er meget taknem-

melig for al den hjælp, der overhovedet 

kan skaffes til min valgkamp. Der skal 

ikke herske  tvivl om, at jeg lægger al den 

energi i valgkampen, der overhovedet er 

muligt. Samtidig er jeg dog bevidst om, at 

det er sammen, vi kan vinde valget. 

Hvis du ønsker at følge mig i min valg-

kamp, så kan du holde dig opdateret via 

min hjemmeside www.irenesimonsen.dk
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En AnnoncE I 
VEnStrEBlAdEt 
SES Af mAngE
Vi søger hele tiden nye an-
noncører, og priserne er meget 
favorable.

Ønsker du blot at støtte bladet, 
men uden at annoncere med 
navn, så er det selvfølgelig 
også muligt.

Kontakt linda lyngsøe, 
lyngsoe@hotmail.dk
eller tlf. 2065 1750, 
og hør mere om 
muligheder og priser.
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Klimaregningen 
løber løbsk 

Gjern-egnens 
Venstrevælgerforening

Af mads rørvig
Medlem af Folketinget for Venstre i Silkeborg kommune

Af michael Sørensen
Formand Gjernegnens Vælgerforening

Danmark har i mange gået forrest, når det gælder kampen for grøn omstilling og mindre udledning af CO2. 

Ved Generalforsamlingerne i henholdsvis 

Gjern-Fårvang Venstre og Silkeborg Øst, 

blev det besluttet at nedlægge forenin-

gerne og danne en ny, under navnet 

Gjern-egnens Venstrevælgerforening.

Som formand blev Michael B. Sørensen 

valgt, og ved konstitueringen blev Bente 

Rands Mortensen valgt som næstformand, 

Søren Peter Sørensen blev kasserer, 

Jørgen Møller sekretær, øvrige bestyrel-

sesmedlemmer er; Flemming Wandborg, 

Ole Holm, Helge Vestergaard og Henning 

Henriksen, suppleanter er Erling Lemming 

og Allan Tonnisen.

Den nye forening er pt. på knapt 100 

medlemmer, men vores mål er at opnå et 

større medlemsantal.

grillaften
Sæt kryds i kalenderen, torsdag d. 7. 

august, hvor vi gentager succesen med 

en grillaften i Fårvang. Det er kl. 18.30, og 

Søren Gade deltager.

Arrangementet afholdes sammen med 

vælgerforeningen, Kjellerup Nordøst.   

Læs mere i næste udgave af Venstrebla-

det, som kommer sidst i juni.

Ofte har Danmark valgt højere krav end re-

sten af Europa, men prisen kan også blive 

for høj. Et eksempel er det danske gartneri 

Rosa Danica. I 2012 betalte gartneriet 

14.000 kr. i den såkaldte PSO-afgift pr. 

medarbejder, i år skal virksomheden betale 

45.000 kr. pr. medarbejder. Det er et 

smæk, der kan mærkes på bundlinjen, og 

det stiller danske virksomheder markant 

dårligere i konkurrencen med vores nabo-

lande. Desværre vil regeringen ikke tilpasse 

den eksisterende lovgivning - tværtimod 

presses en ny og skrappere lovgivning 

igennem, i forbindelse med den nye kli-

malov. Midlerne til at presse en yderligere 

reduktion af CO2 igennem, er et sandt 

rædselskatalog af erhvervsfjendtlige tiltag. 

I hvert fald er loven blottet for enhver sund 

fornuft. Eksempelvis vil regeringen afskaffe 

befordringsfradraget, dermed bliver det 

dyrere for hundredtusindvis af danskere 

at passe deres arbejde. Hvis man bor i 

hovedstadsområdet, så kan man tage 

metro eller S-tog på arbejde, men hvis det 

ikke er gået op for regeringen, så bor der 

faktisk mennesker på den anden siden af 

Valby Bakke. For rigtig mange danskere 

er det ikke en mulighed at tage offentlige 

transportmidler for at komme på arbejde, 

og for at få hverdagen til at hænge sam-

men – hvorfor skal de familier straffes? 

“Et er at komme 
hen til arbejdspladsen, 
noget andet er, om der 
i det hele taget er en 
arbejdsplads?“

Et er at komme hen til arbejdspladsen, 

noget andet er, om der i det hele taget er 

en arbejdsplads? Det sidste kan man godt 

frygte, med de yderligere krav og skatter 

der pålægges erhvervslivet og landbruget. 

I forvejen er det danske afgiftsniveau 

tårnhøjt, og med yderligere afgifter og 

regulering så risikerer vi, at virksomhe-

derne vælger helt at flytte ud af Danmark, 

og så er vi jo lige vidt i forhold til at passe 

på vores fælles miljø. 

