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Af Linda Lyngsøe
Redaktør

Valgflæsk?
For nylig blev det konstateret, at 44 %
mener, at Stegt flæsk med persillesauce
skal være vores allesammens nationalret.
Så mange foretrak netop den ret frem for
de andre foreslåede retter. Det var bare
en noget modificeret udmelding, der blev
sendt ud fra den gode fødevareminister,
Dan Jørgensen.
For de 44 % er ud af godt 63.000 afgivne
stemmer. Det er knageme ikke mange,
når man tænker på, hvor mange millioner
der bor i Danmark.
Sikke en afstemning – endda til den nette
sum af 1,2 millioner kroner. Det er jo det
glade vanvid. Kunne de penge mon ikke
være brugt bedre?
Og resultatet er da også en anelse
ligegyldigt. Medmindre selvfølgelig…?
Medmindre det vil betyde, at der så
kommer den tilsigtede og tiltrængte fokus
på fødevaresikkerheden? Måske får vi
også en bedre kødkvalitet – som ikke er
fyldt med unødige medicinrester og andet
skrammel, som bestemt ikke gavner vores
egen sundhedstilstand? Måske bliver
der endnu mere fokus på dyrevelfærd?
Og måske får vi endda en mærkbar og
tiltrængt vækst i landbrugssektoren?
For hvis det er tilfældet, jamen så er det
da en god idé med sådan en kåring. Men
personligt så tvivler jeg på, at det får
nogen synderlig effekt. Men tænk nu,
hvis det betød, at landmændene ligefrem
fik lyst til at producere mere bæredygtigt
svinekød – fordi der kommer en stærkere
efterspørgsel fra forbrugerne? For det er i
sidste ende forbrugerne, som afgør hvad
der ryger i indkøbskurven. Og ingen af os,

kan vist sige os fri for at tage efter prisen
på varen også.
Men udbud og efterspørgsel hænger jo
sammen. Det der bliver solgt mest, bliver
der selvfølgelig produceret mest af. Som
igen påvirker prisen. Logik for burhøns –
som jo i øvrigt er i samme kategori.

Fokuser på vækst
Nej, det man i stedet burde fokusere sit
krudt på hos de folkevalgte, er da alle de
tiltag, som kan skabe noget mervækst. På
alle områder.
En nyligt udgivet analyse, lavet af
VisitDanmark, viser, at i det forgangne år
er antallet af overnattende, udenlandske
turister i Region Midtjylland steget med
hele 9,7 % i forhold til 2013. Det er dælme
mange.
Særligt vandrerhjemmene mærker en øget
tilgang, men også hoteller og campingpladser har fremgang.
Tyskland står for en stor del af den øgede
turismetilgang i det midtjyske. Og mon
dog, at de ligefrem drøner til Danmark for
at spise flæsk?? Mange af dem har sikkert
proppet bilen med (billige) fødevarer
og toldfri drikkevarer, når de krydser
grænsen.
Mon ikke de kommer for noget helt
andet. Jeg gætter på, at de kommer for
oplevelser og for vores natur.
Region Midtjylland spænder selvfølgelig
vidt geografisk, men Silkeborg Kommune er nu alligevel en stor plet på det
midtjyske kort, og vi skal da sælge os selv
så godt vi overhovedet kan.

Det nytter ikke noget at bøje nakken og
ikke fremvise alt det man har at byde på.
Som kan skabe liv og vækst på flere plan.
Hvis man derudover hele tiden prøver at
spille de sikre kort og gøre som man altid
har gjort, eller som de andre gør - jamen
så sker der jo ikke noget nyt. Og man får
heller ikke markeret sig på det særlige
man har at byde på.
Om man så skal satse hårdt på Jorn, det
må andre vurdere. Men vi har i hvert fald
noget helt unik natur, som råber på at
blive udnyttet meget bedre. Vandsport i
flere former har i mange år været oplagt,
og også ønsket, både fra borgere og
politikere. Det er bare ikke gjort med
ønsker og tanker alene. Det kræver også
handling. Hvis man gør noget, så sker der
noget.
Selvfølgelig får vi en fin motorvej lige om
lidt. Men den bliver jo nok brugt en del
til at fare forbi Silkeborg hurtigst muligt.
Det gælder om, at vi skal have en masse
til at dreje fra både til Silkeborg og til
resten af kommunens dejlige byer. Vi skal
have folk til at overnatte, bruge søerne
og naturen. Handle i butikkerne – især
de små, lokale af slagsen.
Og selvfølgelig skal de da også spise.
Det må så være op til hver enkelt, hvad
der skal på tallerkenen. Om det skal
være flæsk - eller måske den lokalt
foreslåede Brændende Kærlighed? Måske
vil folk hellere have friskfanget, lokal
fisk? Eller måske skal der laves mad over
bål?
Skal vi ikke bare lade folk selv bestemme.

Medieudvalget vil hermed sende ønsket om en
god jul samt et lykkebringende nytår til alle
vores medlemmer.
Tak for året der er gået, og tak for jeres
opbakning til Venstre i Silkeborg Kommune.
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Af Steen Vindum
Borgmester

På vej mod målet
Her ved årets udgang er det naturligt
at gøre status over mit første år som
borgmester.
Jeg tænker, at vi allerede har opnået
mange af de mål, som vi har stillet vores
vælgere i udsigt.
Netop nu arbejder vi benhårdt på at sikre,
at folkeskolen får et løft som følge af den
nye folkeskolereform. Det er mit mål, at vi
får et skolesystem i Silkeborg kommune,
hvor vi tager hensyn til flest muligt elevers
behov. Min påstand er, at vi har haft en folkeskole, som har været tilpasset piger – og
elever som har kunnet lære ved at sidde på
deres dertil indrettede. Med den nye reform
får vi forhåbentligt mere bevægelse ind i
timerne, og jeg håber også, at vi får mere
samarbejde med det lokale erhvervsliv.
Alt dette skulle gerne give et løft, til de
10 % af eleverne som hidtil har haft det
svært. Denne del af eleverne har desværre
hidtil vist sig hovedsageligt at være drenge.
Men vi skal også huske de andre 10 %
af eleverne, som har klaret sig bedst.
De er måske ikke blevet udfordret nok
hidtil – dem skal vi formå at fastholde, og
udfordre på en ny måde.
Jeg har en god fornemmelse af, at vi er
rigtigt godt på vej med omlægningen af
folkeskolen, men der er ingen tvivl om,
at dette er et emne, som vi kommer til at
arbejde meget med de kommende år.
Et andet tema i valgkampen, som jeg
forpligtigede mig til at arbejde med, var
vilkårene for erhvervslivet og væksten i
arbejdspladser.
Også her synes jeg at vi er godt på vej.
Vi har nu afskaffet dækningsafgiften
– altså den særlige erhvervsskat, og vi
arbejder benhårdt på, at virksomhederne
møder kommunen som en smidig og
fleksibel samarbejdspartner, der er
interesseret i at finde løsninger.
Vi er ikke i mål endnu, men vi arbejder
hver dag på at blive bedre. For eksempel
inviterer vi jævnligt virksomheder og
rådgivere, som har haft ansøgninger hos
kommunen, ind til en snak om, hvordan vi
kan gøre servicen bedre.
På erhvervsområdet har vi rigtigt mange
ting i spil lige nu. Vi arbejder på at hjælpe
vores nye iværksættere - og det går rigtig
godt. Vi er netop blevet kåret til Danmarks næstbedste iværksætter kommune,
kun overgået af Vejle.

