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Det kommende folketingsvalg har stor 

betydning for hele samfundet – også for 

vores lokalsamfund i Silkeborg Kommune.

Det betyder utrolig meget for os, hvem 

der bliver valgt. De valgte skal forholde 

sig til vores rettigheder som borgere i 

Danmark og til vores hverdag. Men de 

skal også forholde sig til vores mulig-

heder for at konkurrere med de øvrige 

lande i Europa. 

Vi hører om det dagligt, at konkurrencen 

er hård, og at arbejdspladser bliver flyttet 

sydpå på grund af for høje omkostninger 

herhjemme. Det dur ikke. Vi har ikke 

råd til at miste arbejdspladser. Og de 

folk, som gennem mange, mange år har 

brugt tid, kræfter og penge på at bygge 

deres virksomhed op, skal vi støtte op 

om i stedet for at undergrave deres 

virksomhed, så de må fyre medarbejdere 

– hvis de da overhovedet har haft råd til 

at ansætte, eller så de i værste fald må 

dreje nøglen om.

Landmænd og mindre virksomheder må 

knokle for at få tingene til at hænge 

sammen. Mødes de så samtidig af 

modstand og unødvendig bureaukrati, så 

er det ofte den direkte vej til lukninger. 

Og hvor skal de pågældende så få job? 

For de store virksomheder flyttes jo ofte 

syd for grænsen.

Landbruget har det svært med de 

mange tiltag, som samfundet har pålagt 

erhvervet igennem mange år, og nu er 

bægeret ved at være fyldt op.

Det må vi have gjort op med. Min anbe-

faling er, at vi skal vælge de politikere 

som lytter til, at hele erhvervslivets 

omkostninger er alt for høje, og hurtigst 

muligt bør lettes eller helt fjernes, så det 

igen kan betale sig at ansætte medarbej-

dere i virksomheden.

Vi har brug for politikere, som ikke bare 

siger at de vil hjælpe, men som også rent 

faktisk vil gøre det. 

Vi er nødt til at sige til vores kandidater, 

at de påtager sig et stort ansvar, når 

de har sagt ja til at lade sig opstille til 

folketinget. 

Det politiske ansvar
Folketinget og EU-politikerne har ansvar 

for de nuværende regler og love, som 

gør, at vi i dag har så mange hindringer 

i det daglige, når man som daglig leder 

eller ejer af en virksomhed skal få det 

hele til at hænge sammen. Regler der 

giver hindringer, som bremser virksom-

hedernes udvikling og i værste fald 

sætter virksomheden i stå. 

For først skal man finde ud af, om alle 

de indviklede love og regler overholdes, 

og først derefter kan man begynde at 

forholde sig til produktionen i virksom-

heden. Dette er meget ugunstige vilkår. 

Tiden og kræfterne kunne bruges langt 

mere konstruktivt.

Så derfor er det utrolig vigtigt, at de 

politikere, vi vælger til at forvalte vores 

love og regler, også er nogle, der 

forstår, hvad det handler om for land-

bruget og for de mindre virksomheder. 

Det er altafgørende for vores samfund, 

for hele Danmark, men i særdeleshed 

for vores lokalsamfund, at vi kan skabe 

og fortsætte den udvikling som gør, at 

der fortsat er vækst. 

Der har været krise i landbruget i 

mange år, og den krise skal vi have 

vendt. Det er mit indtryk, at der er 

masser af kræfter, som er klar til at 

tage fat. Det har de nemlig gjort i 

årevis. Men vi kan bare ikke gøre det 

uden politisk opbakning og uden at få 

fjernet de efterhånden meget omfat-

tende bureaukratiske regler.

Stem personligt
Snart venter det næste folketingsvalg. 

Jeg vil gerne opfordre alle vores medlem-

mer til at stemme på Mads Rørvig. Det 

er meget vigtigt at stemme personligt, 

ellers risikerer vi at miste vores lokalvalgte 

folketingsmedlem, og det vil være fatalt. Vi 

er nødt til at have en, som kan tale vores 

sag på Christiansborg, en som vil bakke op 

om forholdene for de erhvervsdrivende, og 

som samtidig kender hele kommunen og 

området omkring. Mads Rørvig er en rigtig 

god kandidat, han gør det godt på Christi-

ansborg, og vi har et fantastisk samarbejde 

med ham – et samarbejde der går begge 

veje. Det er jeg sikker på vil fortsætte, også 

i den kommende periode. Så hermed min 

opfordring – stem på Mads. 

Valgkampen er allerede i fuld gang, og både 

de to kredsbestyrelser, de lokale vælgerfor-

eninger og Venstre Ungdom i kommunen 

har travlt med at forberede det kommende 

valg. Mange har været på gaden med in-

formationsmateriale, og henover de næste 

måneder har Venstre også en stadeplads på 

Torvet nogle lørdage, hvor man kan komme 

og få en snak med Mads. 

Herfra skal lyde en stor tak til alle de 

frivillige, som stiller tid og kræfter til 

rådighed. Uden jeres hjælp ville det ikke 

kunne lade sig gøre at føre valgkamp. 

Med ønsket om en god sommer til jer 

alle – og et godt valg for Venstre.

Af Kresten Friis
Formand for Venstre i Silkeborg Kommune

Landbruget er stærkt
– men svækket

Det er med stor fornøjelse, at Venstre i Silkeborg kan invitere til en 
eksklusiv sejlads med ”Falken” under årets Riverboat Jazz festival. 
Spisning foregår ombord på ”Falken”, mens Silkeborg søerne 
erobres fra vandsiden. 
 
En enestående chance for at nyde vores fantastiske natur fra 
søerne, lytte til Jazz, og fra første parket se, når den 
Silkeborgensiske flåde med flotillen Hjejlen i spidsen, passerer 
”Falken”. 
 
Vi mødes kl. 18.50 ved ”Hjejlekiosken” og går om bord på ”Falken” 
kl. 19:00 – mød præcist !!! 
 
Efter sejlturen sættes vi af på havnen, og har derefter mulighed for 
at vandre ud og lytte til Jazztonerne i Silkeborg. 
 
Vi kan tilbyde dette spændende arrangement for kun 325,- kr. pr. 
person (eksklusiv øl og vin, som foreningen sælger på båden).  
 
Tilbuddet gælder for medlemmer og deres familie, efter først til 
mølle princippet. Der er plads til 30 personer om bord på ”Falken”. 
Trods overdækning på ”Falken”, kan det blive en kølig aften, så 
derfor anbefales lunt tøj. 
 
Bindende tilmelding til vsn@ramboll.dk og betaling til konto nr. 
1911 5400052637 med angivelse af navn/navne.  
Tilmelding senest  8. juni 2015. 

 
  Det er med stor fornøjelse, at Venstre i Silkeborg 

kan invitere til en eksklusiv sejlads med ”Falken” 
under årets Riverboat Jazz festival. Spisning foregår 
ombord på ”Falken”, mens Silkeborg søerne erobres 
fra vandsiden.

En enestående chance for at nyde vores fantastiske 
natur fra søerne, lytte til Jazz, og fra første parket se, 
når den Silkeborgensiske flåde med flotillen Hjejlen i 
spidsen, passerer ”Falken”.

Vi mødes kl. 18.50 ved ”Hjejlekiosken” og går om bord 
på ”Falken” kl. 19:00 – mød præcist !!!
Efter sejlturen sættes vi af på havnen, og har derefter 

mulighed for at vandre ud og lytte til Jazztonerne i 
Silkeborg.

Vi kan tilbyde dette spændende arrangement for kun 
325,- kr. pr. person (eksklusiv øl og vin, som foreningen 
sælger på båden). Tilbuddet gælder for medlemmer 
og deres familie, efter først til mølle princippet. Der 
er plads til 30 personer om bord på ”Falken”. Trods 
overdækning på ”Falken”, kan det blive en kølig aften, 
så derfor anbefales lunt tøj.

Bindende tilmelding til vsn@ramboll.dk og betaling til 
konto nr. 1911 5400052637 med angivelse af navn/
navne. Tilmelding senest 8. juni 2015.

Sommerfest med jazz, sejlads og mad
Lørdag den 27. juni kl 19:00
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Grundlovens § 77 siger, at der er 

ytringsfrihed i Danmark.

Jeg tror, at nogle forveksler denne 

ytringsfrihed med ytringspligt.

Og det er faktisk ret okay at holde 

mund. Særligt når det kommer til at lege 

dommer over noget, man dybest set ikke 

ved noget om. 

Man har nemlig også ret til en fair 

rettergang. Til at blive hørt, inden man 

bliver dømt. Og heldigvis er det også 

langt de fleste forundt, at det er sådan 

det sker.

Grundloven siger også, at alle har ret til 

at færdes frit. Og jo, det har vi faktisk. 

Men igen kan der så komme disse 

folk – ofte de samme som forveksler 

ytringsfrihed med ytringspligt, og påvirke 

den frie bevægelighed.

Den Europæiske Menneskerettigheds-

konvention er en anden side af samme 

sag, som jo så også karambolerer en del 

med terrorbegrebet. Og hvad gør man 

egentlig, hvis man udsættes for terror? I 

hvilken som helst form. 

Terroren lever alle vegne, i udlandet, her i 

Danmark og også i vores nære samfund.

Terror skaber frygt
D. 14. februar 2015 blev København ramt 

af et terrorangreb. 

Ligesom det er sket for masser af andre 

byer – særligt siden den dag i september 

2001, som vi alle husker så tydeligt. Den 

dag kom terroren ind under huden på 

alle mennesker.