Det er i første omgang landbruget, de 

fleste af initiativerne går ud over, men 

man skal ikke glemme, at der for hver 

ansat i landbruget er fire ansatte i fødeva-

reerhvervet, eksempelvis på mejerierne og 

på slagterierne. Vi har desværre allerede 

set, hvordan arbejdspladser på slagte-

rierne er blevet flyttet til Tyskland. Den 

nye klimalov hjælper bestemt ikke på den 

tendens, tværtimod risikerer vi, at endnu 

flere arbejdspladser indenfor fødevareom-

rådet rykker syd for grænsen. 

Vi skal naturligvis gøre noget for at redu-

cere udledningen af CO2, men det nytter 

ikke noget at Danmark går enegang, 

mens andre EU-lande bevidst undlader 

selv de mindste initiativer på området, 

under henvisning til, at de vil beskytte 

deres egne arbejdspladser. I stedet for 

at stramme tommeskruerne overfor 

danske virksomheder og bilister, så burde 

regeringen skrue bissen på i EU navnlig 

overfor Polen. Hvis Polen begyndte at 

leve op til EU’s målsætninger, om at 

reducere udledningen af CO2 med 20 

procent inden 2020, så ville det for alvor 

kunne mærkes i det store klimaregnskab, 

hvorimod den ekstra og kostbare danske 

indsats overhovedet ikke kan måles.
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Efteråret 2013 var en travl tid for alle 

kandidater til kommunalvalget, hvilket de 

fleste politisk interesserede borgere nok 

er bekendt med - jobbet skulle passes, 

byrådsarbejdet skulle passes og valgkam-

pen skulle passes. Valgkampen var intens 

og spændende, der var mange interes-

serede borgere, som ønskede at debattere 

alle de mange steder, hvor vi kom - det var 

dejligt at opleve.  Selve valget for Venstre 

var fantastisk - vi fik borgmesterposten, og 

vi står nu for at bringe Silkeborg Kommune 

videre - og det er jeg heldigvis en del af, 

med nye spændende opgaver.

Før valget havde jeg formandskabet i 

Ældre- og Sundhedsudvalget, og efter val-

get er jeg så formand for Kultur, Fritid og 

Idrætsudvalget. Det er meget anderledes 

på mange måder! Står der mindre på spil? 

Ja, måske. Som formand for ældreområ-

det, havde jeg det politiske ansvar for, at 

vores syge og sårbare borgere fik pleje 

Det er ualmindeligt svært at blive klog 

på regeringen, og indsatsen overfor 

velfærdsturisme er ingen undtagelse. 

Regeringen nægter hårdnakket at gøre 

noget ved problemet. Danmark har i 

stedet valgt at klappe hælene sammen, 

og forholde sig fuldstændigt passivt 

overfor Europa-Kommissionens vanvittige 

fortolkning af EU-reglerne. Det er ikke 

blot Venstres udlægning, det er faktisk 

også regeringens egen udlægning, ifølge 

de dokumenter, som BT er kommet i 

besiddelse af. Regeringen foretog sig 

intet for at undersøge eller efterprøve, om 

Kommissionen var til at tale med om for-

tolkningen af reglerne. Og om man kunne 

finde en mellemløsning eller på anden 

Nye tider

Velfærdsturisme

og omsorg, så de kunne få dagligdagen 

og livet til at hænge sammen. Medicin, 

genoptræning og bolig skal være i orden - 

her er der ikke plads til tilfældigheder og 

sløseri, det kan koste liv - så ansvaret er 

stort i hele organisationen.

På kulturområdet er det anderledes - her 

koster det ikke liv, men meget andet er på 

spil. Det er her fra vi får vores livsenergi! 

En aftentur med god musik eller kunst, 

en eftermiddagstur på biblioteket for at 

hente en god bog, eller en svømmetur 

med børnene; det handler om velvære, 

energi og livsglæde. Netop disse ting er 

vigtige, for at vi kan blive hele men-

nesker. Som mennesker skal vi udfordres 

og inspireres på mange niveauer - hvis 

vi ikke bliver det, går vi langsomt i stå. 

Derfor er dette område også livsvigtigt, 

det er bare ikke så målbart og tydeligt 

som på ældreområdet. Men ansvaret ER 

også stort på mit nye område.

måde anlægge en rimelighedsbetragtning. 

Man forholdt sig så passiv i regeringen, 

at man ikke engang ringede. Man bad 

heller ikke den danske EU-repræsentation 

i Bruxelles om at gøre noget. End ikke en 

eneste mail blev der sendt fra Slotshol-

men til Bruxelles, viser dokumenterne. 