Nu bliver næste opgave at få maksimal
udbytte ud af den nye motorvej –
strækningen mellem Hårup og Låsby
er netop åbnet, og i 2016 bliver vejen
gennem Silkeborg færdig.
Motorvejen bliver helt klart den vigtigste
faktor for, at vi i fremtiden får den vækst
i arbejdspladser og indbyggere, der er så
afgørende for, at vi fremtiden lykkes med
vores mål.
Vi forventer os meget af Silkeborgmotorvejen - og det med rette. Silkeborgområdet bliver et endnu mere attraktivt sted
at bo. Et endnu mere attraktivt område
at være virksomhed i. Og samtidig får
Silkeborg - på en omfattende, men alligevel nænsom måde, løst en stor del af
de trafikale udfordringer, som et område
med så smuk natur har.
Silkeborgmotorvejen fører til hjertet af et
område, hvor det allerede går godt. I Østjylland skaber vi mere vækst end i andre
områder i Danmark uden for hovedstadsområdet. Her finder man virksomheder,
som har specialiseret sig i viden. Her
finder man moderne fremstillingsindustri,
som eksporterer til hele verden.
En god infrastruktur har afgørende betydning for dem. God infrastruktur er faktisk
helt afgørende for mange virksomheders
konkurrenceevne.
På kultur-, fritids- og idrætsområdet har
vi med den seneste budgetaftale netop
besluttet at hæve aktivitetstilskuddet til
unge under 25 år – sådan at vi også her

kommer på niveau med vores nabokommuner. Både får vi flere gjort aktive og
involverede, men det er samtidig et
stærkt signal om, at vi også anerkender
de frivilliges indsats.
Derudover har vi også afsat midler til en
fremtidlig drift af både Høgdal i Them og
Kompedal Lejren ved Gråmose, Thorning.
I valgkampen sidste år diskuterede vi meget konkurrenceudsættelse, blandt andet
diskuterede vi ældreområdet. Derfor er
jeg naturligvis godt tilfreds med at vi nu
udbyder 72 plejehjemspladser. Dette gør
vi både af økonomiske årsager men også
for at se, om vi kan lære af de private på
dette marked.
Udlicitering er ikke i sig selv et mål for os
– men vi har en forpligtigelse til at prøve
prisen af på skatteborgernes vegne.
Det afgørende for, at Silkeborg bliver en
af fremtidens vinderkommuner er, at vi får
flere arbejdspladser - men ikke mindst, at vi
bliver flere indbyggere. Her har vi sat os det
ambitiøse mål, at vi vil være 100.000 indbyggere i år 2025, mod lige under 90.000 i
dag. Dette er et meget vigtigt mål, for flere
indbyggere giver både flere skatteindtægter, mere købekraft lokalt, og er med til at
holde hånden under boligmarkedet. Dette
har vi i Venstre også understøttet ved,
at vi har sat turbo på udstykningen af
byggegrunde rundt i kommunen.
Vi er på vej og på evig kurs mod målet.
Godt nytår til jer alle.
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Af Jarl Gorridsen
Formand Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Travlhed i skudlinjen
Det politiske arbejde med det tekniske
og miljømæssige område er noget helt
særligt. Det er det af to årsager. Dels er
her mange beslutninger, der kan gennemføres hurtigt, og dels er det et område
med stor berøring til mange forskellige
befolkningsgrupper, hvor alle har en skarp
mening – lige fra naboer over erhvervsfolk
til byrådskolleger.

Ingen penge, men
mange følelser
Vi er 5 nye i et udvalg med 7 medlemmer, og vi må konstatere, at vores
dagsordener, beslutninger og proces er
under lup af mange forskellige mennesker. Jeg har spurgt mig selv mange
gange, hvorfor det mon er sådan? Vores
område har stort set intet budget, og
mange af vores beslutninger berører i
virkeligheden kun de mennesker, der
er naboer til projekterne. Alligevel kan
vores beslutninger vække store følelser

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.
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hos folk, der bor i den anden ende af
kommunen, uden nogensinde at komme
i kontakt med projekterne. Det kan undre. Svaret er nok, at der er rigtig meget
politisk signalværdi i arbejdet. Påvirkning
af skoler, ældrepleje eller arbejdsmarked
er typisk præget af lange seje træk,
mens det tekniske område ofte betyder
visuelle eller fysiske forandringer lige her
og nu.

“Det er et godt
tegn, at der er
mange lokalplaner. Det
betyder, at der sker noget
i kommunen”.

Et år med travlhed
Det første år for det nye udvalg har været
præget af stor travlhed. Der er rigtig
mange ting i gang i Silkeborg Kommune.
Det gælder på de store linjer, hvor vi
blandt andet arbejder med planer for
affald, energi og sø- og å-forvaltning.
Det gælder også de mange konkrete
lokalplaner, der er i gang mange steder i
kommunen. Det er et godt tegn, at der
er mange lokalplaner. Det betyder, at der
sker noget i kommunen. Folk vil hertil for
at bo, og virksomhederne er aktive. Det
har desværre betydet, at vi har skubbet
en del emner foran os, men det vil vi
forsøge at samle op på med en serie
af ekstra udvalgsmøder de næste 6-8
måneder.

To markante sager
Særlig to sager har optaget sindene her
i 2014. Det drejer sig om dispensationsrammen for de grønne tage i Sejs og om
kampen for mere intensiv grødeskæring
i Gudenåen. Personligt er jeg overrasket
over den interesse og den mængde af
overskrifter, det har afstedkommet. I min
optik er det to områder, hvor vi i udvalget
har forsøgt at drysse en smule sund
fornuft ind over to områder, der var gået
håbløst i stå, til stor gene for de mennesker, der skulle leve med det.

De grønne tage og
grøden i åen
I Sejs/Svejbæk har vi i al sin enkelthed
blot sørget for, at folk nu ikke længere
er tvunget til at bygge huse med græs
på taget. Det er sket i fuld overensstemmelse med Naturstyrelsen, og naturligvis

til stor glæde for de mennesker, der gerne
ville bo i området. Til gengæld har vi fået
bebrejdelser fra masser af mennesker,
der synes, at denne tvang til grønne tage
skulle fastholdes, selvom de ikke selv bor
i kvarteret, eller i øvrigt selv har lignende
restriktioner på deres egne huse.
I Gudenåen har der i mange år både
været meget vand, og mange oversvømmelser. Restriktive og uklare bestemmelser har afholdt kommunen (politikere
og embedsfolk), fra at træffe beslutninger
om at skære grøde, og dermed dræne
vand fra området. I år har vi skåret lidt
mere efter lokale forhold, og det har
hjulpet – med støtte fra en tør og varm
sommer. Alligevel har det påkaldt vredt
oprør – naturligvis fra folk, der ikke selv er
generet af oversvømmelser.

Arbejdet fortsætter
Lad mig sige med det samme – vi er ikke i
land. Vi arbejder videre med to fokus områder: Vi skal have en mere borgervenlig
tolkning af regler, og vi skal have en mere
serviceorienteret kultur. Nogle tror, at vi
svinger pisken eller er stride. Sådan kan
det godt lyde lidt ind i mellem, når man
læser indlæggene i den lokale presse eller
på Facebook. Men kære læsere i Venstre,
I behøver ikke at være urolige. Vi bruger
naturligvis ikke bissetricks, men forsøger
i stedet med de gode eksempler at vise,
hvorledes vi alle sammen får en bedre
kommune og en bedre arbejdsdag, når
folk kigger på os og siger, ”Det var god
service og rådgivning, tak for hjælpen”. Vi
arbejder hver dag med at få den sunde
fornuft til at præge politikere og forvaltning i Silkeborg Kommune.

Af Gitte Willumsen
Formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tanker i november
Mon ikke, mange kender dette digt af
Henrik Nordbrandt:
Året har 16 måneder: November
december, januar, februar, marts, april
maj, juni, juli, august, september
oktober, november, november,
november, november.
Da Henrik Nordbrandt i 1986 udgav
digtsamlingen: ”Håndens skælven i
november” kunne ingen forudse, at hans
firelinjede digt om årets seksten måneder
ville blive folkeeje. Årets tolv måneder
er de velkendte, men den skrækkelige
november repeteres fire gange. Det er
imidlertid en kendsgerning, at årets gang
altid har haft stor betydning for Henrik
Nordbrandt, og har påvirket ham både
som menneske og som digter. Jeg kan
da også nikke genkendende til Henrik
Nordbrandts følelser omkring november,
derfor var mine forventninger også store,
da jeg i starten af november rejste til
Italien sammen med Steen Vindum for at
lave en samarbejdsaftale med borgmesteren i Albisola. Vejret var noget af det
værste, som de har haft i mange år, så en
del af programmet blev desværre aflyst på
grund af oversvømmelser. Men besøgets
to højdepunkter blev heldigvis afviklet
efter planen.
Jorns hus i Albisola er blevet gennemrenoveret, og fremstår som da Jorn boede
der. Huset er i dag et museum - dette
spændende sted fik vi en rundvisning
i, både ude og inde. Næste dag var vi
på besøg hos de keramikere, som Jorn
arbejdede sammen med. Det var tydeligt,
at de havde haft et helt særligt forhold til
Jorn. Deres værksted er et meget specielt
sted, hvor der også den dag i dag kommer mange kunstnere til fra hele verden
for at arbejde. Herefter diskuterede
vi, hvordan vi sammen kunne få større
fokus på Jorn, i henholdsvis Albisola og i
Silkeborg, til glæde for vores kulturliv og
turisme. Dette havde begge parter nogle
bud på, som forvaltningen efterfølgende
vil arbejde videre med.
Ellers har det sidste år været noget
ganske særligt for mig - dels har jeg
skulle sætte mig ind i et helt nyt område,
og dels har vi som parti også fået en ny