Ingen kunne længere vide sig sikre. 

Hvor ville det næste angreb komme fra? 

Er det mon den mand, der sidder der 

og læser en arabisk bog, som lige om 

lidt vil sprænge toget i luften? Eller er 

det mon kvinden, der går og skubber en 

indkøbsvogn – tilsyneladende uskyldigt 

rundt, som måske i ledtog med ham bag 

køledisken, lige om et øjeblik vil tage 

kunderne til fange i et baglokale og 

henrette dem en for en? Og hvad med 

ham der – hvorfor lod han sin kuffert 

stå? Er der mon en bombe i den?

Folk bliver utrygge, begynder at 

blive mistænksomme, holder øje med 

potentielle terrorister og forsøger i det 

hele taget at være på forkant hele tiden. 

Særligt de, der har været tæt på selve 

angrebet, bliver bange. Sker det igen? 

Og hvornår? Måske har terroristen endda 

udsendt advarsler om, at der kommer 

flere angreb. Og så bliver de for alvor 

bange. 

Man hører hele tiden ”de kloge” sige, at 

man ikke skal ændre sin adfærd. At man 

skal leve videre, som man plejer, ikke 

undgå særlige opholdssteder, eller undgå 

at færdes frit (hov? Det er jo noget med 

Grundloven?). 

Man skal bare gøre, som man plejer. 

Siger de. Lade terroristen se, at man 

ikke er bange. Aldrig vise sin angst. Men 

det er svært for mange. Særligt, når de 

først har været ramt, og bomben måske 

sprang lige ved deres fødder, så de blev 

slået til jorden uden at miste livet helt. 

De automatiske chokreaktioner er slået 

til, og kan være svære at komme af med 

igen. Og hvad hjælper det så, at man har 

ret til at færdes frit? 

Retten til at blive hørt
Hvad hjælper det i øvrigt også, at man 

har ytringsfrihed, hvis man alligevel ikke 

bliver hørt?

Og hvad hjælper det, at man har ret til 

en fair rettergang, hvis man på forhånd 

er dømt?

I middelalderen hed den slags heksejagt. 

Da kylede man kællingen på bålet, og 

så var den potte ude. Man gad i hvert 

fald ikke høre hendes udtalelser. Det 

havde folket bestemt. For folket kendte 

jo alligevel den påståede ”sandhed”. 

Og folket var den dømmende instans. 

Punktum.

Eller man smed hende i søen. Med en 

strik og en sten om foden. Sank hun, tja, 

så var hun jo heks – og ”hvad sagde vi”!

Godt det ikke er sådan mere. Eller er 

det?

For 100 år siden fik kvinderne valgret. 

Det skete ved Grundlovsændringen i 

1915. Sejr for demokratiet! Og især for 

kvinderne! For nu fik de faktisk ret til at 

ytre deres mening og holdning – uden 

nødvendigvis at blive kylet på bålet.

Jeg håber det stadig er sådan i dag. Men 

det er det vist ikke altid.

For i nogle sammenhænge lever 

heksejagten i bedste velgående. Ikke alle 

får lov at udtale sig. Og hvorfor skulle 

de da også det? ”Vi” kender jo alligevel 

sandheden. Eller gør vi?

Liberalie værdier
Den 5. juni fejrer vi igen Grundlovsdag 

og altså også 100-året for kvindernes 

valgret.

Grundlovsdagen er en liberal festdag, 

som netop hylder liberale grundværdier.

Selve ordet liberalisme kommer af det 

latinske liberalis, som betyder ”frisindet”, 

og af liber, som betyder ”fri”. 

Så skal vi ikke lade folk leve frit? Lad 

dem sove smilende, og vågne stærke og 

ukuelige. Uden at de skal føle sig forkerte 

– eller frygte for terrorangreb. Livet er for 

kort til andet.

Ja. Liberalisme er godt!  

Uden spørgsmålstegn.

God Grundlovsdag til alle.

Af Linda Lyngsøe
Redaktør

Retten til frihed
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Af Britta Bang
Formand Kreds Syd

Og det er værd at fejre!
Mændene har haft stemmeret siden 

Grundloven 1849 – det vil sige, nogle 

mænd. Faktisk havde kun ca. 15 % af 

befolkningen stemmeret. Det var mænd, 

der var uberygtede, havde indfødsret og 

var fyldt 30 år. Manden skulle have egen 

husstand. Manden måtte ikke modtage 

fattighjælp, og manden skulle have haft 

fast bopæl i valgkredsen i et år forud for 

valget.

I 1908 fik kvinderne valgret til de kom-

munale valg i Danmark. Ved valget i 1909 

blev 127 kvinder stemt ind, svarende til 

lidt over 1 % af pladserne.

De, der ikke havde valgret til Folketing 

og Landsting indtil 1915, var de syv F’er: 

Fruentimmere, folkehold, fattige, frem-

mede, fallenter, fjolser og forbrydere.

Retten til at deltage i valget af landets 

ledere er tæt koblet til demokratiet. 

Grundloven i 1915 var et gennembrud for 

den lige og almindelige valgret. Politisk 

valgret blev nu for første gang givet til 

både mænd og kvinder på lige vilkår.

Bare folk dog ville skønne på den ret og 

gå til valgurnerne, når der bliver kaldt! 

Det blev kvinderne, der vandt i 1915. 

Dansk kvindesamfund formåede at stå 

som sejr”herrerne” efter en over 30 år 

lang og sej kamp.

Der var ikke tale om en kamp mellem 

kønnene, men derimod en kamp mellem 

de progressive mænd og kvinder på den 

ene side, og de mere konservative mænd 

og kvinder på den anden side. Blandt 

andet fordi ”kvinders psyke ikke var 

velegnet til politisk arbejde, men kun til 

at drage omsorg”.

Kvinden var under mandens myndighed. 

Det betød, at manden fik retten til at 

bestemme over hende økonomisk, og 

manden havde den fulde forældremyn-

dighed.

Stiftere og fortalere for 
kvinders rettigheder
Dansk Kvindesamfund blev stiftet i 

1871, af Matilde og Frederik Bajer. De 

arbejdede begge for stemmeret og flere 

rettigheder til kvinder.

Formålsparagraffen var at hæve kvinden i 

åndelig, sædelig og økonomisk henseende.

Mange mænd kæmpede også for 

kvindernes politiske rettigheder, bl.a. 

Jeppe Aakjær, som bl.a. skrev:

”For længe hun sad under Formynder-arm

Og leged med Pynt og med Dukker.

For længe – som Fugl i sin gitrede Karm –

Hun nipped til Smiger og Sukker;

Men snart vil hun vågne af Smigeren mæt,

Da gnider hun Øjet og kræver sin Ret”.

Carl Ploug derimod sagde: ”Hovedfor-

skellen mellem kvinden og manden er 

den at, hos hende er følelseslivet og 

hos ham er forstandslivet stærkest – det 

er hovedforskellen. Men kvinder er ikke 

særlig skikkede til lovgivningsvirksomhed, 

thi rolig overvejelse og logisk slutning 

turde vel være hovedbetingelserne for 

med held at kunne deltage i den”.

Frederik Bajer havde fremsat forslaget 

om kvinders valgret i Folketinget et 

par gange, men endelig i 1915 sagde 

både Folketing og Landsting JA. Kongen 

underskrev loven, og det medførte et 

stort anlagt optog gennem København 

med mellem 10.000 og 15.000 danske 

kvinder, som gik til Amalienborg med en 

takadresse til kong Christian X. 

Det var dog ikke et fælles optog, da de 

socialdemokratiske kvinder ikke ville 

fejre dagen sammen med de borgerlige 

kvinder, som tilhørte klassefjenden. I 

stedet fejrede de dagen i Søndermarken. 

  

I sit svar udtalte kongen, at han nærede 

fuld tillid til, at kvinderne under den nye 

grundlov ville gøre god fyldest sideordnet 

med manden; men på et sted, tilføjede 

han, ”kan kvinden ikke undværes, og det 

er i hjemmet. Her kan kvindens indfly-

delse ikke erstattes, thi gennem barnets 

kærlighed til hjemmet vækkes kærlighe-

den til vort fælles hjem, Danmark”.  

Ved det første valg i 1918, hvor kvinder 

kunne stemme, blev der kun valgt fire 

kvinder (3 %) til Folketinget og fem 

kvinder (7 %) til Landstinget. 

Blandt dem var Nina Bang, som i 1924 

blev Danmarks første kvindelige minister. 

I dag er knap 40 % af folketingspoliti-

kerne kvinder.

 

Silkeborg spillede en meget stor 

rolle i kampen for kvinders valgret. Jutta 

Bojsen-Møller, præstekone i Sinding, 

var den første formand for Dansk 

Kvindesamfund. Selv efter hun var flyttet 

med sin mand til Sjælland. blev hun 

stærkt støttet fra Silkeborg af præsten 

og digteren Jens Christian Hostrup og 

Christiane Georgine Elisabeth Hostrup, 

Theodora Lang, og Elfriede Fibiger, gift 

med embedslægen i Silkeborg. Så vi kan 

godt være stolte her i kommunen.

Der har altid været forholdsvis flere 

kvinder i Folketinget end i kommunalbe-

styrelserne. I dag er forskellen vokset til 

11 %. En række forskere har forsøgt at 

forklare denne forskel, i kønsfordelingen 

i kommunalpolitik og landspolitik. 