Derimod sendte regeringen i juni sidste år 

et brev til kommissionen, med budskabet, 

at den danske regering er enig i de 

juridiske vurderinger. Vi lagde os dermed 

fladt ned, og sender nu danske skat-

tekroner ud af landet. Det er fuldstædigt 

meningsløst, og det har overhovedet 

ikke noget at gøre med intentionen bag 

arbejdskraftens fri bevægelighed. 

De sidste måneder har jeg mange gange 

fået stillet spørgsmålet, om det ikke er 

rart at komme til et område, der ikke er 

så ansvarstungt? Sådan ser jeg det slet 

ikke - måske er ansvaret endda større, 

fordi jeg hele tiden skal forklare, hvorfor 

kulturområdet er vigtigt, og at det ikke 

bare er et vedhæng i den kommunale 

organisation. Det er fra kulturområdet, 

vi får vores livsenergi og glæde, så vi til 

stadighed udvikler os - det er et stort 

politisk ansvar. Som Venstre-politiker vil 

jeg arbejde for, at vi kan have kulturtilbud 

i hele vores kommune, og at de frivillige 

på området oplever, at kommunen bakker 

dem op. Det kræver dialog og lokalkend-

skab - jeg er arbejdsklar til de nye tider, 

og jeg vil kæmpe for området.

Regeringen vil gerne have sagen til at 

dreje sig om jura, men den drejer sig nu 

engang om politik og ret og rimelighed. 

Vi må desværre konstatere at regeringen 

ikke ønsker at løfte sagen i EU, men fejer 

Venstres kritik væk med en undskyldning 

om, at det ikke er særligt mange penge. 

Af mads rørvig
Medlem af Folketinget for Venstre i Silkeborg kommune

Af gitte Willumsen
Byrådsmedlem
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Danske landbrugsprodukter er særdeles 

efterspurgte ude i verden på grund af 

deres høje kvalitet. Den høje grad af 

hensyn til miljø og dyrevelfærd hos 

danske landmænd spiller givetvis også 

en rolle for mange af de kunder, vi 

eksporterer til. Vi sælger store mængder 

af korn, kød, mælkeprodukter, minkskind, 

grøntsager og andre varer, produceret af 

dygtige danske landmænd og gartnere. 

Samfundets økonomi og beskæftigelsen 

er i afgørende grad afhængig af en stor 

og effektiv landbrugsproduktion. Men vi 

skal ikke hvile på laurbærrene. 

For Venstre er det vigtigt, at vi hurtigt får 

realiseret det meget store vækstpotentiale 

der findes i fødevaresektoren ved hjælp af 

en mere fleksibel og intelligent regulering 

af landbruget. Hvis vi satser målrettet på 

vækst i landbruget, kan beskæftigelsen 

øges med op mod 25.000 nye job. Men 

det kræver unægtelig bedre rammevilkår. 

Herunder skal vi holde op med at 

implementere EU-regler mere restriktivt 

i Danmark, end i resten af EU. Her kan vi 

lære meget af tyskerne, der har langt la-

vere omkostninger uden at nogen derved 

kalder dem for miljøsyndere. Et konkret 

eksempel er gødskning af jorden, hvor vi i 

Danmark taber flere milliarder hvert år på 

grund af unødvendigt snærende regler. 

Vi skal fremover se langt mere på landbru-

gets udledning og påviselige påvirkning 

af miljøet, frem for at klynge os til en 

forældet og væksthæmmende regulering 

via dyreenheder. Væk med generelle 

randzoner, hvor en stor del overhovedet 

ikke har nogen effekt. Lad os i stedet 

satse på differentieret kvælstofregulering 

som anbefalet af Natur- og Landbrugs-

kommissionen. Og lad os få luget kraftigt 

ud i nidkær og fordyrende overkontrol 

af erhvervet. Med til denne oprydning, 

hører et opgør med den hidtidige praksis 

om, at lade vandstanden i Gudenåen og 

andre vandløb stige i miljøets hellige navn 

– uden behørig erstatning til de ramte 

lodsejere langs åen. Vi skal have flere 

hydrologer på banen i forvaltningen af 

vore vandløb, så der kommer forstærket 

fokus på effektiv dræning, og bortledning 

af overfladevand til havet. 

Status som klimaduks 
koster job 

I starten af februar 2014, indgik SR-rege-

ringen en særdeles ambitiøs klimaaftale, 

med venstrefløjen og De Konservative. 

Aftalen er vanvittigt ambitiøs i forhold til 

resten af EU, når det gælder reduktion 

af CO2 - nemlig 40 pct. frem mod 2020, 

mens EU’s mål er 20 pct. En sådan 

tossegrøn klimapolitik koster danske 

arbejdspladser på grund af dyrere energi 

og transport. I forvejen lå der en ambitiøs 

energiaftale om reduktion med 34 pct. 