rolle i byrådet. Arbejdet med kultur- og
idrætsområdet er meget givende, da jeg
til stadighed møder mennesker, som
brænder for netop deres niche. Det er
imponerende med den energi, som folk
har, når de skal vise eller fortælle om
deres interesse.
Budgetaftalen har medført nogle særlige
arbejdsopgaver til mit udvalg - vi skal
have undersøgt hele svømme- og vandområdet, både de indendørs og udendørs
faciliteter. Det er ikke nogen hemmelighed, at vores klubber og vandelskere
mangler vandtid - spørgsmålet er så,
hvordan vi skal løse problemstillingen, så
vi får en løsning, som kan bære mange
år frem. Dette skal udvalget komme med
et bud på til august. En anden sag, som
vi har fået, er Nordre skole, der står tom
efter, at alle børnene er blevet samlet
på Granalle. Idrætssalene kan idrætslivet
ikke undvære, så de skal forblive i drift,
men hvordan skal resten af bygningsmassen bruges og af hvem? Det skal
udvalget allerede i februar give byrådet en
tilbagemelding på.
En anden ny, og spændende opgave, som
Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget har fået,
er at finde en driftsform på Kedelhuset.
Mange kulturaktører har længe ønsket
Kedelhuset som et sted, hvor der kunne
være kulturtilbud i form af eksempelvis
musik og teater. Jeg glæder mig til at se,

hvad det spændende sted kan bringe til
vores kulturliv i fremtiden.
I løbet af de elleve måneder jeg har arbejdet i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,
har jeg besøgt mange af de institutioner
og steder, som hører ind under vores område. Her har jeg ved selvsyn set og hørt
om stederne og deres funktion, således
at jeg er bedre klædt på til arbejdet i de
kommende år. Det har været dejligt at
møde de engagerede medarbejdere, som
hver dag møder borgerne, og giver dem
en god oplevelse af vores kommune.
I det daglige arbejde i udvalget kommer
vi tæt på de mange borgere, som er med
til at gøre vores kommune levende. De
frie midler, som vi fordeler til kulturarrangementer, er med til at skabe en skov af
tilbud – Automania, klassisk musikfestival,
country-festival, teaterforestillinger,
kunstudstillinger, og mange andre ting,
som skabes af frivillige med et økonomisk
tilskud til stor glæde for lokale og gæster.
Netop de frivillige på kultursiden og ikke
mindst i idrætsforeningerne fortjener stor
ros - de bærer kulturområdet. Uden dem
var der ikke mange tilbud til vores børn og
unge. Deres arbejde fortjener den største
anerkendelse - og jeg er fuld af beundring
for deres arbejde. Jeg ser frem til endnu
et år - og mon ikke også november i 2015
har noget spændende at byde på.
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Af Mads Frandsen
Medlem af Nærdemokratiudvalget

Ungebyråd på vej i
Silkeborg Kommune
De unge under 18 år skal have deres eget
byråd.
Et Ungebyråd kan forhåbentligt se
dagens lys, når vi indtræder i skoleåret
2015/2016. Dette er, hvad vi i Nærdemokratiudvalget lægger op til.
Under valgkampen var et Ungebyråd ikke
det største tema blandt Silkeborg Kommunes vælgere, som i stedet ønskede at
snakke om et nyt stadion, Nordskovvej og
en p-kælder under Torvet. Jeg var dog så
heldig at deltage i en række paneldebatter, med en yngre vælgerskare, hvor man
nævnte muligheden for et Ungebyråd.
Derfor var vi i Nærdemokratiudvalget
hurtige til at handle. På et af vores første
udvalgsmøder snakkede vi om muligheden for, at der kunne opstå et Ungebyråd
i Silkeborg Kommune. På den baggrund
blev der nedsat en arbejdsgruppe
bestående af embedsmænd og politikere,
hvor Casper Mouritsen og jeg selv var
repræsenteret.

Indflydelse og
demokratiforståelse
Et af formålene med at få et Ungebyråd
er, at vi ønsker at skærpe interessen for
politik blandt de unge, samtidigt med, at

de unge skal have en bedre demokratiforståelse. Fra næste skoleår vil 31 unge i
alderen 13 til 17 år få en unik mulighed for
at få indflydelse i Silkeborg Kommune.
Der er udarbejdet et årshjul for Ungebyrådet, og meningen er, at valgene
skal foregå i september/oktober måned.
Kravene for at stille op er, at man går på
en af kommunens overbygningsskoler,
og at man har den rette alder. Derudover
skal man lave en valgvideo, som de øvrige
elever skal have mulighed for at kunne
se. Planen er, at valget også skal foregå
elektronisk.
I arbejdsgruppen snakkede vi henover
foråret blandt andet om, hvordan vi
tænkte, at et Ungebyråd skulle fungere,
og hvilke udfordringer der kunne opstå.
Meget af vores inspiration til et Ungebyråd har vi hentet i Aarhus Kommune, hvor
man har haft et velfungerende Ungebyråd
i flere år. Derfor var vi i maj måned på
besøg hos Ungebyrådet i Aarhus, hvor vi
snakkede med dem om, hvordan deres
Ungebyråd fungerede.

Muligheder frem for
begrænsninger
Vi var i arbejdsgruppen til møde med
Børne- og Ungerådmand Bünyamin

Fra Venstre: Mads Frandsen, Casper Mouritzen, Ungeborgmester Karen Fink Bjerregaard
og en af de to Ungeviceborgmestre, Philip Yazdani.
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Simsek (Venstre), som startede med at
fortælle om, hvor længe man havde haft
et Ungebyråd, og hvordan det fungerede
i hverdagen. Senere på mødet snakkede
vi med Ungeborgmesteren og en af de to
Ungeviceborgmestre. Dette fik vi meget
ud af. De to unge politikere fortalte om,
hvad man havde beskæftiget sig med,
hvordan de var valgt, og hvad de fik ud af
at sidde i et Ungebyråd.
Bl.a. nævnte de, at de ikke ønskede at
have et decideret budget for Ungebyrådet, hvor de kunne bruge løs af nogle
penge. For dem var det vigtigste, at
økonomien ikke kunne sætte begrænsninger for deres tanker og visioner for de
unge i Aarhus Kommune. Årligt kommer
Ungebyrådet med fire indstillinger til det
voksne Byråd i Aarhus Kommune.
For os i arbejdsgruppen var det dog
meget vigtigt, at vi kunne få lavet en
”Silkeborg-model” for et Ungebyråd.
Vi tog mange af de ting, som blev sagt
på mødet i Aarhus med i vores videre
overvejelser. Vi er bl.a. endt med at
beslutte, at et Ungebyråd ikke skal råde
over et budget – netop for ikke at sætte
begrænsninger for, hvad de unge ønsker
at indstille.

Valgprocedure og
sammensætning
Vi har i denne proces været meget
opmærksomme på, at et Ungebyråd skal
være noget for hele Silkeborg Kommune.
Valget til Silkeborg Kommune vil foregå
sådan, at der vælges én repræsentant fra
de 17 overbygningsskoler i kommunen.
De sidste 14 medlemmer af Ungebyrådet,
bliver dem, som opnår flest personlige
stemmer på de 17 skoler. Dermed vil der
i alt blive 31 medlemmer af Ungebyrådet.
Vi mener, at vi på denne måde sikrer den
bedst mulige repræsentation.
Ungebyrådet skal på deres første møde
vælge en Ungeborgmester og to Ungeviceborgmestre, og derefter kan de starte
på arbejdet. Årshjulet for Ungebyrådet vil
bl.a. byde på fire årlige møder i Ungebyrådet og møder med relevante fagudvalg.
Ungeborgmesteren og de to Ungeviceborgmestre udgør sammen et formandskab for Ungebyrådet. De får som opgave

at udarbejde dagsordener til møderne
og lede møderne. Det vil også være dem,
som fortrinsvis vil have kontakt med
pressen, og andre der vil have interesse
for Ungebyrådet.