De peger blandt andet på de lokale 

partiforeningers rekrutteringspraksis, 

vælgernes mindre tilbøjelighed til at 

stemme på kvinder ved de kommunale 

valg, og de dårlige arbejdsbetingelser 

for kommunalpolitisk arbejde, som nogle 

2015 – Hundredåret for 
kvindernes valgret

Foto fra kvindeoptoget 5.6.1915 foran 

Amalienborg. Det er tydeligt på kvinder-

nes tøj, at de tilhørte borgerskabet. Læg 

mærke til deres hatte. 

Mutter, Mutter. Ærterne koger over!
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mulige forklaringer på den lave kvindere-

præsentation i byrådene.

I andre nordiske lande er kvinderepræ-

sentationen nået over 40 %, både i 

landspolitik og lokalpolitik. Og Danmark 

taber også terræn i forhold til resten af 

Europa. 

Skal vi til for alvor at diskutere kvindekvo-

ter i Danmark?

Danmark har ofte været fremhævet som 

et foregangsland, hvad stemmeret til 

kvinder angår. Her er blot et lille udpluk 

af årstallet for kvindernes stemmeret i 

andre lande:

1893 New Zealand  

1921 Sverige

1906 Finland   

1928 Storbritannien

1913 Norge   

1944 Frankrig

1915 Danmark og Island  

1984 Liechtenstein 

1920 USA   

2005 Kuwait

Jeg mener ikke, det kun er en begiven-

hed for kvinder, vi fejrer i år. Det er i 

sandhed en fejring af demokratiet. Så lad 

os sammen i særlig grad fejre Grundlovs-

dagen i år.

Patienten i centrum
Et godt og trygt sundhedsvæsen er en 

af de vigtigste grundpiller i velfærds-

samfundet. 

Sundhedsvæsenet er til for patienterne, 

og det skal afspejle sig i indretningen af 

sundhedsvæsnet. Vi vil derfor igen sætte 

mennesket før systemet. Ikke systemet 

før mennesket. Alle patienter skal 

sikres hurtig udredning, behandling og 

genoptræning efter lægefaglig vurdering. 

Det skal hverken være uddannelse 

eller størrelsen på pengepungen, der 

afgør patientens plads i køen til f.eks. 

sygehuset.

Det handler ganske enkelt om at give 

patienterne rettigheder til at kunne 

vælge køen fra, og dermed skabe en 

mere fri og lige adgang for alle til hurtig 

udredning, hurtig behandling og hurtig 

genoptræning. Hertil kommer, at øget 

frit valg kan øge kvaliteten og effekti-

viteten i sundhedsydelserne gennem 

konkurrence. 

Regeringen har forringet borgernes frie 

valg inden for bl.a. sundheds- og ældre-

området. Eksempelvis valgte regeringen 

som en af sine første gerninger at 

forringe patienternes adgang til hurtig 

behandling – ikke for at spare penge, 

men fordi regeringens modstand mod 

privathospitaler vejede tungere end 

patienternes rettigheder og valgfrihed. 

Venstre ønsker en anden retning.

Venstre vil styrke patienternes ret-

tigheder til selv at kunne vælge, hvis 

ventetiden til udredning, behandling 

eller genoptræning er lang. Venstre vil 

udvide og videreudvikle det frie valg 

på sundhedsområdet ved at styrke 

patienternes rettigheder. Det står i 

kontrast til regeringen, der desværre er 

optaget af at bekæmpe privathospitaler, 

hvor vi andre bekæmper ventetider. 

Et bedre sundhedsvæsen er ikke 

nødvendigvis kun et spørgsmål om 

at tilføre flere penge. Det er også et 

spørgsmål om, hvordan vi organiserer 

og indretter os. Venstre vil indføre en 

patientansvarlig læge, så der skabes 

bedre sammenhæng i patientforløbene, 

færre svigt i overgangene og bedre 

kvalitet i behandlingen. Derudover skal 

der ske en større erfaringsudveksling 

med internationale eksperter om f.eks. 

bedste kliniske praksis.  

Vi er nået langt i kræftbehandlingen, 

men vi er desværre langt fra i mål. Dan-

mark halter stadig bagefter de øvrige 

nordiske lande, når det gælder kræft-

overlevelsen. Det skyldes blandt andet, 

at ventetiderne på kræftbehandling er 

for lange. Det er ikke godt nok. Derfor 

afsatte vi på vores finanslovsforslag 1 

mia. kr. ekstra til sundhedsområdet. Det 

er dobbelt så meget som regeringen 

– både i alt og på kræftområdet. Den 

øgede prioritering af kræftbehandlingen 

kan vi gøre, samtidig med at vi overhol-

der vores udgiftsstop i verdens største 

offentlige sektor. 

I Danmark har vi nogle af verdens 

højeste sundhedsudgifter, men kvalite-

ten følger ikke altid med. Det kan vi ikke 

være bekendt, og derfor har sundheds-

området høj prioritet for Venstre. 

Af Mads Rørvig
Medlem af Folketinget for Venstre i Silkeborg Kommune
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Hvorfor har man besluttet, at Natursty-

relsen skal ligge på Haraldsgade midt 

i den københavnske betonjungle, når 

naturen blomstrer langt mere stort set 

alle andre steder i Danmark?

Man skulle tro, at det er en naturlov, at 

statslige arbejdspladser har det bedst 

i København? Sådan behøver det imid-

lertid ikke at være, og det vil jeg ændre 

på. Helt konkret foreslår jeg, at staten 

over en 10-årig periode udflytter 10.000 

arbejdspladser fra hovedstaden og ud 

til resten af landet. Naturstyrelsen, 

Danmarks Turistråd og Vækstfonden 

burde stå øverst på listen.

En helt simpel Google-søgning på stats-

lige styrelser og direktorater viser, at der 

i København ligger hele 124 af slagsen, 

og det kan godt undre i et samfund, 

hvor alle folk rykker mod de store byer. 

Det er en global udvikling, at både 

arbejdspladser og indbyggere i verdens 

lande rykker sammen i store byer. Det 

går i dén grad ud over landdistrikterne 

og de mindre provinsbyer. Den udvikling 

sker også i Danmark.

Stort udsving i arbejds
udbud
En stor undersøgelse fra Arbejderbevæ-

gelsens Erhvervsråd fortæller, at arbejds-

udbuddet siden krisens indtog i 2008 

har ændret sig i nedadgående retning. 

Specielt kommunerne i ”Vandkants-

danmark” er hårdt ramt af manglende 

arbejdsudbud.

AE har ad to omgange målt på udbud 

af job på jobnet.dk, og resultaterne er 

nedslående. På landsplan udbydes der 

kun godt halvt så mange job som før 

krisen, men udsvinget er stort.

I Tønder udbydes tre af 10 job, på 

Lolland 22 af 100, og i Jammerbugt 

Kommune er udbuddet af ledige job 

på 19 pct. af det, der var hverdag før 

finanskrisen. Det er en katastrofe for 

denne del af Danmark. Som politikere 

er vores vigtigste opgave overhovedet 

at sørge for, at det danske samfund 

fungerer. Ikke kun i hovedstadsområdet 

og Aarhus, men over hele landet.

En skævvridning er umulig at forhindre 

fuldstændigt, men landets ansvarlige 

politikere bør ikke blot passivt se til, 

mens de små samfund rundt omkring i 

Danmark rammes af fraflytning

Priserne rasler ned
De mange statslige job virker som 

en magnet på dygtige og ambitiøse 

unge mennesker, der rask væk bytter 

Kolding, Silkeborg eller Skjern ud med 

hovedstaden i deres jagt på interes-

sante og fremtidssikrede statslige job i 

styrelser og direktorater. En rapport fra 

Nationalbanken viser, at landets unge 

mennesker bosætter sig i de store byer, 

og det har indflydelse på boligmarkedet.

I de mindre samfund rasler boligpriserne 

ned, og i landets store byer bliver 

boligerne lige så stille dyrere og dyrere. 

Befolkningsprognoser fra Danmarks 

Statistik viser med al tydelighed, at 

denne folkevandring af unge mennesker 

vil fortsætte i fremtiden. Det skal vi 

have ændret, og hellere i år end til 

næste år. Der er ingen logik i, at staten 

har besluttet sig for at placere hele 

124 store arbejdspladser i centrum af 

hovedstaden.

Naturstyrelsen langt  
fra naturen
Hvorfor skal f.eks. Styrelsen for Vide-

regående Uddannelser ligge på en dyr 

adresse på Bredgade midt i København 

K, når der også findes videregående 

uddannelser i både Sønderborg og 

Aalborg? Og er der mon en god grund 

til, at Danmarks Turistråd er placeret på 

Islands Brygge i København? Turisterne 

færdes over hele landet, og det kunne 

være ét fedt, om det ligger i Silkeborg 

eller andre steder, hvor turisterne også 

kommer.

Venstre har foreslået, at gevinsten ved 

udflytning af statslige arbejdspladser 

skal undersøges til bunds.

I forbindelse med udflytningen af Skat 

til Ringkøbing opstod der en masse 

polemik. Modstandere kunne ikke se 

veluddannede mennesker bo i Vestjyl-

land, men ikke desto mindre er netop 

den udflytning en succeshistorie.

Ringkøbing har fået en hjælpende hånd 

med hensyn til statslige arbejdsplad-

ser, og både hussalg og erhvervsliv i 

området har profiteret af udflytningen. 