CO2 frem mod 2020. Men det er åbenbart 

ikke nok for regeringen, der gerne vil 

prale af at være klimaduks i EU. Prisen 

er tab af gode danske arbejdspladser. 

Ikke mindst fødevaresektorer risikerer at 

blive ramt knusende hårdt af de ekstra 

omkostninger. Dette står i skærende 

kontrast til regeringens flotte ord om at 

skabe flere arbejdspladser.

Brug for mange flere grise
Et andet eksempel på den manglende 

konsekvens i regeringens politik kom-

mer fra den nye fødevareminister, Dan 

Jørgensen. Flere af regeringens økono-

miske ministre har sagt flotte og rigtige 

ord om, at øge landbrugsproduktionen. 

Men så kom Dan Jørgensen forleden med 

en kraftig svada mod svineproduktionen 

i Danmark med henvisning til den store 

dødelighed blandt smågrise. Ministeren 

glemte imidlertid at fortælle, at dødelig-

heden faktuelt er højere i den økologiske 

svineproduktion end i den konventionelle 

produktion. Han glemte også at fortælle, 

at forbud mod halekupering af smågrise, 

vil medføre kannibalisme og halebidning 

i stierne. I det hele taget virker det som 

om, at Dan Jørgensen ikke har brugt ret 

meget af sit liv i en stald. Men det forhin-

drer ham ikke i at ophøje sig til bedrevi-

dende dommer over danske bønder. Hvor 

er sammenhængen i regeringens politik, 

der stritter i alle retninger?

Jeg er stolt over, at der hos danske 

landmænd og i den tilknyttede forskning, 

udfoldes store bestræbelser på at sikre 

harmonien mellem god dyrevelfærd og en 

konkurrencedygtig, intensiv produktion. 

Afslutningsvis vil jeg appellere til, at vi 

samler alle gode kræfter om at skabe 

bedre rammevilkår for dansk landbrug i 

en fart. Vi kan ikke stiltiende sidde og se 

på, at danske slagterier lukkes et efter et 

på grund af mangel på grise.

Sats på vækst i 
landbruget

Af Kristian Pihl lorentzen
Folketingsmedlem og trafikordfører for Venstre

Rundvisning og 
ølsmagning på 
Bøllingsø bryghus

Tirsdag d. 3/6 kl 19-21

SU d. 29/5 til Jens Vigh tlf. 30535343 

eller Bent Jensen tlf. 28408152

Pris 150,- 
Them-Bryrup Venstrevælgerforening
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KL’s Børnetopmøde 
2014 

Helga Sandorf Jacobsen
Byrådsmedlem

Som medlem af Børne-og Ungeudvalget 

deltog jeg i dagene 30. og 31. januar 

2014, i KL’s børnetopmøde i kongrescen-

teret i Ålborg, sammen med de øvrige 

medlemmer af udvalget, skolefolk og 

forvaltning, samt i øvrigt omkring 1700 

andre børn- og skoleinteresserede fra 

hele landet.

Programmet handlede naturligt i år på 

mange områder om skolereformen, men 

også om IT i undervisningen, hvorom 

Silkeborg Kommune havde et indlæg, 

”Den digitale fremtid - fra strategi til re-

sultater”, med deltagelse af politikere og 

skolefolk fra kommunen, herunder to via 

Skype, ligesom det under hele oplægget 

var muligt for publikum at kommentere og 

stille spørgsmål via SMS, hvorefter disse 

blev vist direkte på storskærm. Oplægget 

fik meget ros, og der var stor og medle-

vende deltagelse.

Blandt mange spændende oplæg på 

topmødet, brændte især en klingende 

skånsk professor, Bo Vinnerljung, profes-

sor ved Institutionen för socialt arbete, 

Stockholms Universitet, igennem, idet 

han talte engageret og tankevækkende 

omkring sammenhængen mellem børns 

dårlige sociale kår og opvækstvilkår og 

så deres evner til at modtage indlæring. 

Samtidigt fremviste han konklusioner 

omkring, hvor stor betydning dårlige 

karakterer (dårlig læring) i skoletiden, har 

for livet fremover, og hvordan nederlag i 

skoletiden akkumuleres med andre risi-

kofaktorer gennem livet og øger risikoen 

for selvmord, misbrug, kriminalitet m.m. 

Ud fra sin forskning kunne professoren 

konkludere, at man, hvis man ønsker at 

forbedre udsatte børns dårlige fremtids-

udsigter, er nødt til at hjælpe dem til at 

klare sig bedre i skolen.

Professorens forskning og oplæg tydeli-

gjorde, hvor ufatteligt vigtigt det er, at vi 

får udviklet alle børn og lært dem alt, de 

kan på hvert deres niveau og område.