En styrke for
nærdemokratiet
På Ungebyrådets første møde vælger
de en række punkter, som de vil arbejde
med i det kommende år. Eksempelvis
kunne det være bilfri-zoner ved skolerne,
en tilskudspulje til unge iværksættere,
cykellygter til alle under 18 år eller gratis
frugt i skolen. Ungebyrådet vil på deres
efterfølgende fire møder arbejde med
ét af disse punkter på hvert møde. Med

hjælp fra en administrativ medarbejder
skal der derefter laves en indstilling, som
går videre til enten fagudvalg eller byråd.
Forud for byrådsmøderne i Ungebyrådet
skal der afholdes offentlige dialogmøder
de steder, hvor der er valgt elever. Det er
et krav, at man afholder dialogmøder med
andre unge, så de også har mulighed for
at følge med i, hvad man arbejder med i
Ungebyrådet. Samtidigt vil dialogmøderne
kunne være inspiration for ungepolitikerne i deres videre arbejde, og måske
også vække interesse blandt yngre elever.
Slutteligt vil jeg igen kippe med flaget for
Ungebyrådet. Jeg er sikker på, at et Ungebyråd vil blive en succes, og samtidigt tror
jeg, at det vil være med til at styrke vores
nærdemokrati i hele Silkeborg Kommune.

Fakta om Ungebyrådet
i Silkeborg Kommune:
• 31 medlemmer
• Aldersgruppe: 13-17 år
• 1 ungeborgmester
• 2 ungeviceborgmestre
•	Medlemmerne vælges på 17
overbygningsskoler
•	Valgperioden løber et år ad
gangen
•	Ungebyrådet udarbejder årligt fire
indstillinger
•	Ungebyrådet har ingen økonomiske midler til rådighed

Af Palle Quistgaard
1. suppleant Regionsrådet

Sundhed på tværs af
EU’s grænser
I forsommeren var der valg til Europaparlamentet.
Valget handlede om vækst, om danske
arbejdspladser, om virksomhedernes
konkurrenceevne og om fremtidens
velfærdssamfund.
Det kom i høj grad også til at handle
om, hvorvidt vi har overladt for megen
lovgivning til EU.
Men valget handlede også om sundhed
på tværs af EU’s grænser, men det kom
måske ikke så meget frem i valgkampen.
EU har med Sundhedsdirektivet sikret,
at vi som EU-borgere har ret til at tage
finansieringen fra ens hjemland med til et
andet EU-land og modtage sundhedsydelser på tværs af EU’s grænser.
EU’s sundhedsdirektiv styrker derfor EUborgernes frie valg, samtidig med at det
sikrer, at regningen ligger hos de enkelte
medlemsstater. Det støtter Venstre varmt
op om.

Det er et godt Venstreprincip, at vi som
borgere skal have mest muligt frihed og
ansvar for vort eget liv.
Det gælder også på sundhedsområdet,
hvor vi blandt andet indførte det frie
sygehusvalg, der gav danskerne mulighed
for at vælge det offentlige fra og det
private til, hvis ventelisterne oversteg 4
uger.
Det var godt for den enkelte borger, for
det styrkede friheden, og det var med til
at bekæmpe ventelister i det offentlige
sygehusvæsen.
Desværre har regeringen afskaffet det
udvidede frie sygehusvalg, fordi den sætter kampen mod privathospitaler højere,
end kampen mod ventelisterne.
Med EU’s sundhedsdirektiv har alle EUborgere fået ret til at modtage behandling i et andet EU-land, med finansiering
fra deres hjemland.
Det betyder, at hvis en tysker f.eks. skal

have opereret sin hånd, og der er en
meget lang venteliste hjemme i Tyskland,
kan han få en forhåndsgodkendelse fra
det tyske sundhedsvæsen, og dermed få
pengene fra sin tyske behandling med til
Danmark, og for eksempel blive behandlet på et dansk privathospital.
Det er godt for den enkelte borger, og
det er godt for det danske sundhedsvæsen, hvor der skabes vækst og nye
arbejdspladser.
Sundhedsdirektivet er et eksempel på, at
vi i EU bliver stærkere sammen.
Vi styrker EU-borgernes frihed og rettigheder, samtidig med at finansieringen
ligger, hvor den hører til – i hjemlandet.
Sundhedsdirektivet er en glimrende
måde at styrke samarbejdet på – uden at
svække de enkelte medlemslande.
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Af Kristian Pihl Lorentzen, Ans
Folketingsmedlem og trafikordfører for Venstre

Venstre viser vejen
til vækst
Folketingsvalget nærmer sig hastigt. Det
skal afholdes senest medio september
2015. Men meget tyder på, at valget kan
komme længe før den seneste tidsfrist.
Den røde forbrødring omkring finansloven
for 2015 betyder, at der deles små
fine julegaver ud til en række grupper i
samfundet. Derimod er der intet godt
nyt til de små og store virksomheder og
deres medarbejdere, der jo skaber den
samfundskage, som vores fælles velfærd
bygger på. Altså overhovedet ingen fokus
på konkurrenceevne, vækst og jobskabelse. Det er givetvis Helles håb, at de
milde valggaver kan bane vejen for endnu
en rød valgsejr. Jeg er dog overbevist om,
at et flertal af danskerne ikke hopper på
den limpind. Inderst inde ved danskerne
godt, at penge skal tjenes, før de kan
bruges.

Silkeborgmotorvejen rykker
Som trafikordfører vil jeg sørge for, at der
i den kommende valgkamp, og i tiden
efter, kommer langt større fokus på vejenes betydning for vækst og jobskabelse.
Fra Dansk Industris årlige undersøgelse
af erhvervsklimaet i landets kommuner,
ved vi, at netop god infrastruktur har
stor betydning for virksomhederne, når
de skal beslutte sig for investeringer og
nye satsninger. Virksomhederne vil have

gode veje til deres pendlende medarbejdere samt til effektiv transport af deres
råvarer og færdige produkter. Det gælder
naturligvis også her i Midtjylland. På
denne baggrund var det en stor fornøjelse for mig at deltage i festlighederne,
da transportministeren, borgmester Steen
Vindum og borgmester Jørgen Gaarde
den 1. december kunne indvi endnu en
etape af Silkeborgmotorvejen, nemlig den
11 km lange strækning mellem Låsby og
Hårup. Nu ser vi frem til 2016, hvor den
resterende strækning mellem Hårup og
Funder åbnes som motorvej. Jeg er ikke i
tvivl om, at den længe ventede motorvej
vil medføre en helt ny æra for Silkeborg
og resten af Midtjylland. En æra med flere
investeringer, øget vækst og flere lokale
arbejdspladser.

Rute 26
For fremtiden vil Venstre sørge for,
at der i beslutningsgrundlagene for
infrastrukturprojekter kommer langt mere
fokus på de enkelte projekters evne til
at sørge for vækst og flere job. Hidtil har
man alene fokuseret på de rent trafikale
effekter. Med øje for det vigtige mål om
at skabe flere danske arbejdspladser er
vi også nødt til at analysere projekternes
bredere effekter for erhvervslivet og for
den regionale udvikling. Som et eksempel

på et projekt med stor erhvervsmæssig
betydning, vil jeg pege på opgraderingen
af Rute 26 mellem Søbyvad og Mundelstrup. Ikke alene er ruten presset af
meget pendlertrafik gennem en række
landsbyer. Den er også en vigtig transportkorridor for midtjyske virksomheder
som fx Tvilum-Scanbirk og Grundfos,
der har brug for effektiv godstransport
– bl.a. til containerhaven i Aarhus. En
opgraderet Rute 26 vil medføre bedre
fremdrift, og mindre tidsforbrug på vejen
samt øget vækst i Midt- og Østjylland. I
juni 2014 blev linjeføringen lagt fast med
en bred politisk aftale. Næste trin er at
få finansieret projektets tre etaper, så
gravemaskinerne kan komme i gang.