Det kan også ske i Lolland Kommune, i 

Jammerbugten og mange andre steder 

i kongeriget, hvor man er ramt af den 

globale udflyttertrend.

Sjovt nok er det ikke noget større 

problem for Danmarks største eksport-

virksomheder at drive virksomhed i en 

pæn afstand fra hovedstaden. Grundfos 

i Bjerringbro, Danfoss i Nordborg og 

Lego i Billund er glimrende eksempler 

på, at man sagtens kan tiltrække dygtige 

og tilfredse medarbejdere.

Et andet helt oplagt eksempel er at få 

flyttet Flygtningenævnet fra en hunde-

dyr adresse på Adelgade i København 

derud, hvor befolkningstilvæksten i 

øjeblikket udelukkende sker på grund af 

flygtninge, der kommer til.

Samles om Christiansborg
I en tid, hvor teknologien gør det muligt 

at holde videokonferencer i stedet for 

at mødes over en kop kaffe og et let 

traktement, virker det helt hen i vejret, 

at man samler størsteparten af statens 

arbejdspladser inden for en radius af 10 

km fra Christiansborg. Hvorfor holder 

man fast i traditioner, der opstod ud af 

nødvendigheder for et halvt eller et helt 

århundrede siden? For at sige det lige 

ud, så kan mange af udfordringerne ved 

at flytte statslige arbejdspladser ud af 

København løses ved at bruge Skype – 

og det er endda kvit og frit. 

Der skal én gang for alle gøres op med 

det, mange kalder ”københavneriet” i 

staten. Staten er for hele Danmark og 

ikke kun for adresser i København. Vi 

skal sørge for, at der er gode grunde til 

at bosætte sig i de dele af landet, hvor 

arbejdspladserne ikke står i kø og venter 

på et dygtigt menneske.

Dygtige mennesker findes over hele 

landet, indtil manglen på ledige job 

sender dem mod øst for at forsørge 

familien eller sørger for, at karrieren ikke 

går i stå. En ambitiøs og langsigtet plan 

om at flytte 10.000 statslige arbejds-

pladser burde kunne realiseres inden for 

en periode på 10 år.

Udflytning af statslige  
arbejdspladser

Af Mads Rørvig
Medlem af Folketinget for Venstre i Silkeborg Kommune
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Ny erhvervsvenlighed?  
Ny udfordring?

Vi taler meget om erhvervsvenlighed 

i Silkeborg Kommune. Heldigvis gør vi 

også rigtig mange helt konkrete tiltag, 

for at fremme erhvervsvenligheden 

i kommunen. Vores borgmester har 

dyrket – og dyrker – dialogen med både 

eksisterende virksomheder og med 

potentielle tilflyttere. 

I vores planlægning har vi arbejdet rigtig 

meget for en god dialog og for fleksible 

løsninger for folk, der ønsker at bygge 

og etablere projekter.

Men erhvervsvenlighed er mere end blot 

interaktion med de eksisterende spillere 

på markedet. Det er også en indsats for 

at skabe flere virksomheder. Heldigvis er 

vi også gode her. Erhverv Silkeborg har 

en service direkte henvendt til igangsæt-

tere – en service, der bliver brugt flittigt. 

I en ret frisk undersøgelse var kun Vejle 

bedre end os på visse iværksætter-

parametre. Godt for det. 

Skal vi udfordre os selv?
Men kunne vi gøre endnu mere? Måske 

udfordre os selv med det næste trin 

på stigen? Nemlig at blive gode til at 

hjælpe folk på overførselsindkomst i 

gang med iværksætteri. Hvis vi kan det, 

så kan vi virkelig forbedre forholdene i 

vores kommune. Færre på overførsels-

indkomst og flere skatteindtægter – det 

er den sikre vej til bedre forhold for 

unge, ældre og syge, samtidig med at 

vi får mulighed for alt det sjove; flere 

tilbud inden for kultur, sport, byudvikling 

og meget mere.

I samme åndedrag kunne en bedre 

”fødekanal” og ”iværksætterkultur” 

måske også anspore de talenter, der i 

dag sidder fast i en uddannelse eller et 

uddannelsestilbud, som reelt set ikke 

motiverer dem. 

Er tiden inde?
Med et nyt hold har Venstre vist en 

mærkbar fremdrift i kommunen. Vi har 

to gode og liberale kræfter i kommunens 

arbejdsmarkedsudvalg, men det alene 

kan nok ikke løfte denne udfordring. 

Som parti med både byrådsgruppe og 

vælgerforeninger kunne vi måske sætte 

fokus på dette arbejde og gøre det til en 

ægte vinder-ambition for Venstre i den 

sidste halvdel af byrådsperioden.

Af Jarl Gorridsen
Formand Plan-, miljø- og klimaudvalget

Spørgsmål til Steen:

Er der konkrete tiltag for at hjælpe nye iværksættere 
i gang?
Vi har det forum der hedder G-Kraft. Det er to fysiske 

kontormiljøer, hvor 30-40 iværksættere/virksomheder har 

mulighed for at have kontor og så også bruge hinanden 

som sparringspartnere.

Som kommune hjælper vi dem i gang, hvis de har brug for 

det, og giver konkret hjælp og vejledning undervejs. Målet 

er, at de højest skal være der 2-3 år, så skal de gerne have 

etableret en varig virksomhed. Der er flere eksempler på virksomheder, som er 

startet op i G-kraft, som nu er store virksomheder med op til 100 mand ansat. 

Selvfølgelig er der også rigtig mange, der etablerer sig som mindre virksomheder, 

og det er mindst ligeså godt.

Vi har en udfordring i at få håndværksfagene med – og det er vi meget opmærk-

somme på. De har ofte brug for mere plads. Men vi ønsker meget at hjælpe dem 

med at komme i gang. Mange håndværkere er også rigtig gode sparringspartnere 

for hinanden. Vi kan så tilbyde dem hjælp med de praktiske opgaver omkring 

kontorhold og så videre. 

Gør man noget konkret for at hjælpe folk på overførselsindkomst i gang 
med iværksætteri?
Vi har meget fokus på området. Også her tilbyder vi hjælp og vejledning og 

tager den endda et skridt videre, for vi kan også hjælpe med at finansiere deres 

opstart. Ikke mange, som er på overførselsindkomst, har mulighed for at låne 

til at etablere en virksomhed. Deres virksomhedsplan kan så være nok så god, 

men bankerne stiller sig bare anderledes i dag. Og her kan vi altså hjælpe med et 

lån. Det forudsætter selvfølgelig, at der er lavet en meget gennemarbejdet plan i 

samarbejde med os.

Nogle kan klare det selv, men er der brug for hjælp og vejledning, så er vi parate.

Har I andre tiltag for nye virksomheder – og hvor henvender man sig?
Vi har Erhvervstaskforcen, som fungerer som en overordnet indgangsvinkel. Vi er 

meget opmærksomme på at yde nye virksomheder den bedste service, for vi ved 

jo godt, at ellers risikerer vi de smutter til Ikast, Herning eller Viborg. Det er vi jo 

ikke interesserede i. Vi vil gerne skabe mange nye arbejdspladser, og vi er rigtig 

godt på vej. Faktisk ligger vi lige p.t. som den 4. bedste kommune til at skabe 

arbejdspladser. Og vi skal jo endnu højere op.

Skal man have fat i Erhvervstaskforcen, så henvender man sig til Udviklingschef 

Gregers Pilgaard, enten på tlf. 2090 1368, eller på erhverv@silkeborg.dk. Og man 

får svar inden 24 timer.

Kommentar 

Af Redaktør Linda Lyngsøe 
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Af Frede Lundgaard Madsen
Formand for LandboForeningen Midtjylland

Landbrugets krise er også 
lokalsamfundets krise

”Hvis vi gør, som vi plejer, så 
får vi det, som vi plejer, og de 
vilkår, som landmændene og 
hele fødevareklyngen har fået de 
sidste mange år, har bare ikke 
været gode nok. Derfor skal vi 
gøre noget andet – NU!«.  

I Danmark har vi en af verdens stærkeste 

fødevareklynger. Vi producerer ikke 

bare kød, mælk, korn, frø, kartofler og 

minkskind. Vi forædler også vores råvarer, 

og disse råvarer sælges på markeder 

over hele verden. Denne produktion 

og forædling skaber arbejdspladser og 

eksportindtægter til gavn for det danske 

velfærdsamfund, og vigtigt er det i den 

sammenhæng at understrege, at mange 

af disse arbejdspladser skabes i ”ud-

kants” Danmark, der hvor landbrugene 

har sine rødder.

Med de svigtende afregningspriser og 

det stigende omkostningsniveau, som 

fødevareproduktionen de seneste år 

har oplevet, så er det i dagens Danmark 

en kendsgerning, at op mod 10 – 15% 

af alle landbrugsbedrifter er direkte 

konkurstruede. Hver dag er der således 

landmandsfamilier, som mister deres 

hjem og livsdrøm grundet konkurs, 

og følgevirkningen heraf er, at der er 

slagteriarbejdere, vognmænd, håndvær-

kere, servicemontører, og mange andre 

i følgevirksomhedsregi, der bliver berørt 

af krisen.  

 

Landbruget har igennem de sidste 10 til 

15 år manglet fundamental indtjening 

blandt andet som følge af skærpede 

miljøkrav, øgede omkostninger lige fra 

veterinære omkostninger til administrati-

onsgebyr på vores finansiering. 