Et punkt på programmet på dag 1 under 

overskriften ”Sammen er vi stærke” blev 

ændret lidt i sidste øjeblik, idet en af 

paneldeltagerne, daværende social, 

børne- og integrationsminister Anette 

Vilhelmsen fra SF (i hvert fald i skrivende 

stund!) aldrig nåede frem til topmødet 

som følge af uroen i regeringen. Program-

punktet blev dog gennemført med de 

øvrige paneldeltagere, Christine Antorini 

og Marianne Jelved. De to var dog så 

enige, at der ikke kom meget debat ud af 

det – men snarere en gang rygklapperi 

omkring, hvor enige de er om, at alle 

børn har ret til de bedst mulige opvækst-

vilkår og et godt barneliv. Mange konkrete 

forslag til, hvordan dette skal føres ud i 

praksis, blev det heller ikke til.

“Deltagelsen i 
topmødet gav gode 
indspark og inspiration, 
til det videre arbejde i 
Børne- og Ungeudvalget“

I kælderetagen til kongrescenteret sås 

som vanligt de uundgåelige salgsboder 

med alle former for konsulenter af 

enhver slags, der forsøger at sælge alt 

fra madordninger, diverse IT-systemer 

og lærebøger, til legetøj og forskellige 

læringssystemer.  Ikke så relevant for 

politikere, men nok mere spændende for 

forvaltning og skolefolk. Smag på livet!

I den mere underholdende del af topmø-

det indgik et oplæg af Claus Meyer, cand. 

merc. int., adjungeret professor ved KVL 

og gastronomisk iværksætter, der fortalte 

sin personlige historie fra opvæksten på 

Falster, hvor det ikke lå i kortene, at han 

skulle blive en så dygtig og anerkendt 

kok, og hvordan han har skabt sin 

livsmission om at forandre danskernes 

madkultur, og hjælpe andre der har brug 

for en hånd.

Også musikeren og forfatteren Peter 

Bastian gav et underholdende og 

tankevækkende oplæg, selvfølgeligt 

krydret med musik og anekdoter fra hans 

lange, spændende liv. Hans fokus var det 

at give plads til forskellighed, til vildbas-

sen, nørden og enspænderen i vores 

skolesystem og udvikle dem hver især til 

mest muligt.

Deltagelsen i topmødet gav gode 

indspark og inspiration, til det videre 

arbejde i Børne- og Ungeudvalget. For mig 

personligt er det især glædeligt, at der nu 

begynder at komme meget mere fokus 

på også de dygtige børn, og hvordan man 

sikrer sig, at de også udfordres og udvikler 

deres potentialer. Vores skolesystem har 

på nogle områder været præget af, at det 

største hensyn skal tages til de svageste 

børn, og herunder er min påstand, at der 

har været tilbøjelighed til at glemme at 

udfordre de dygtigste, og også give dem 

mulighed for at lære mest muligt.

1.  Tag fortsat ejerskab til omstillin-

gen, gå foran og støt skoleledel-

serne i at realisere en ny skole

2.  Lav tjek af jeres skole-, fritids-, 

børne- og ungepolitik og meld 

rammerne klart ud

3.  Få budgetforudsætningerne 

endeligt på plads og meld dem ud

4.  Sæt konkrete mål for elevernes 

faglige progression og trivsel og 

stil krav om dokumentation og 

opfølgning

5.  Lav en proces for dialog og ind-

dragelse og en kommunikations-

strategi. Hvordan får vi alle med?

KL’s 5 anbefalinger 
til den nye 
kommunalbestyrelse
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Flere ledige skal i gang 
med egen virksomhed

Af Peter nyegaard Jensen
Medlem af Venstres Byrådsgruppe og i bl.a. Arbejdsmarkedsudvalget

Helle Thorning-Schmidt (S) påstod i sin 

nytårstale, at vi er ved et opsving i dansk 

økonomi. Fantastisk, hvis hun kan se 

noget i krystalkuglen, som vi andre ikke 

helt har fået øje på endnu. 

Personligt forholder jeg mig blot til, at 

vi i den sidste byrådsperiode har tabt 

3.500 jobs i Silkeborg Kommune, og nu 

skal kæmpe benhårdt og nytænke, for at 

genskabe arbejdspladser.

Som nyvalgt konstaterer jeg efter det 

første møde i Arbejdsmarkedsudvalget, 

at samtlige forsøg på at få ledige i 

arbejde, tager udgangspunkt i den helt 

traditionelle tilgang, med arbejdsgiver og 

arbejdstager. 

Det private erhvervsliv kæmper for at 

skabe vækst, men selvom vi i et nyt 

Venstreledet Byråd er fokuserede på at 

hjælpe, så er der grænser for, hvor mange 

ledige de eksisterende virksomheder vil 

kunne absorbere.