Den Jyske Transportkorridor
En af de helt store udfordringer i de
kommende år bliver at fremtidssikre Den
Jyske Transportkorridor. Det drejer sig
om de nord-syd-gående vejforbindelser,
der betjener 70 procent af Danmarks
produktion, og som forbinder Tyskland
med Norge. Her er det ikke nok med
ensidigt fokus på udvidelse af Østjyske
Motorvej/E45. Vejlefjordbroen vil nemlig
altid være en flaskehals i takt med at trafikmængden øges i de kommende årtier.
Derfor skal vi satse på en helhedsplan,
der indeholder anlæggelse af en jysk
parallelmotorvej – ”Hærvejsmotorvejen”
– frem mod 2030, i kombination med
udbygning af E45 på særligt belastede
strækninger. Sidstnævnte gælder bl.a.
for strækningen mellem Aarhus og
Skanderborg, der bør udvides til 6 spor
frem mod 2020. ”Hærvejsmotorvejen” vil
få stor betydning for vækst og jobskabelse i Jylland som helhed, fordi vi sikrer
vejkapaciteten og undgår den lange
omvej via Østjylland når produkter eller
personer skal til Tyskland. Altså billigere,
bedre og grønnere transport. Lad os
samle kræfterne om at fremtidssikre Den
Jyske Transportkorridor. Og lad os samle
kræfterne om at sikre Venstre et godt
valg i 2015. Jeg ønsker alle en glædelig
jul samt et godt nytår.
Med venlig hilsen
Kristian Pihl Lorentzen
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Af Jens Rohde
Medlem af Europa-Parlamentet (V)

Intet behøver at være,
som det er
Øjenvidneberetning fra Berlin
”Når en stat er grundlagt på at krænke og
misagte grundlæggende rettigheder, hvad
kan det da være andet end en uretsstat?”
Som var det en kamp af i dag, forsømmer den tyske Kansler, Angela Merkel,
ikke mange lejligheder til at fremføre sin
opfattelse af DDR som en ”Unrechtstaat”,
på denne særlige søndag d. 9. november
2014.
Det er ikke tilfældigt. For Merkel er 25 året
for murens fald ikke blot en anledning til
at se tilbage. Det er også en kærkommen
lejlighed til, at optræde som international
statskvinde, der ser perspektiver i
historien, og som kan pege frem.
Dis og grå skyer ligger tungt henover
den nye mindeplads ved den historisk
oversete Bernauer Strasse denne søndag
formiddag.
På sin egen måde danner den grålige
baggrund en perfekt stemningsramme,
for åbningen af det måske vigtigste
mindested for det daværende delte Berlin
og delte Tyskland.
Jubilæumsdagen er en festdag. Men den
er ikke kun fest. Det ved Angela Merkel,
som sammen med Berlins Borgmester,
Klaus Wowereit, danner fortrop for en
større gruppe af gæster, der sammen med
berlinere og turister følger åbningen af
Berliner Mauer Gedänkstätte.
Som Merkel går der i sin røde spadseredragt i grå dis mellem grå betonmur,
pigtråd og mindesmærker for ofre, ledes
mine tanker hen på filmen Schindlers
Liste.
Under tyskernes ghettojagt på jøderne
under Hitler-regimet, der i benævnte
Spielbergs film gengives i næsten sort,
lyser en lille pige op i sin røde frakke, og
udgør et stærkt filmisk indtryk om håb, i
en tid uden menneskeligt håb. Et lille håb,
som over tid voksede sig stort og vandt
og omstyrtede et diktatur, som senere
skulle blive årsagen til Tysklands deling,
og for 17 mio. tyskere underkastelse af et
nyt diktatur.
Med Merkels røde spadseredragt i
omgivelser af genskabte grænseområder
og dødszoner, er det som om, at historien
rammes ind. Den lille pige er bare voksen.

Merkel lyser næsten paradoksalt farvestrålende op på en dag med gråvejr og på
et sted, som på alle måder blev symbolet
på endnu et sort kapitel i Tysklands, og
dermed Europas, historie.
Merkel er selv østtysker. Hun repræsenterer den del af genforeningen, som er
lykkedes i Tyskland. På sin egen måde,
repræsenterer hun østtyskernes overvindelse af frygt i 1989, og det samlede
Tysklands forsøg på, at overkomme nedarvede forskelle mellem øst og vest. Hun
afviger ikke fra sin kølige stil, men ingen
er i tvivl om, at også Merkel er berørt,
som hun går der i Bernauer Strasse.
Det var her, at de første to mennesker
døde under flugt over Muren. Ida
Siekmann og Olga Segler. Sidstnævnte
87 år gammel. Begge døde af alvorlige
kvæstelser, da de forsøgte at springe ud
fra deres huse og om på den vestlige side
af muren.
Det var på hjørnet af Bernauer og
Rupinner Strasse, hvorfra den østtyske
grænsesoldat Conrad Schumann foretog
sin legendariske flugt over på den anden
side af pigtråden og ind i en vesttysk
sporvogn.
Det var under Bernauer Strasse, at den
første flugttunnel blev gravet.
Indgangen til gaden blev en del af muren,
og er om noget stedet, som symboliserer
Tysklands deling, hvor familier med ét
blev revet fra hinanden d. 13. august 1961.
Nogle for bestandigt, andre i 28 år.
Intet under, at stedet på denne grå
november dag opleves indhyllet i forskelligrettede følelser.
Det er ikke jubel, eufori og fest, der
præger billedet. Det er stort set alle andre
følelser, end lige netop fest. Det er glæde,
men en stille glæde præget af eftertænksomhed. Og sådan er det meste af Berlin
i dagene op til fejringen af Murens fald.
Ved Brandenburger Tor sidder en mand og
spiller guitar hver aften. Smukt og klassisk
lyder Wind of Change ud af højtaleren.
Folk standser op. Defilerer så stille forbi
langs de mange balloner, som udgør den
såkaldte lysgrænse, der hvor muren gik.
Folk taler sagte - hvis de overhovedet
siger noget.

På mine mange rejser til Berlin, såvel
før som efter murens fald, har jeg aldrig
oplevet Berlin så stille som i denne
weekend.
Det er som om, at alle forsøger at gøre
sig begribeligt, hvad der var engang.
Hvilket paranoidt system, DDR var udtryk
for. Hvilke ofre staten krævede. Hvilke
ofre genforeningen krævede. Hvor mange
menneskeskæbner, Berlin rummer.
Hvordan mennesker kunne behandle sine
egne med mistro, stikkeri, tortur, familieadskillelse og mord. Hvorfor historien
har ramt Tyskland så mange gange, på
netop den 9. november, hvor kejserriget
faldt i 1918, hvor Hitler forsøgte sit første
kup mod Weimarrepublikken i 1923, hvor
afbrændingen af fysisk og intellektuel
jødisk ejendom på Rigskrystalnatten
fandt sted i 1938, og hvor muren faldt i
1989.
Alt sammen på samme dato, i samme
land, og med undtagelse af 1923, også i
samme by. Alt sammen så koncentreret,
og alligevel så svært at få samling på. Så
vanskeligt at begribe.
For nogle tyskere er det også ved at
være for meget. Mange - især østtyskere
- orker næsten ikke mere af det de ser
som konstante påmindelser om forgangne
tider. De udtrykker træthed over Trabantsafaris, stasikopi-uniformer, Spreewaltgurken i souvenirbutikker, udstilling om
østtysk tøj, stuer og teknik.
De ser det som latterliggørelse af alt,
hvad det gamle DDR havde at byde på.
De færreste ønsker sig tilbage til den tid,
men de vil gerne have lov til - som alle
mennesker - at bære deres erindringer
med også en positiv nostalgi. Og mange
spørger, hvad al den virak om fortiden
skal fortælle os i dag?
Merkel giver sit bud ude mellem de grå
historiske betonmure og dystre minder:
”Fejringen af murens fald er et minde
om ofrene, og et forsøg på at gøre unge
mennesker begribeligt, hvad der var. Men
det er også en fortælling til millioner af
undertrykte mennesker verden over i
dag. Murens fald er fortællingen om, at
drømme kan blive til virkelighed, uanset
hvor urealistiske, de kan synes i nuet. Det
er fortællingen om, at intet behøver at
være, som det er.”
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Af Mads Rørvig
Medlem af Folketinget for Venstre i Silkeborg Kommune