Vi ser desværre en omkostningsudvikling, 

der er løbet helt løbsk samtidig med, at 

der fra politisk side er indført en lang 

række begrænsninger i vore produktions-

muligheder, hvilket har udhulet landbru-

gets indtjening. I landbrugssektoren er 

der således ikke reinvesteret i samme 

takt, som vore produktionsapparater er 

blevet nedslidte.  

Når landmanden ikke kan bygge eller re-

novere sine stalde, er der ikke behov for 

håndværkere. Det betyder færre murere, 

tømrere, færre familier i lokalsamfundet, 

færre børn i daginstitutionen, færre børn 

i den lokale skole og mindre omsætning i 

det lokale supermarked.

Når en landmand er nødt til at skære 

ned på produktionen, betyder det, at 

medarbejdere fyres. Der bliver behov for 

mindre vedligeholdelse fra elektrikeren 

og smeden, der skal fragtes mindre 

mængder foder ud til besætningerne og 

mindre mælk til mejeriet, og igen betyder 

det mindre omsætning for de lokale 

erhvervsdrivende. 

I marts måned i år reducerede Danish 

Crown medarbejderstyrken på slagteriet 

i Ringsted med 280 medarbejdere pga. 

manglende leverancer af svin til slagt-

ning. Dette en direkte konsekvens af 

den restriktive miljøpolitik, som danske 

svineproducenter er underlagt. I Danmark 

må landmanden have 1,4 dyreenhed 

pr. ha jord, hvorimod vores kollegaer 

i Tyskland må have 1,7 dyreenhed pr. 

ha. Det betyder naturligvis, at der kan 

produceres flere slagtesvin pr. ha jord i 

Tyskland, end der kan i Danmark.

Hvorfor i alverden skal vi ikke beholde 

den produktion herhjemme med alle de 

arbejdspladser og eksportindtægter, det 

giver?

Med de danske gødningsnormer, som 

ligger 18 – 20 % under, hvad planterne 

bortfører fra jorden, – ja, så udpiner vi 

simpelthen landbrugsjorden. Samtidigt 

medfører det bl.a., at proteinindholdet 

i det korn, som vi høster på danske 

marker, er væsentligt lavere end 

proteinindholdet i det korn, som bliver 

høstet i f.eks. Tyskland. Flere forskellige 

undersøgelser og planteavlsforsøg har 

vist, at man ved blot at tildele 40 til 

50 kg kvælstof mere pr ha, så vil den 

opnåede effekt være, at såvel kvaliteten 

som udbyttet af korn stiger med hvad 

der svarer til ca. 1000 kr. i dækningsbi-

drag pr. ha jord, dette opnås samtidig 

med, at udledningen af næringsstoffer 

til vandmiljøet forbliver på stort set på 

samme niveau, idet planterne optager 

alle de ekstra tilførte næringsstoffer. 

Hvis vi laver dette regnestykke helt til 

ende, ville det betyde, at der på dansk 

jord årligt kunne høstes væsentligt mere 

korn til en samlet merværdi på i alt 

2,3 mia. kr.! Dette enorme beløb ville 

naturligvis medføre større omsætning i 

samfundskassen, og omregnet til eksem-

pelvis antal sygeplejesker, pædagoger 

og plejepersonale til bl.a. pasning af 

vore ældre medborgere, ja så kunne der 

aflønnes 3500 flere sygeplejesker, 3500 

flere pædagoger og 3500 flere social og 

sundhedsassistenter. 

Hvad er det for et samfund, som vi 

er ved at udvikle? Et samfund hvor vi 

bl.a. har besluttet, at vi ikke skal og vil 

optimere vores ressourceudnyttelse? 

Hvis ikke der bliver ændret på denne 

holdning, så vil endnu flere slagteriarbej-

dere, vognmænd, servicemontører, i hele 

fødevareklyngen miste deres arbejde, og 

deres familier må som yderste konse-

kvens melde sig i køen af arbejdsløse. 

Landbruget står også lige nu over for en 

anden kæmpe udfordring, at få gang i 

generationsskiftet. Gennemsnitsalderen 

blandt ejere af landbrugene bliver stadig 

højere og højere, en udvikling der har 

stået på i snart mange år. 

På grund af de ovenfor nævnte dårlige 

indtjeningsmuligheder er det meget 

svært for de unge landmænd, der gerne 

vil etablere sig, at opstille et budget, 

som fremadrettet viser en tilstræk-

kelig stor indtjening, og dermed er det 

næsten umuligt at opnå den nødvendige 

startkapital i form af realkreditlån og 

driftskreditter i pengeinstitutterne. Det 

bliver således en meget stor udfordring 

at få ejerskifterne i gang også set i lyset 

af, at størrelsen på landbrugsbedrifterne, 

og dermed den kapital, der skal rejses, 

bliver større og større. Det er på ingen 

måde usædvanligt, at en ung landmand 

skal optage lån på 15 – 30 mio. kr. for 

at overtage et mellemstort moderne 

landbrug.
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En række midtjyske lodsejere med mark 

eller have ned til vandløb har problemer 

med stigende vandstand og snigende 

forsumpning af landskabet med deraf 

følgende tab for samfundet og for den 

enkelte. I de seneste uger har der været 

to velbesøgte møder på Kongensbro 

Kro og i Resenbro, hvor vi debatterede 

behovet for at få mere fokus på vedlige-

holdelse af vandløb. På denne baggrund 

har jeg i tæt samarbejde med Venstres 

miljøordfører, Henrik Høegh, udarbejdet 

et beslutningsforslag, der opfordrer 

regeringen til hurtigst muligt at præcisere 

reglerne om vandløbsvedligeholdelse, så 

det tydeligt fremgår, at vandløb tjener 

afvandingsformål. Desuden lægger 

forslaget op til, at vi efter næste valg får 

ændret lovgivningen, så ingen kan være i 

tvivl om, at vandløbenes vandføringsevne 

kommer i højsædet, så vandet ledes 

effektivt ud i havet uden unødige skader 

langs åer og søer, herunder fx Gudenåen 

og Silkeborg Langsø. Når der i et vand-

løbsregulativ er fastsat kvoter for højeste 

vandstand, så skal det fremover betyde, 

at der skal iværksættes grødeskæring 

eller oprensning, hvis vandet stiger ud 

over det fastlagte niveau. 

Fornuftig balance mellem 
mennesker og natur
Alt dette kan sagtens gå hånd i hånd 

med et udstrakt hensyn til natur og 

miljø. Eksempelvis ved brug af den 

såkaldte ”Aalborg-model”, der bruges 

med stor succes i Nordjylland. Jeg vil 

gerne kippe med flaget for det nuvæ-

rende byråd i Silkeborg Kommune, der 

har sat fornyet politisk fokus på denne 

vigtige sag. Vi kan ikke blot overlade den 

slags til embedsværket. Der skal både 

på landsplan og kommunalt, sættes 

klare, politiske mål, så vi undgår unødige 

tab og forsumpning af vores land. Jeg 

vil gerne takke de mange, herunder 

foreningen Danske Vandløb, Landbofor-

eningen Midtjylland og vandløbslauget 

for Gudenåen mellem Silkeborg og Tange 

Sø, der alle har ydet en fornem indsats 

for at vi får tiltrængt fokus på denne 

sag. Jeg ser frem til at følge aktivt op på 

sagen ud fra målet om en mere fornuftig 

balance mellem mennesker og natur. I 

fremtiden skal vi kunne gå tørskoet på 

den fantastiske træksti langs Gudenåen.

Vandet skal ud i havet

Af Kristian Pihl Lorentzen
MF for Venstre

Vi i dansk landbrug står lige nu i en 

situation, hvor vi fra politikernes side 

må forlange, at det skal være slut med 

balkonerklæringer og mudderkastning. 

Nu må og skal der skrides til handling, 

hvis vi skal undgå, at det går helt galt, og 

ender med konkurser for et stort antal 

landbrugsbedrifter.

Derfor er det med tilfredshed, at jeg kan 

konstatere, at VKO partierne har fremlagt 

en 16 punkts plan, som efter min mening 

klart vil kunne rette op på en lang række 

af de overfor nævnte udfordringer. 

Jeg vil dog gerne understrege, at jeg ikke 

har glemt, hvordan vores erhverv blev 

behandlet under den forrige regering. En 

stor del af de stramninger og forringel-

ser, som vi slås med her og nu, er rent 

faktisk født og implementeret netop un-

der den forrige regering. Jeg kan således 

godt ind imellem blive ramt af tvivl, og 

spørge mig selv, om jeg egentligt inderst 

inde tror på, at det hele vil bliver meget 

bedre, når/hvis den blå lejr får nøglerne 

tilbage? Vi vil i hvert fald fra landbrugets 

side holde skarpt øje med, om man i en 

blå regering nu også gennemfører det, 

som man har lovet, eller om vi, som 

tilfældet var senest, atter kommer til at 

opleve flere løftebrud fra politisk hold.

Det er altså nu, at der skal tages 

grundliggende skridt til en funda-

mental forbedring af landmændenes 

konkurrencekraft, så vi bliver i stand 

til at servicere vores gæld, konsolidere 

vores virksomheder, og ikke mindst lave 

nødvendige investeringer for at skabe en 

økonomisk sund og bæredygtig udvikling 

for fremtidige landbrugsbedrifter.  

 

Kun ved fælles hjælp kan og skal 
det lykkes at ændre de politiske 
prioriteringer, der gør, at føde-
vareproduktionen flytter sig fra 
afvikling til udvikling!