De eksisterende arbejdsgivere kan ikke 

alene skabe de job vi mangler – job må 

også skabes ved at flere ledige springer 

ud som selvstændige iværksættere.  

Som kommune bør vi kunne tilskynde de 

ledige, der har interesse, baggrund og 

potentiale, til at skabe deres eget job 

som selvstændig iværksætter.

Opgaverne for Jobcenter og A-kasser er i 

høj grad styret af lovgivningen.

Iflg. Bekendtgørelse af lov om arbejds-

løshedsforsikring, § 57 Stk. 4., kan 

udbetaling af dagpenge kun finde sted, 

hvis den ledige er tilmeldt som arbejds-

søgende hos jobcenteret, og i § 62 stilles 

der yderligere krav om, at ledige blandt 

andet:  

 • kan og vil overtage arbejde med dags 

varsel,

 • kan og vil deltage i samtaler og 

aktiviteter i arbejdsløshedskassen,

 • kan og vil deltage i kontaktforløb, 

herunder i samtaler i jobcenteret 

og hos en anden aktør, og i aftalte 

aktiviteter og tilbud, efter lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats, og

 • giver jobcenteret de oplysninger, som 

er nødvendige for, at medlemmet kan 

henvises til arbejde, og gives tilbud 

efter lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats.

Vi skal undersøge nærmere, i hvilken ud-

strækning loven giver mulighed for, at vi i 

Silkeborg Kommune tillader og ansporer 

til, at arbejdssøgende i højere grad kan 

fokusere på at skabe deres egne jobs som 

selvstændig, om de lovmæssige krav om 

samtaler i Jobcenter og hos andre aktører, 

kunne være iværksætter-relevant o.s.v.

Lad os udfordre de nuværende systemer, 

for at gøre en aktiv forskel for jobskabelse 

i Silkeborg Kommune.

Venstre i Silkeborg arrangerer igen

grundlovsdag på Silkeborg museum
Torsdag den 5. juni 2014

kl. 11.00 til 14.00
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Kredsbestyrelsen 
i Nord er trukket i 
arbejdstøjet

I slutningen af januar måned meddelte 

Vibeke Juel, at hun ikke ønskede at være 

folketingskandidat længere. Det var vi 

meget kede af, men tog det selvfølgelig 

til efterretning.

Efterfølgende har vi holdt flere bestyrelses-

møder, og er gået i gang med at finde en 

afløser for Vibeke.’ Vi er i skrivende stund 

ved at sammensætte en profil, for den 

kommende folketingskandidat. En profil, 

som vi i bestyrelsen kan stå bag.  Det er 

ikke helt enkelt, men det skal nok lykkes.

Nogle af vore ledestjerner er, at kandida-

ten skal være bosiddende i det Midtjyske, 

at vedkommende skal have en solid viden 

om dansk erhvervsliv, at vedkommende 

har gennemslagskraft, og meget gerne 

politisk erfaring.

I skrivende stund har vi en lille håndfuld 

emner, som vi finder egnede, og vi er i 

gang med at kontakte dem.

Vi er meget indstillet på at finde den 

rigtige kandidat så hurtigt som muligt. 

Ikke fordi vi frygter at der bliver udskrevet 

valg i den nærmeste fremtid. Det er dog 

vigtigt, at kandidat og bestyrelse får et 

godt kendskab til hinanden, før vi kaster 

os ud i en valgkamp.

Af mogens gade Heller
Formand

Kredsbestyrelse 
Silkeborg Nord:

Formand  Mogens Gade Heller 

mghe@fibermail.dk 

2636 2123

Næstformand  Karl Aage Jensen 

kajensen@mail.dk 

2762 8943

Sekretær  Erling Lemming 

lemming@mail.dk 

2479 6525

Kasserer  Lone Laursen 

ll@vmplast.dk 

3024 6433

Best.medlem  Hans Pedersen 

djaevlemosegaard@mail.dk 

5237 1020

Best.medlem  Karsten B. Poulsen 

scriver@post1.dknet.dk 

4054 7582

Best.medlem  Jens Jacob Andersen 

jjk@fiberposst.dk 

2146 4001

Husk deadline 
til næste 
nummer er 
den 2. juni
Send dit materiale til 
lyngsoe@hotmail.dk
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En AnnoncE I VEnStrEBlAdEt SES Af mAngE
Vi søger hele tiden nye annoncører, og priserne er meget favorable.
Ønsker du blot at støtte bladet, men uden at annoncere med navn, så er det 
selvfølgelig også muligt.

Kontakt linda lyngsøe, lyngsoe@hotmail.dk
eller tlf. 2065 1750, og hør mere om muligheder og priser.