Erhvervslivet
skal styrkes
Silkeborg er og bliver en by, hvor
erhvervslivet betyder enormt meget. Det
skal vi værne om og være stolte af her i
kommunen - dels med optimale vilkår for
de nuværende virksomheder og dels ved
at skaffe nye arbejdspladser til kommunen.
Her kan Staten faktisk hjælpe Silkeborg,
og flere andre byer. Det kan gøres let
og smertefrit, ved at flytte nogle af de
over 100 styrelser og direktorater, man
har valgt at placere i hovedstaden,
ud i provinsen. På den måde skabes
vidensarbejdspladser udenfor København,
og landsdelen kan holde på de kloge
hoveder, da der er spændende jobs at få,
også andre steder end i hovedstaden.
Der er vel ikke noget til hinder for, at
flytte Danmarks Turistråd til Silkeborg, eller Danmarks Statistik til området omkring
Himmelbjerget. Der er ingen naturgiven
lov, der forlanger, at man har alle statslige
styrelser og direktorater liggende indenfor
fem minutter i taxa fra Christiansborg.
Udflytningen af Skat til Ringkøbing er et
glimrende eksempel på, at den slags let
kan lade sig gøre.
Når store virksomheder i den private
sektor, kan drive virksomhed i Bjerringbro,
Nordborg eller Billund, bør det heller ikke

være så vanskeligt for staten at have
arbejdspladser i fx Silkeborg. Det er sådan
set bare at komme i gang, og jeg vil gøre
mit til, at det bliver til virkelighed i løbet
af den næste valgperiode.
Det er dog så langt fra den eneste måde,
staten kan støtte op omkring de store
provinsbyer. Hvis vi skal bevare vores status som en by med et levende virksomhedsmiljø, skal vi have bedre muligheder
for at komme til og fra vores område.
Der er Hærvejsmotorvejen noget, der vil
give bedre muligheder for at transportere
varer til og fra vores område, og jeg vil
holde både partifæller og Folketing op på,
hvor vigtigt det er med trafikinvesteringer,
der hvor der er brug for den slags. Og det
er der langs Hærvejen, hvor trafikken ikke
har optimale vilkår.

Regeringens asylkaos
De krigslignende tilstande i Syrien har
sendt en bølge af flygtninge ind i EU, og
her har Danmark været forrest i køen, når
de bedre stillede flygtninge skulle finde et
sted at flygte til.
Regeringen har længe jongleret med mange forskellige tal, når der skulle fortælles
om flygtningestrømmen, men fakta er, at
der kommer så mange flygtninge, at vi
mangler plads til, at de kan bo og leve.
Det set i lyset af, at Danmark i forvejen

En god snak om politik
For en Folketingspolitiker er input fra de
lokale uundværlige.
Dem fik jeg en masse af, da jeg i starten
af november var til stede på Silkeborgmessen i JYSK Arena. Her var der over en
weekend, fremragende muligheder for at
tale med vælgerne, og jeg tog hjem med
en masse nye ideer, og mangt en god
snak rigere.
Borgerne interesserer sig for, hvad vi går
og laver på Christiansborg, og mange
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af de spørgsmål jeg fik, har fået sat
tankerne i gang hos mig. Vi talte om bl.a.
infrastruktur, arbejdspladser og landbrug,
og så blev der selvsagt også tid til at tale
om helt lokale forhold, hvor vælgerne
udpegede mange steder, hvor der var
brug for forbedringer. Det er altid givende
at få kvalificeret modspil af dem der står
med problemerne til dagligt. De mange
input vil jeg have med mig, når det går
løs efter valget, hvor vi forhåbentligt har

er et af yndlingslandene, når udlændinge
skal vælge deres fremtidige destination.
Langt hen af vejen er det glimrende, at
der kommer nye mennesker til Danmark.
Vi kan fint bruge dem i vores samfund,
hvor vi om ganske få år vil komme til at
mangle arbejdskraft.
Men vi er også nødt til at stille krav til
vores nye danskere. Hvis de skal bo og
leve i Danmark, skal de, som alle os andre, også medvirke til at landet fungerer
til alles tilfredsstillelse. Derfor har Venstre
en gang for alle sagt, at Danmark skal
være åben for de der kan og vil.
På den anden side, skal vi også turde
stille krav til vores nye medborgere. Hvis
ikke man vil være med til at gøre en
positiv forskel, så skal man heller ikke
have mulighed for at komme til Danmark.
Det skal og kan ikke være meningen, at
vi skal virke som Europas bistandskontor
og sørge for passiv forsørgelse for folk,
der har valgt Danmark som destination
for den resterende del af livet. Det er
der ikke noget odiøst i, sådan fungerer
Danmark og har gjort det i mange år. Det
vil jeg også i den kommende valgperiode,
kæmpe for med næb og kløer. Kun på
den måde får vi pengene til at strække
endnu længere, og det er nødvendigt,
hvis vi vil opretholde vores velfærd, vores
udmærkede sundhedssystem - og frem
for alt, vores pleje af børn og ældre.

Af Mads Rørvig
Medlem af Folketinget for
Venstre i Silkeborg Kommune

fået skiftet regeringen Thorning ud med
en borgerlig regering. Det er nødvendigt,
hvis vi vil prioritere aktiv forsørgelse frem
for passiv forsørgelse.
For området er det af stor betydning, at
der er en lokal mand på tinge, der kan
tage de lokale udfordringer med ind i
Folketinget. Vi skal med andre ord stå
sammen, om at sikre lokal repræsentation
i landets lovgivende forsamling. Geogra-

Af Kristian Jensen
Næstformand for Venstre

Vækst skabes
– også – lokalt
Danske virksomheders konkurrenceevne sakker agterud i forhold til vores
nabolande. En undersøgelse fra World
Economic Forum fra september i år
viser, at Danmark end ikke er i top100, når man kigger på, hvor positivt
skatteniveauet påvirker incitamenterne
til at arbejde og investere. Med andre
ord: Det danske skatteniveau sender
danske arbejdspladser ud af landet. Det
bekymrer mig.

Dyrt og bøvlet at drive
virksomhed

Det bekymrer mig, at danske virksomheders evne til at konkurrere med
udenlandske virksomheder er så dårlig,
som den er. Det bekymrer mig, fordi det
har den konsekvens, at vi taber vækst og
arbejdspladser til udlandet.  
Danmark har brug for private arbejdspladser. Det har vi, fordi de er grundlaget
for vores fælles velfærd.
Uden vækst og arbejdspladser har vi ikke
råd til at give vores ældre den service, vi
gerne vil.
Uden vækst og arbejdspladser har vi ikke
råd til at give vores unge en uddannelse.
Uden vækst og arbejdspladser har vi ikke
råd til at give vores borgere, der er ramt
af sygdom, den behandling de har behov
for på vores sygehuse.

Det er nødvendigt at vende skuden,
og sikre vækst og arbejdspladser, så vi
kan sikre grundlaget for vores fælles
velfærd.
Når jeg forhører mig i virksomheder
rundt om i landet, er der særligt to
ting, de nævner, som udfordrer dem.
Den ene udfordring er, at det er for
dyrt at drive virksomhed i Danmark. Alt
for mange skatter og afgifter tynger de
danske virksomheder. Det betyder høje
omkostninger for danske virksomheder
i forhold til de lande, de konkurrerer
med på det globale marked, som ikke
har samme høje skatte- og afgiftsniveau.
Den anden udfordring er, at det
er for bøvlet at drive virksomhed i
Danmark. Alt for mange regler, og alt
for meget bureaukrati, gør det svært og
tidskrævende at drive virksomhed.
Venstre vil gøre det billigere og lettere
at drive virksomhed. Det er derfor, at
vi foreslår skattelettelser for 5 mia. kr. i
2015, ligesom vi vil sikre, at erhvervsrettet
lovgivning kun skal træde i kraft to gange
årligt. Konkret vil vi bl.a. sikre et skatteog byrdestop, aflyse stigningen i forbrugsafgifterne i 2015, afskaffe NOx-afgiften og
bevare BoligJob-ordningen.

fisk er Silkeborg placeret i Vestjylland,
når det gælder opstilling til Folketinget.
Det giver ekstra store udfordringer, for de
kandidater, som stiller op i Silkeborgkredsen. Der er ikke mulighed for at hente
ret mange stemmer på hjemmebanen,
og da Silkeborg normalt orienterer sig
mod Århus, kan det være altafgørende,
at stemmerne i Silkeborgkredsen bliver i
Silkeborgkredsen. Ellers kan vi igen stå i
den situation, at lokale kandidater bliver
Sorteper i kampen mod kandidaterne
fra den vestlige del af kredsen. Her skal
vi kæmpe kampen sammen og sikre, at
Silkeborg også har en borgerlig politiker i
Folketinget efter næste valg.