HUSK  

Grundlovsmøde på  
museet d. 5. juni
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Af Rikke Hvilshøj
Politisk chef, CEPOS

Danmark har fortsat brug 
for reformaktive politikere

Den danske samfundsindretning kræver 

reformer, hvis vi ønsker vækstrater over 

2 pct. som i vores nabolande, mere 

privat jobskabelse, stigende produkti-

vitet, bedre uddannelse, sundhed og 

anden velfærd for pengene, færre i den 

arbejdsdygtige alder på passiv forsør-

gelse, en styrkelse af den enkeltes ret til 

at indrette sit liv under frihed og ansvar 

samt retssikkerheden for såvel borgere 

som virksomheder.

 

Siden 1980’erne er der blevet gen-

nemført en lang række reformer, der har 

sikret, at den danske samfundsøkonomi 

har kunnet holde sig oven vande. Nogle 

økonomiske problemer – fx betalings-

balancen – er løst. Andre består, og nye 

er kommet til. Derfor bør reformkursen 

fortsætte og ambitionsniveauet sættes 

i vejret, hvis man har højere ambitioner 

end blot at holde samfundsøkonomien 

oven vande.

CEPOS kan tænke mere langsigtet og 

principielt end de politiske partier, som 

er bundet af kortsigtede hensyn til 

vælgere og særinteresser. En tænketank 

kan på baggrund af omhyggelige 

analyser formulere politiske forslag, 

som måske ikke altid er realistiske at 

gennemføre her og nu, men som tiden 

vil arbejde for. 

Det har CEPOS tidligere haft væsentlig 

succes med. Et eksempel på dette er 

forslaget om en sanktionsmekanisme 

over for kommuner, der overskrider 

deres budgetter. Det fremsatte CEPOS 

første gang i 2006. En sådan sanktions-

mekanisme blev indført i 2010 og er en 

vigtig årsag til, at kommunerne siden 

samlet set har overholdt deres budget-

ter. CEPOS har også på andre dagsor-

dener givet vores bidrag og været med 

til at skubbe på. Her kan bl.a. nævnes 

forslag om nulvækst i det offentlige 

forbrug, forkortelse af dagpengeperio-

den, reduktion af satsreguleringen af 

overførselsindkomster samt begræns-

ning af kommuners ekspropriation til 

private formål, såsom golfbaner.

CEPOS har sat et REFORM
projekt i søen 
Vi har derfor besluttet at intensi-

vere denne indsats med lanceringen af 

REFORMprojektet.

CEPOS vil med REFORMprojektet 

løbende komme med en række analyser 

af Danmarks udfordringer fulgt af kon-

krete forslag til, hvordan vi kan forandre 

Danmark. Reformforslagene lægges op 

til offentlig debat, men er også konkrete 

bidrag til politikudviklingen i Danmark. 

Målet er at give konkrete forslag til: 

•   Hvordan vi kan styrke retssikkerheden 

for den enkelte dansker og den 

enkelte virksomhed.

•   Hvordan vi med markedsbaserede 

løsninger kan skabe bedre konkurrence 

på løsning af offentligt finasierede 

opgaver samt sikre borgerne en større 

valgfrihed.

•   Hvordan vi skaber en anden balance 

mellem offentlig og privat, der sikrer 

at borgerne og virksomhederne skal 

aflevere en mindre andel af deres 

indtægter i skat og afgifter.

•   Hvordan vi kan sikre mere frihed til 

den enkelte, skabe øget respekt for 

den enkeltes valg og sætte grænser for 

statens reguleringer.

•   Hvordan vi får sikret den højest mulige 

kvalitet i de offentligt finansierede 

velfærdsydelser.

•   Hvordan vi sikrer en fortsat og øget 

vækst og velstand.

De ti første REFORM
forslag:
En sammenhængende  
skattereform 

Igennem mange år har der været 

en debat om det danske skatte-

system og niveauet for de danske 

skatter og afgifter. Samtidig er det 

tydeligt og veldokumenteret, at 

det danske skattesystem medfører 

store forvridninger og hæmmer det 

danske vækstpotentiale. 

Det er i dette perspektiv, at CEPOS 

fremlægger et bud på en sammen-

hængende skattereform, som tager 

et stort skridt i retning af et mere 

vækstorienteret skattesystem.

En ny kommunal  
finansieringsmodel
Med den kommunale strukturreform 

i 2007 fik kommunerne ændrede 

opgaver og størrelser, men der 

fulgte ikke samtidig – som på det 

regionale niveau – en reform af det 

kommunale finansieringssystem. 

Det har bl.a. resulteret i, at der 

er sket en stadig stigende statslig 

styring af kommunernes økonomi 

med fortsat strammere sanktioner 

og budgetlove. CEPOS har derfor 

i en ny analyse set på og fremsat 

forslag til, hvordan en ny model for 

det kommunale finansieringssystem 

kunne indrettes, så man både sikrer 

en øget økonomisk holdbarhed, 

men i høj grad også styrker det 

kommunale selvstyre.

 

En udvidet vouchermodel  
på ældreområdet
Mennesker ønsker frihed til at 

indrette tilværelsen efter egne 

ønsker og behov – det gælder 

også i alderdommen. CEPOS har 

set på hvordan man kan styrke 

diversiteten og valgfriheden på 

ældreområdet. Helt konkret 

foreslår CEPOS, at der etableres 

en udvidet vouchermodel, der 

vil give de ældre retten til selv at 

bestemme, hvilken løsning, der er 

den rigtig til at møde det behov de 

måtte have. 

Folkeskolen som selvejende 
institution
I en analyse af, hvad der har ef-

fekt, og ikke mindst, hvad der ikke 

har effekt, på opnåelse af de gode 

resultater i folkeskolen, konklude-

rer CEPOS, at folkeskolen indrettet 

som selvejende institutioner vil 

fremme de drivkræfter, som virker 

fremmende for gode præstationer 

i skoler. 
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Vi anbefaler alle, at du stemmer  
personligt på Mads Rørvig.

Han styrker Silkeborg-egnen på Christiansborg.

Brugerbetaling til sikring  
af velfærd
CEPOS beskriver en model for 

brugerbetaling i sundhedssektoren 

med inspiration fra Norge, Sverige 

og Finland og med bagrund i 

en gennemgang af tilgængelige 

videnskabelige studier. Brugerbe-

taling anbefales ikke af hensyn 

til provenuet. Det skal borgerne 

krone for krone have tilbage i 

skat. Brugerbetaling indføres 

af hensyn til adfærdseffekten. 

Dvs. for at dæmpe den store 

og voksende efterspørgsel efter 

sundhedsydelser og for at indføre 

en ansvarsbevidsthed hos den 

enkelte borger.

Ydelsesloft for  
kontanthjælpsmodtagere
Det er veldokumenteret, at der 

er en klar sammenhæng mellem 

den økonomiske tilskyndelse 

til at arbejde og beskæftigel-

sens størrelse. CEPOS foreslår 

indførelsen af et ydelsesloft for 

kontanthjælpsmodtagere på et 

niveau svarende til en dispo-

nibel indkomst på 107.000 kr. 

om året i 2014-niveau. Formålet 

med ydelsesloftet er at gøre 

det mere attraktivt at tage et 

lavtlønsjob.

Et konkret bud på en obligato
risk pensionsopsparing 

En analyse viser, at den danske 

pensionsbeskatning er høj, når 

man tager hensyn til indkomst-

aftrapning af offentlige ydelser 

mv. Den sammensatte marginale 

afkastbeskatning på pensions-

opsparing kommer for nogle 

langt over 100 pct. Disse høje 

marginalskatter udgør en trussel 

mod den fremtidige opbakning 

til arbejdsmarkedspensionerne. 

CEPOS foreslår en obligatorisk 

pensionsopsparing som erstatning 

for pensionstillægget og ældre-

checken. De sparede udgifter til 

pensionstillægget og ældrechecken 

skal bruges til at sænke skatterne. 

En mere omkostningseffektiv 
energipolitik
Klima- og energipolitikken 

indebærer væsentlige omkostnin-

ger for husholdninger, erhverv og 

statskassen. Energipolitikken er 30 

pct. dyrere – svarende til 7½ mia.

kr. – end nødvendigt for den givne 

effekt på drivhusgasudledningen 

fra Danmark. Samtidig vil de meget 

ambitiøse langsigtede mål om 

fossilfri energi i 2050 medføre 

et samfundsøkonomisk tab på 

omkring 100 mia.kr. om året. 

CEPOS foreslår en mere omkost-

ningseffektiv energipolitik. 

Styrkelse af borgernes rets
sikkerhed på det skatteretlige 
område
Igennem de seneste år har der 

været stor fokus på retssikkerhed 

på det skatteretlige område. Med 

udgangspunkt i det komplicerede 

regelsæt og de retssikkerheds-

mæssige udfordringer, der hersker 

indenfor skatteområdet, har CEPOS 

udarbejdet et katalog over forslag 

til retssikkerhedsmæssige forbed-

ringer, som regeringen anbefales 

at gennemføre politisk. 

Forslag til styrket beskyttelse 
af ejendomsretten
Beskyttelse af den private 

ejendomsret er et afgørende fun-

dament for økonomisk frihed. 

Siden 2011 har CEPOS registreret 

omfanget af kommunale ekspro-

priationer, samt afdækket en række 

uheldige forhold i forbindelse med 

konkrete ekspropriationssager. På 

den baggrund anbefales 8 kon-

krete forslag der skal styrke den 

private ejendomsret i forbindelse 

med ekspropriationer.