55 medlemmer var mødt op til årets 

generalforsamling i Medborgerhuset på 

Bindslevs Plads. Under dagsordenspunk-

tet ”Formandsberetning og drøftelse af 

foreningens forhold” afl agde Kresten Friis 

sin beretning (se www.venstre.silkeborg.

dk) Endvidere var der indlæg fra LOF v/

Linda Lyngsøe og VU v/Magnus Junior. 

Beretningen blev godkendt.

Regnskabet for kommuneforeningen 

samt kredsene Nord og Syd blev ligeledes 

godkendt. Kasserer Svend Siersbæk frem-

lagde bestyrelsens forslag til budget. Der 

blev opfordret til at passe på udgifterne, 

da vi allerede nu er i gang med at samle 

penge ind til næste valgkamp. Det vil 

bestyrelsen arbejde på. Man vil blandt 

andet se på udgifter til kurser. Der skal 

fremover stræbes efter et årligt overskud 

på 40.000 - 50.000. Kursuspengene er 

imidlertid vigtige, da det er nødvendigt 

med aktivitet i foreningen. Med disse 

bemærkninger blev budgettet godkendt.

Orla Jensen, formand i Vinderslev-Kjelle-

rup, havde indsendt forslag om dannelse 

af en tænketank, der skal behandle 

boligpolitikken. Der arbejdes videre med 

forslaget i Kommuneforeningen.

Generalforsamlingen genvalgte Kresten 

Friis som formand. Silkeborg lokalforening 

indstiller 3 bestyrelsesmedlemmer, 

medens hver af de øvrige foreninger 

indstiller 1 medlem.

Som revisorer valgtes Ulrik Nielsen og 

Erik Lauridsen med Børge Mikkelsen som 

suppleant.

Palle Quistgaard blev valgt til regionsbe-

styrelsen. 

Efter smørrebrød var der politiske indlæg 

fra Borgmester Steen Vindum, EU-

kandidat for Østjylland Irene Simonsen, 

Regionskandidat Palle Quistgaard og 

folketingsmedlem Mads Rørvig 

Af Birthe Pingel

Kommuneforeningens 
generalforsamling
6. marts 2014

Linda Lyndsøe Magnus Junior

Steen VindumPalle Quistgaard

Irene Simonsen Mads Rørvig

De sagde noget:

den 6. marts
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“Det er Niels’
store fortjeneste, at vi i 
dag har et medlemsblad 
og dermed et kom-
munikationsmiddel, hvis 
indhold og layout læ-
serne har taget særdeles 
positivt imod.“

En ny begyndelse

En stort tak til Niels

Af linda lyngsøe
Redaktør

Af Kresten friis
Formand for Venstre i Silkeborg kommune

På Venstre i Silkeborg kommunes og 

medieudvalgets vegne vil vi rette en stor 

tak til Niels Lauritsen for det engagement 

og den ildhu, han igennem årene har lagt 

i redigering, trykning og distribution af 

Venstrebladet.

Det er Niels’ store fortjeneste, at vi i dag 

har et medlemsblad og dermed et kom-

munikationsmiddel, hvis indhold og layout 

læserne har taget særdeles positivt imod.

Vi ønsker Niels god vind fremover med 

de arbejdsopgaver, han har påtaget sig i 

Alderslyst Sogn.

Det er en ny begyndelse for mange ting. 

Ny borgmester. Nyt byråd. Ny politisk 

retning. En ny begyndelse kan føles lidt 

usikkert i starten. Ikke at den er det. 

Kompasset skal bare lige justeres i en ny 

retning. Man skal skabe sin vej, mens man 

betræder den. Trække på andres erfarin-

ger, og gøre sine egne.

En ny begyndelse er også en unik mulig-

hed for, at skabe lige præcis de resultater 

man ønsker, ud fra sine egne ønsker og 

visioner. Kunsten består også i, at man 

samtidig får hele sit hold integreret. 

Også dem, man ikke er helt enig med. 

Også dem, som måske vil i en lidt anden 

retning.

Det er en opgave, som ikke løser sig af 

sig selv. Men hvis man har øjnene rettet 

mod målet, og ikke mod forhindringerne, 

så er man allerede temmelig langt. Det 

gælder om, at holde fokus på det man 

ønsker, og ikke på det man ikke ønsker. 

Se målet. Sigt mod det. Kravl over nogle 

forhindringer, og udenom nogle andre. 

Men hold fokus.

Det er jeg sikker på, at Steen Vindum vil 

gøre som borgmester. Og jeg vil gøre det 

samme med Venstrebladet - et fl ot blad, 

som jeg overtager efter Niels Lauritsen: 

Holde fokus. Se målet. Bruge erfaringerne 

og basen. Men også sætte mit eget 

aftryk. 