Der er brug for hjælp fra de lokale
Venstrefolk, hvis vi skal sikre det lokale
medlems genvalg. Der er mange måder
at række en hjælpende hånd fra nu og
frem til valget er overstået. Det varer
maksimalt 9 måneder, inden der skal
udskrives valg, så hvis du har lysten, så
bak op omkring din lokale kandidat. Snak
godt om Venstres mærkesager når du er
i selskab, på jobbet, eller er til fodbold
med ungerne. Eller hjælp til med alle de
forskellige gøremål, der er i en partiforening. På den måde er du sikker på at din
stemme også vil høres på Borgen, godt
300 km væk fra Danmarks smukkeste
kommune.

Private arbejdspladser
sikrer velfærden

Vækst skabes lokalt
Der kan også gøres meget lokalt, for at
sikre vækst og arbejdspladser.
Silkeborg er et eksempel på, at vækstinitiativer med succes kan skabes lokalt.
Silkeborg er en vækstkommune, som
evner at skabe vækst og arbejdspladser.
1. december åbnede motorvejsstrækningen mellem Hårup og Låsby øst
for Silkeborg. Motorvejsstrækningen
forbedrer infrastrukturen mellem Aarhus
og Silkeborg. Det øger mobiliteten for de
mange tusinde pendlere, der hver dag
kører mellem Aarhus og Silkeborg. Og det
bidrager positivt til væksten i Silkeborg og
Midt- og Østjylland.
Det er glædeligt, at første etape af et
større infrastrukturelt projekt nu er en
realitet i Silkeborg.
En velfungerende infrastruktur tiltrækker
investeringer, vækst og arbejdspladser.
Det øger mobiliteten, og det er med til at
spare virksomhederne for mange penge.
Så lad os fortsætte ad det spor. Lad os
satse på vækst og arbejdspladser, så vi
også i fremtiden har råd til vores fælles
velfærd.

Nytårskur med Rørvig
og Vindum
Tirsdag d. 13. januar, kl. 19-21
Medborgerhuset Silkeborg
Kom og hør om aktuelle
sager, både lokal- og
landspolitisk
Mulighed for debat
Der kan købes kaffe og brød
Tilmelding til Emilie.Wetterstein@ft.dk
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Af Palle Quistgaard
Formand for Kreds Nord

Sådan vinder vi
Folketingsvalget
Den helt store opgave for alle Venstre-folk
er at vinde det folketingsvalg, der står
lige for døren.
At vinde det vil betyde, at vi får en ny og
Venstreledet regering, og for os lokalt
i Silkeborg Kommune ønsker vi at få
genvalgt vores lokale folketingsmedlem,
Mads Rørvig.
Ingen ved, hvornår valget kommer – det
ser ikke ud til at blive på denne side af
finansloven, der nok går hjem på de røde
partier. Meningsmålingerne tilsiger næppe
heller, at der udskrives valg før tiden. Så
medmindre der sker uventede begivenheder, kan valgtidspunktet blive senest muligt.
Altså senest d. 14. september 2015.
Men vi skal være klar. Og vi er klar.
Vi er klar i organisationen. Men det er
ikke nok. Det er helt nødvendigt, at vores
medlemmer og vælgere også er klar – og
klar over, hvad det drejer sig om.
Valget kan blive vanskeligt, og derfor er

det meget vigtigt, at vi står sammen i
Silkeborg.
Som det ser ud nu, står Venstre lokalt
til en lille tilbagegang. Vi tilhører den
Vestjyske Storkreds, der står til at miste et
enkelt Venstre-mandat.
Samtidig bliver der hård konkurrence i
storkredsen, hvor blandt andre Inger Støjberg og Kristian Jensen er opstillet. Der er
også kommet et par nye kandidater, der
vil deltage i konkurrencen – nemlig Søren
Pape (K) fra Viborg, og Carsten Kissmeyer
(V) fra Ikast-Brande.

Vigtigt at stemme personligt
I Vestjylland er man traditionelt gode til
at stemme personligt på egen kandidat.
Det kan vi lære noget af.
Forudsætningen for at Mads bliver
genvalgt er, at han får rigtigt mange
personlige stemmer.

Kommuneforeningen for
Venstre i Silkeborg Kommune
Generalforsamling 2015
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kommuneforeningen
torsdag den 5. marts kl. 19.30 i Medborgerhuset, Bindslevs Plads, Silkeborg
Dagsorden i flg. vedtægternes §13
1
2
3
4
5

Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold
Behandling af regnskab
Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningernes
kontingent til kommuneforeningen
6 Behandling af indkomne forslag. Indsendes inden 1. februar 2015 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 Eventuelt
Med venlig hilsen Kommuneforeningens bestyrelse
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Jeg opfordrer derfor alle til at stemme på
Venstre, og især stemme personligt på
Mads Rørvig.
I Silkeborg er Mads Rørvig som bekendt
nu opstillet i Nordkredsen, men alle i
såvel Nord- som Sydkredsen kan stemme
på Mads.
De to kredsbestyrelser arbejder rigtig
godt sammen, med det ene mål at få
genvalgt Mads.
Vi har holdt et fælles bestyrelsesmøde i
starten af november, hvor der blev fastlagt en plan for aktiviteterne i valgkampen. Bestyrelsesarbejdet fortsætter med
planlægning og forberedelser helt frem
til valget bliver udskrevet. Og selvfølgelig
endnu mere intensivt derefter.
Vi får brug for praktisk hjælp i valgkampen, og jeg håber derfor, at rigtig mange
af jer vil hjælpe til, når valget bliver
udskrevet. Særligt i de sidste intense uger,
bliver der brug for nogle ekstra hænder.

Kjellerup Nordøst
Vælgerforening
Afholder ordinær generalforsamling i Ans-Hallen torsdag d. 19.
februar 2015, kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til behandling, skal være formanden i hænde, senest 1. januar 2015.
Efter generalforsamlingen orienterer
Jarl Gorridsen om aktuelle emner fra
byrådets arbejde.
Der serveres kaffe og brød.
På bestyrelsens vegne,
Svend Niær
Formand

Indkaldelse til

Vinderslev-Kjellerup
Venstrevælgerforening
GENERALFORSAMLING
2015
Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 19.30
i Al-Huset, Kjellerup
Dagsorden ifølge vedtægterne
Indkomne forslag skal være formanden
i hænde senest d. 1. januar 2015
På bestyrelsens vegne
Formand, Orla Jensen

Af Frits Schmidt Rasmussen og Søren Slott
Koordinatorer, Baggrundsgrupper

Nærdemokrati og
medlemsindflydelse
Venstre i Silkeborg Kommune genoptager
ideen med baggrundsgrupper.
Det helt primære formål er, at Venstres
medlemmer, gennem deltagelse i disse
arrangementer kan være med til at sætte
dagsordenen for det politiske arbejde i
Silkeborg og præge fremtidige politiske
beslutninger i Kommunen. Ideer og debatter, der måtte have landspolitisk interesse
kanaliseres naturligvis videre til Venstres
organisation, og dermed til Venstres
Folketingsgruppe på Christiansborg.
Arrangementerne vil tage form af
medlemsmøder, hvor man er velkommen
til at invitere en nabo eller kollega, som

inden mødet kan blive medlem og opnå
adgang til møderne.
For indeværende er det planen at etablere
to baggrundsgrupper, hvor den ene vil få
fokus på det tekniske, og den anden på
de sociale emner.
Arrangementerne forventes gennemført
ved, at der inviteres en politiker eller specialist på området til at give
et oplæg der har relation til aftenens
emne, hvorefter debatten gives fri. De
Venstre byrådsmedlemmer som varetager
emnerne i byrådsgruppen, inviteres til
at deltage, og forventes naturligvis at
deltage i debatten.