MADS RØRVIG

Læs alle REFORMforslagene på  
www.cepos.dk/reform
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Det vakte nogen opsigt, da jeg for nylig 

støttede op om den danske fagbevæ-

gelses krav til flyselskabet Ryanair om at 

respektere den danske arbejdsmarkeds-

model. 

Han er jo socialdemokrat eller det, der er 

værre, lød det fra visse borgerlige sider.

Men siden hvornår er den danske 

aftalemodel blevet socialdemokratisk? 

Og skal vi bare se til, når Ryanairs chefer 

latterliggør modellen ved at spørge om, 

det er Helena Christensen, vi taler om? 

I så fald er det på tide at gøre op med en 

hel del misforståelser. 

Den danske model er et stort og bredt 

fælleseje for danskerne. Den er unik og 

skal bevares.  

Aftalemodellen med dens indbyggede 

sanktionsregimer – for såvel arbejdstage-

re som arbejdsgivere, sikrer et velfunge-

rende arbejdsmarked, hvor arbejdsgivere 

og lønmodtagere selv forhandler sig frem 

til løsningerne. Det skaber stabilitet og 

færre konflikter. Der er en grund til, at 

både arbejdsgiver- og arbejdstagerorga-

nisationer hver dag kæmper for at undgå 

lovgivernes indblanding om det, de 

normalt selv aftaler sig frem til. 

Derfor burde det også være en borgerlig 

sag at støtte fagbevægelsens krav om, 

at det irske lavprisselskab Ryanair tegner 

overenskomst.

Den danske model  
udfordres
For et par uger siden begyndte Ryanair 

sine flyvninger til og fra Københavns 

Lufthavn. Der har allerede været sagt og 

skrevet meget om de forhold, Ryanair 

byder sine ansatte. Jeg skal ikke opremse 

dem her, men blot forholde mig til det 

helt overordnede i, at Ryanair ikke vil 

tegne overenskomst med sine ansatte. 

Flyselskabet vil med andre ord ikke aner-

kende den danske arbejdsmarkedsmodel.  

Vi har gennem mere end 100 år skabt 

og udviklet et system, som både politi-

kere, arbejdsgivere og lønmodtagere er 

glade for. Det er muligvis ikke perfekt, 

men vi har endnu til gode at se et, der 

er bedre.  

Vores model udfordres i disse tider, dels 

af globaliseringen, og dels af de mange 

kræfter i Europa, som ønsker europæisk 

lovgivning om arbejdsmarkedsforhold.  

Når virksomheder som Ryanair slår 

sig ned i Danmark og nægter at tegne 

overenskomst, så er det ikke kun en 

undsigelse af Flybranchens Persona-

leunion (FPU), men af selve den danske 

arbejdsmarkedsmodel. 

Lykkes det Ryanair at knække nakken 

på den danske fagbevægelse, sådan 

som det også skete i Irland, vil det være 

begyndelsen på enden for det danske, 

fleksible og stabile arbejdsmarkeds-

system. Det fører til et ræs mod bunden, 

og i sidste ende bliver svaret europæisk 

lovgivning om løn. Det kan aldrig blive 

Venstres politik.

   

Lovgivning skaber ikke alene et rigidt og 

ufleksibelt system. På grund af de store 

forskelle i arbejdsmarkedssystemer og 

ditto indkomster, vil fælles EU-lovgivning 

om løn ikke på nogen måde kunne 

matche de danske aftalte forhold på 

arbejdsmarkedet. Alternativet bliver så et 

’Wild West’, hvor der ikke gælder nogen 

regler, og hvor det er alles kamp mod 

alle.

Ingen af scenarierne er særligt attrak-

tive. Og vi har endnu til gode at høre 

lønmodtagerne eller arbejdsgiverne, 

argumentere for sådanne vilkår.

Derfor bør vi stå sammen på tværs af 

politiske skel. Den danske model bygger 

på såvel sociale som liberale værdier med 

frihed til at aftale sig frem til løsninger, 

som alle kan se sig selv i.

Den danske arbejdsmar
kedsmodel er en kronjuvel
Danskerne kan være uenige om skatte-

trykket, den offentlige sektor, integration 

og regulering. Men den danske arbejds-

markedsmodel er en kronjuvel på vores 

fælles arbejdsmarked, som det vil koste 

stabilitet, rimelige arbejdsvilkår, penge og 

konkurrenceevne at give køb på.

Som liberal forstår jeg ikke, hvorfor vi 

overlader det til de røde at tage ejerskab 

for den danske arbejdsmarkedsmodel og 

definere, hvad fællesskab bygger på. Vi 

har jo været med til at bygge værdierne 

op. 

Ryanair hævder, at det strider mod EU-

reglerne, når fagbevægelsen vil kæmpe 

for overenskomst.

I mine øjne forholder det sig stik modsat. 

Såvel strejke- som konfliktret er slået fast 

i europæisk lovgivning.

EU-Kommissionen må indskærpe, at det 

er reglerne i det land, man opholder sig 

i, der er gældende, og at fagbevægelsen 

og arbejdsgiverorganisationerne natur-

ligvis har de samme rettigheder over for 

Ryanair, som de har over for SAS og alle 

andre selskaber. 

EU’s frie bevægelighed skal være til 

gavn for borgere og virksomheder som 

spiller efter reglerne – ikke for dem som 

underminerer dem.

Der står meget på spil for virksomhe-

dernes konkurrencevilkår i Danmark, 

og for den danske arbejder. Lad os stå 

sammen. Den danske model er hverken 

en kvinde eller socialdemokrat!

Den danske model er hverken 
en kvinde eller socialdemokrat

Af Jens Rohde
Medlem af Europa-Parlamentet for Venstre

1150445 Medlemsblad nr. 1 2015.indd   12 14/04/15   08.43



 VENSTREBLADET • 1 • 2015 13

Vores mål er en ny regering med 

Venstre som statsministerparti – det har 

Danmark så meget brug for.

Lokalt er vores mål at få genvalgt vores 

egen kandidat i Silkeborg Mads Rørvig.

Mads er kun 30 år, men har allerede 5 

års erfaring fra Folketinget.

Han har gjort det godt og varetager 

vigtige ordførerskaber for Venstre.

Desuden arbejder han for lokale 

Silkeborg-sager, når der er behov og 

muligheder for det.

Vi går til valg for at få fremgang – men 

flere prognoser peger på, at Venstre vil 

gå tilbage og miste et mandat i Vestjyl-

land, som vi er en del af.

5 af Venstre’s folketingsmedlemmer 

genopstiller ikke og 6 nye står til at blive 

valgt. Der vil derfor ske en del udskift-

ninger i folketingsgruppen. Det vil øge 

kampen om pladserne, og mange kan 

ikke føle sig sikre på genvalg.

Men vi skal have genvalgt Mads Rørvig.

Derfor har Mads og kredsbestyrelserne 

længe arbejdet med valgforberedelserne.

Men vi har også brug for din hjælp – bak 

op om Mads og anbefal ham overalt.

Det betyder rigtig meget, at vi står sam-

men og viser sammenhold og anbefaler 

vores kandidat.

Vi har også brug for praktisk hjælp til 

uddeling af brochurer, ophængning af 

plakater mm. Så meld dig til kredsbesty-

relserne, hvis du kan afse lidt tid til at 

hjælpe i valgkampen.

Den dag valget bliver udskrevet, 
mødes vi kl. 19 hos Britta Bang 
på Sølystvej 37.

Så starter valgkampen for et liberalt Dan-

mark – og for genvalg af Mads Rørvig.

Hvem skal have pladserne 
i det nye folketing?

Af Palle Quistgaard
Kredsformand

Torsdag d. 21. maj  
kl. 17-18.30

Kort rundvisning på anlægget, og 

derefter oplæg om fjernvarme, affald 

& genbrug.

Arrangementet er gratis for medlem-

mer af Venstre i Silkeborg Kommune.

 

Tilmelding senest torsdag d. 14. maj, 

til Jens Nymann, på tlf. 3032 5574, 

eller på jens@rjbj.dk 

Arrangør:  

Them-Bryrup Venstrevælgerforening

Rundvisning på 
Kraftvarmeværket  
i Silkeborg

Når valget kommer, har jeg brug for din 

hjælp. Hvad enten du har 5 minutter, et 

par timer eller flere dage, så er al hjælp 

meget velkommen. Men allerede nu kan 

du også give en hånd.

Først og fremmest får jeg brug for hjælp 

til disse ting: 

•   På dagen hvor valget udskrives, mødes 

vi kl. 19.00 på Sølystvej 37 i Silkeborg. 

Her går vi i gang med plakatophæng-

ning i Silkeborg. Har du spørgsmål,  

kan du kontakte Erling Glud på:  

erling.glud.nielsen@mail.tele.dk 

•   Den første weekend i valgkampen sæt-

ter vi bannere op langs forskellige veje 

i Silkeborg kommune. Vil du hjælpe til, 

eller kender du et godt sted at sætte 

et banner op, så kontakt Orla Jensen på: 

orla.br@ndt.dk 

 •   Den sidste weekend inden valgdagen 

skal vi rundt og husstandsomdele  

min valgfolder. Vil du være med,  

kan du kontakte Birthe Pingel på: 

birthe@pingel.dk

Der er ruter i hele kommunen, og helt 

sikkert også en i nærheden af dig. Du 

behøver ikke gå i timevis, men kan du 

bare tage en enkelt vej, vil det være dej-

ligt. Kontakt meget gerne Birthe Pingel, 

for hun ved, hvilke ruter der mangler at 

blive dækket ind.