Jeg glæder mig til - sammen med udvalget 

- at skabe et blad til gavn og glæde for 

alle.
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ResenbroTømrer- &
Snedkerforretning ApS

86 85 33 50

• Malerforretning • Autolakereri
• Skilteværksted • Liftudlejning

Kvali tet  s iden 1915

DØGNVAGT  
TLF.8685 5060

86 80 43 54

Venstres 
byrådsmedlemmer
og deres udvalg

Steen Vindum 

Borgmester

Fmd. Økonomi- og 

erhvervsudvalget

Poul Dahl 

Økonomi- og erhvervs-

udvalget

Fmd. Nærdemokratiudvalg 

Gruppeformand

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 Trafi kudvalget

Gitte Willumsen

Vej- og Trafi kudvalget

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

Det er med stor fornøjelse, at Venstre i Silkeborg kan invitere til en eksklusiv 
sejlads med ”Vikingen” fra Ry under årets Riverboat-festival, samt 
efterfølgende spisning langs Remstrup Å i Silkeborg. 
 
En enestående chance for at nyde vores fantastiske natur fra søerne, lytte til 
Jazz og fra første parket at se, når flotillen med Hjejlen i spidsen, passerer 
vores festplads. 
 
Vi stiger ombord på ”Vikingen” enten kl. 16:00 i Ry eller kl. 18:00 ved 
Vandrehjemmet/Borgmesterbroen i Silkeborg – mød præcist !!! 
 
Efter sejlturen sættes vi af direkte ved bådebroen hos Trine og Peter på 
Åhavevej 69 i Silkeborg, hvor grillen er tændt og maden står klar til høflig 
selvbetjening. 
 
Vi kan tilbyde dette spændende arrangement for kun 300,- kr. per person 
(eksklusiv øl og vin, som foreningen sælger i haven).  
 
Tilbuddet gælder for medlemmer og deres familie efter først til mølle 
princippet. Der er borde på ”Vikingen” til de 32 først tilmeldte og max. plads 
til 46. Husk lunt tøj. Trods grill, havehus og telt fra Harald Nyborg, kan det 
blive aften-køligt. Derfor anbefales lunt tøj. 
 
Bindende tilmelding til pac@fibermail.dk og betaling til reg.nr. 1911, konto 
nr. 5400 052 637, med angivelse af navn/navne. 

Sommerfest med jazz, sejlads og grill 

Fredag den 27. juni kl 16:00 og 18:00 Fredag den 27. juni kl 16:00 og 18:00
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www.silkeborg.venstre.dk

BLADET 3 2013

Venstrebladet er medlemsblad for Venstre i Silkeborg 

Kommune. Synspunkter udtrykt i artikler m.v. er 

forfatterens og deles ikke nødvendigvis af redaktionen. 

Artikler i Venstre-bladet må gerne gengives med 

angivelse af kilde. 

Bladredaktion/medieudvalg
Linda Lyngsøe (ansvarshavende)

20 65 17 50, lyngsoe@hotmail.dk

Kresten Friis, t-k.friis@fi berpost.dk

Birthe Pingel, birthe@pingel.dk

Michael Sørensen, michael@gejlholm.dk

Poul Dahl, poul.dahl@silkeborg.dk

Niels Lauritsen, nilau@os.dk

Webmaster 
Michael Sørensen og Freddy Pingel, 

venstreisilkeborgkommune@gmail.com

tryk Silkeborg Bogtryk

oplag 1.000

deadlines
Blad #1 3. marts

Blad #2 2. juni

Blad #3 25. november

forsidefoto: Valgplakat af Irene Simonsen

Kommuneforeningens bestyrelse
for Venstre i Silkeborg valgt i 2014
Formand Kresten Friis, 27 64 56 72

 t-k.friis@fi berpost.dk

Sekretær Peter Christensen

Kasserer Svend Siersbæk

Gjernegnens Venstre -

vælgerforening Michael Sørensen

Silkeborg Bo Frankø

Silkeborg Søren Slott

Them/Bryrup Bent Jensen

Vinderslev-Kjellerup Orla Jensen

Kjellerup Nord-Øst Svend Niær Kristensen

Blicheregnens Jens Jacob Andersen

VU Nicolai Jensen

VU Jack Haahr

LOF Lars K. Møller

Kandidatbest.form. Britta Bang

Kandidatbest.form. Mogens Heller

Folketingsmedlem: Mads Rørvig

Gruppeformand Poul Dahl

Borgmester Steen Vindum

Regionsbestyrelses-

medlem Pelle Quistgaard

Næste blad udkommer uge 25

Afl everet til Post Danmark marts 2014

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 Ven-

strebladet 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

GJERN REVISION
Østergade 33, 8883 Gjern

Tlf. 8756 0044

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

Tlf. 8682 4444
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