Der planlægges opfølgende møder med
cirka 8 ugers mellemrum, hvilket vil
fremgå af Venstres hjemmeside, på
www.silkeborg.venstre.dk
Emner der især fokuseres på under de
enkelte møder, vil ligeledes blive bekendtgjort på hjemmesiden senest 14 dage før
arrangementet.
Der forventes et afsluttende fællesmøde
inden næste byrådsvalg, naturligvis med
deltagelse af den samlede byrådsgruppe
med borgmesteren i spidsen.
Vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen
Frits Schmidt Rasmussen og Søren Slott

Ansvarlig for gruppe 1:
Søren Slott

Ansvarlig for gruppe 2:
Frits Schmidt Rasmussen

Økonomi og Erhverv
Vej og Trafik
Plan Miljø og Klima
Arbejdsmarked og Nærdemokrati

Børn og Unge
Sundhed og Forebyggelse
Ældre og Handicap
Kultur, Fritid og Idræt

1. mødedato og lokalitet for gruppe 1:
22. januar kl. 19.30. Medborgerhuset

1. mødedato og lokalitet for gruppe 2:
28. januar kl. 19.30. Medborgerhuset

Them-Bryrup
Venstrevælgerforening
afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 4. februar 2015,
kl. 19.30, i Medborgerhuset,
Røllikevej 3, Them
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag
der ønskes behandlet, skal være
formanden i hænde senest d. 1. januar
2015.
Efter generalforsamling kan der købes
kaffe og kage.
Derefter er Mads Rørvig til stede med
nyt fra Christiansborg
Med venlig hilsen - på bestyrelsens
vegne
Formand, Bent Jensen

Generalforsamling 2015
Venstre Vælgerforening for
Silkeborg og Omegn

holder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. januar 2015, kl. 19.30.
Sal C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads
5, Silkeborg.
Forslag der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 1. januar 2015.
Forslag sendes til formand Bo Michael
Frankø, Løvfaldsvej 13, 8600 Silkeborg,
eller pr. mail på bmf@ramboll.dk.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i
Venstre Vælgerforening
for Silkeborg og Omegn

Blicheregnens
Venstrevælgerforening
afholder ordinær generalforsamling, torsdag d. 19. februar,
kl. 19.30 i Thorning Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Er der forslag til behandling, skal de
være formanden i hænde senest d. 1.
januar 2015.
Efter generalforsamling, fortæller
Mads Rørvig nyt fra det politiske liv på
Borgen.
Anne V. Kristensen, Venstres medlem i
Region Midt, kommer også og giver et
kort oplæg om regionspolitik.
Der kan købes kaffe med brød, øl og
vand
På bestyrelsens vegne
Jens Jakob Andersen
Formand
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Claus Richter
Partisekretær

Kære medlemmer
af Venstre
I er rygraden i Venstres arbejde. Medlemmerne er Venstres ambassadører i
lokalsamfund, familier, arbejdspladser og
fritidsaktiviteter.
Derfor er det godt, at Venstre igen er
Danmarks største medlemsparti. Vi
har haft en flot medlemsfremgang de
seneste par år. Nu er det ikke kun tid at
holde fast, vi skal også have mange flere
medlemmer.
Hvis Venstre skal have styrke i debatten,
er det vigtigt, at der er mange medlemmer, som aktivt støtter op om vores
politik. Derved kommer vi til at syne
stærkere, og vores ord har større vægt.
Inden vi får set os om, er der valg til
Folketinget.
Når der skal føres kampagner til valg, er
der brug for mange aktive medlemmer til
at bakke op om den lokale kandidat og
de aktiviteter, man gerne vil igangsætte
lokalt.
Vi har brug for al den hjælp, vi kan samle,
og det er derfor nu, vi skal tegne flere
medlemmer til dette vigtige arbejde.
Medlemmerne har rod i Venstres lokale
vælgerforeninger.
Vælgerforeningerne er derfor Venstres
fundament, og afgørende for, at Venstre
kan opnå succes som parti. Og medlemstegning er en af de vigtigste opgaver
i vælgerforeningerne.
Jo flere medlemmer til at bære arbejdet
lokalt, jo større er vores mulighed for
succes til de næste valg.
I Venstres Landsorganisation hører vi
gerne om yderligere ideer og metoder, så
vi kan fortsætte med at give inspiration
og udviklingsmuligheder.

4 grunde til at blive
medlem

Som medlem af
Venstre kan man

•	Få tusinde stemmer afgjorde,
hvem der fik regeringsmagten i
Danmark efter valget i 2011. Og
der er brug for dig, hvis vi skal
tage nøglerne tilbage ved næste
valg.

•	få de vigtigste politiske nyheder
før alle andre

•	Velfærd: Vores fælles velstand
og velfærd er på spil. Venstre
arbejder for at få skatten i Danmark ned, så vi kan sikre danske
arbejdspladser og danskernes
velfærd.
•	Demokrati: Det danske demokrati
er enestående, men kan ikke
tages for givet. Du kan være med
til at styrke det danske demokrati
ved at melde dig ind i Venstre.
•	Ideologi: Venstre vægter valgfrihed
højt. Fordi vi ved, at danskerne er
bedst til at træffe egne valg, og at
stive systemer ofte spænder ben.

•	få medlemsbladet Liberalt
Overblik
•	få Venstres elektroniske nyhedsbrev kun til medlemmer
•	få informationer fra sin lokale
forening
•	få mulighed for at påvirke
Venstres politik gennem aktiv
deltagelse
•	få indflydelse på, hvem der skal
være kandidat til byråd, region og
Folketinget
•	få invitationer til politiske møder
og happenings
•	få mulighed for at deltage i
valgkampe og blive aktiv i organisationen
… og sidst men ikke mindst:
•	få mulighed for at påvirke beslutninger, der har betydning for din
hverdag og dine børns fremtid

Tegn et nyt medlem til Venstre
Bliv medlem af Venstre og vær med til at gøre en forskel.
Du får gennem dit medlemskab mulighed for at deltage i arrangementer og være
med til at præge Venstre lokalt og på landsplan.

God fornøjelse – og stor tak for jeres
indsats.

Navn: _______________________________________________________________________________________

Claus Richter

Adresse:____________________________________________________________________________________
Postnr.: _____________________________________ By: __________________________________________
Telefon:_____________________________________ Mobil:_______________________________________
E-mail:______________________________________________________________________________________

Partisekretær
Sendes til Linda Lyngsøe: Tørrepladsen 4, 8620 Kjellerup
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Venstres

byrådsmedlemmer
og deres udvalg

ResenbroTømrer- &
Snedkerforretning ApS
86 85 33 50

Steen Vindum
Borgmester
Fmd. Økonomi- og
erhvervsudvalget
Annonce-Herman-Rasmussen_55x25mm.PDF - 09:22:30 - March 5, 2013 - Page 1 of 1

Poul Dahl
Økonomi- og erhvervsudvalget
Fmd. Nærdemokratiudvalg
Gruppeformand
Jarl Gorridsen
Fmd. Plan-, Miljø- og
Klimaudvalget

Anders Kaysen
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
Nærdemokratiudvalget

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 Forebyggelsesudvalget
Hans-Jørgen Hørning
Ældre og Socialudvalget
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Casper Mouritsen
Medlem af Nærdemokratiudvalget og Plan-,
Miljø- og Klimaudvalget

DØGNVAGT
TLF.8685 5060

• Malerforretning • Autolakereri
• Skilteværksted • Liftudlejning

86 80 43 54
86 80 43 54

Kvalitet siden 1915

Husk deadline til næste
nummer er den 24. marts
Send dit materiale til lyngsoe@hotmail.dk

Generalforsamling
i Gjernegnens Venstrevælgerforening
Bestyrelsen i Gjernegnens Venstrevælgerforening vil gerne indbyde alle medlemmer
af foreningen til ordinær Generalforsamling, mandag den 16. februar 2015 i Gjern
Kultur- og Idrætscenter.
Vi starter aftenen kl. 18.30 med fællesspisning. Der er dejlig suppe på menuen, som
kan bestilles på mobilnr.: 2043 2703 eller mail: michael@gejlholm.dk, senest onsdag
den 11. februar 2015. Pris pr. person kr. 50,00. Drikkevarer kan købes.
Vi håber, at I vil bakke op om vores generalforsamling. Vel mødt.
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. Forslag skal være Bestyrelsen i hænde inden 1.
januar
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
Efter generalforsamlingen, er foreningen vært ved en kop kaffe, og der vil være
politisk debat med vores lokale byrådsmedlemmer Helga Sandorf og Mads Frandsen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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