I løbet af valgkampen vil jeg naturligvis 

sende mit nyhedsbrev ud, så alle er 

opdateret med, hvad der sker i valgkam-

pen, og hvor man kan give en hånd med.

Vi ses forhåbentlig under valgkampen.

Når valget kommer

Af Mads Rørvig
Medlem af Folketinget for Venstre i Silkeborg Kommune
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Hvilket Danmark ønsker 
Venstres Ungdom?
I Venstres Ungdom er vi fokuseret på 

idéen om Det Liberale Danmark. Det 

vil sige et Danmark hvor vi er frie, et 

Danmark hvor folks egen indsats for 

deres private liv, men også for Danmark 

som nation, afspejles i ens egen fortje-

neste. Vi tror på et Danmark, hvor alle 

har lige muligheder, især når det gælder 

uddannelse. Vi tror på at alle kan, hvis 

de virkelig vil! Det er Venstres Ungdoms 

værdier i det store hele. 

Hvad laver vi i VU  
Silkeborg?
I VU Silkeborg har vi politiske oplæg – 

hver anden uge cirka, og tager også ofte 

udenbys til politiske oplæg. Vi har cirka 

et socialt arrangement om måneden. 

Derudover tager vi til begivenheder på 

landsplan, hvilket også er cirka en gang 

om måneden – vi er gennemsnitligt 

til et arrangement/oplæg om ugen. 

Til vores politiske arrangementer er vi 

somme tider oppe på hele 25 deltagere, 

hvilket er ligeså meget som vores store 

naboforening VU Århus. VU Silkeborgs 

udvikling stopper ikke her! Vi bliver større 

og større for hver uge der går og har 

siden september øget vores medlemsan-

tal med 100 %. I fremtiden kommer I til 

at høre meget mere fra VU Silkeborg!

Som udvalgsformand for Kultur-, 

Fritids- og Idrætsudvalget er der opgaver, 

som man ser frem til. Hvert år hædrer 

Silkeborg Kommune idrætsfolk, som har 

vundet en titel i Danmark eller i udlandet. 

De er med til at sætte Silkeborg Kommune 

på landkortet – de er de bedste ambas-

sadører, som vi har, og er et strålende 

bevis på, at i vores kommune kan vi noget 

særligt. Når vi kan hædre 113 idrætsfolk 

på scenen en aften i marts – så er det 

et resultat af utallige træningstimer på 

forskellige idrætsanlæg rundt om i vores 

kommune. Alle idrætsudøverne har startet 

deres karriere, hvor frivillige trænere og 

ledere har givet noget af dem selv. Givet 

Lokaler til Venstre  
Silkeborg og VU Silkeborg
VU mener, at Venstre i Silkeborg 

kommune og VU Silkeborg har brug 

for et sted, hvor begge foreninger kan 

holde møder, politiske oplæg, sociale 

arrangementer og føre valgkamp fra! Det 

er vigtigt, at vi har et sted i Silkeborg, 

som er Venstres. Både for reklamens 

skyld, men også for at vi har en base, 

og et sted vi kan føre valgkamp fra. Et 

sted vi kan have alle vores plakater og 

kampagnenips til at ligge fast. Vi vil 

skabe og personliggøre et hjemsted 

for Venstre i Silkeborg kommune og VU 

Silkeborg. Vi er i VU Silkeborg mere end 

klar til at skabe dette, og det vil vi gerne 

gøre sammen med Venstre i Silkeborg 

kommune.

lysten til og viden om en sportsgren 

videre til en ny udøver. Jeg beundrer alle 

de frivillige, som er med til at drive vores 

foreninger – og resultaterne taler for sig 

selv. Det kan kun de færreste kommuner 

slå – og slet ikke Herning, kunne vores 

Borgmester fortælle til stor jubel fra 

tilskuerne.

Venstres Ungdom  
Silkeborg

En god dag på scenen

Af Nikolaj Møller Jensen
Formand for VU Silkeborg

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

Efterlysning
Fik du en forkert jakke med  
hjem fra generalforsamlingen?  
Søren vil gerne have sin egen tilbage, 
og kan kontaktes på 4058 3392.
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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 erhvervs-

udvalget

steen.vindum@silkeborg.dk

Poul Dahl 
Økonomi- og erhvervsud-

valget

Fmd. Nærdemokratiudvalg 

Gruppeformand

poul.dahl@silkeborg.dk 

Jarl Gorridsen
Fmd. Plan-, Miljø- og 

Klimaudvalget

jarl.gorridsen@silkeborg.dk

Leif Bæk
Vej- og Trafikudvalget

leif.baek@silkeborg.dk

Mads Frandsen
Kultur-, Fritids- og Idræts-

udvalget

Nærdemokratiudvalg

mads.frandsen@silkeborg.dk

Peter Nyegaard Jensen
Kultur-, Fritids- og Idræts-

udvalget

Arbejdsmarkedsudvalg

PeterNyegaard.Jensen@

silkeborg.dk

Gitte Willumsen
Vej- og Trafikudvalget

Fmd. Kultur-, Fritids- og 

Idrætsudvalget

gitte.willumsen@silkeborg.dk

Helga Sandorf Jacobsen
Børne- og Ungeudvalget

Sundheds- og Forebyggelses-

udvalget

helga.jacobsen@silkeborg.dk

HansJørgen Hørning
Ældre og Socialudvalget

Sundheds- og Forebyggelses-

udvalget

hans-jorgen.horning@

silkeborg.dk

Anders Kaysen
Plan-, Miljø- og Klima-

udvalget

Nærdemokratiudvalget

anders.kaysen@silkeborg.dk

Hvornår? Hvad? Hvem?

Lørdag  
d. 2. maj

Venstre på Torvet i 
Silkeborg. Kom og få en 
snak med Mads Rørvig

Torsdag  
d. 21. maj  
kl. 1718.30

Besøg på Kraftvarme
værket Kejlstrup Tværvej 
14, Silkeborg. Rundvisning 
og oplæg om forsyningen.

Them-Salten arrangerer. 
Tilmelding hos Jens 
Nymann, tlf. 3032 5574/
jens@rjbj.dk senest 
torsdag d. 14. maj

Fredag  
d. 22. maj 

Ølsmagning på Bøllingsø 
Bryghus med let tapas-
anretning. Pris 175,-

Blicheregnens Vælger-
forening arrangerer.  
Tilmelding hos Linda senest 
d. 10. maj. Tlf. 2065 1750/
lyngsoe@hotmail.dk

Fredag  
d. 29. maj 
kl. 19

Långawten i Ans. 
Markedsstemning i byen. 
Kom og få en snak med 
Jarl Gorridsen og Mads 
Rørvig.

Kjellerup Nordøst

Tirsdag  
d. 2. juni  
kl. 19

Baggrundsgruppen for 
økonomi, Plan-, Klima og 
Miljø, Nærdemokrati og 
Erhverv mødes på Med-
borgerhuset.

Silkeborg  
Kommuneforening

Fredag  
d. 5. juni

Grundlovsmøde på Silke-
borg Museum. Tidspunkt 
og talere oplyses senere.

Silkeborg Vælgerforening. 
Åben for alle.

Lørdag  
d. 27. juni  
kl. 18.50 
præcis

Jazzfestival. Vi tager på 
den traditionelle sejlads, 
med efterfølgende spis-
ning. Pris 325 kr., ekskl. 
drikkevarer

For V-medlemmer.  
Max 30 deltagere. 
Bindende tilmelding og 
betaling, senest d. 8. juni, 
til vsn@ramboll.dk  

Det sker … Alle arrangementer er åbne 
for Venstre-medlemmer
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www.silkeborg.venstre.dk

BLADET 1 2015

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@fiberpost.dk
Birthe Pingel, birthe@pingel.dk 
Michael Sørensen, michael@gejlholm.dk
Poul Dahl, poul.dahl@silkeborg.dk

Webmaster 
Michael Sørensen og Freddy Pingel,  
venstreisilkeborgkommune@gmail.com

Tryk Skabertrang | Silkeborg Bogtryk
Oplag 1.000 

Deadlines
Blad #2 4. august
Blad #3 24. november

Forsidefoto: Mads Rørvig

Kommuneforeningens bestyrelse
for Venstre i Silkeborg valgt i 2014
Formand Kresten Friis, 27 64 56 72 
 t-k.friis@fiberpost.dk
Sekretær Peter Christensen
Kasserer Svend Siersbæk
Silkeborg Bo Frankø
Silkeborg Søren Slott
Gjernegnens Venstre - 
vælgerforening Michael Sørensen
 Bente Rands Mortensen
Them/Bryrup Bent Jensen
 Kasper Thomassen
Vinderslev-Kjellerup Orla Jensen
Kjellerup Nord-Øst Svend Niær Kristensen
 Karl Åge Jensen
Blicheregnens Jens Jacob Andersen
Kreds Nord Palle Quistgaard
Kreds Syd Britta Bang
VU Nikolaj M. Jensen 
 Kirstine Riisberg Vølcker
LOF Lars K. Møller
Folketingsmedlem Mads Rørvig
Gruppeformand Poul Dahl
Borgmester Steen Vindum

Afleveret til Post Danmark 23. april 2015

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. 

Ret til ændringer forbeholdes.

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

Følg Venstre i  
Silkeborg  
Kommune på 

facebook
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