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Af Birthe Pingel
medlem af medieudvalget

Pas godt på
vores Danmark
Når denne leder læses, kan vi nationalt
bryste os af en række initiativer taget
af vores Venstre regering. Vi kender
resultatet af Folkeafstemningen om
retsforbeholdet, og lokalt er bl.a.
høringen om en ny folkeskolestruktur i
vores kommune afsluttet. Som individ er
vi i fuld gang med juleforberedelserne.
En forudsætning for at passe på vores
land er, at vi passer godt på vores
nærmeste, dvs. familie og venner. Det
indebærer også, at vi engagerer os lokalt
i vores kommune. Disse engagementer er
imidlertid ikke nok. Vi må også interessere os for vores land, dets placering i
Europa og i verden.
Vores adfærd over for de nære omgivelser bør være præget af ansvarlighed,
omhu, dygtighed og ydmyghed. I nogles
ører lyder disse ord dybt alvorlige og
kedelige, men ønsker vi et fællesskab, er
disse ingredienser et ”must”.
Vi har et individuelt ansvar, som vi ikke
kan tørre af på lokalpolitikere, landspolitikere eller EU-parlamentarikere.
Ønsket om fremtidig velstand forudsætter
vækst, velstand, forandring og reformer.
Som menneske føler vi til tider, at forandring og reformer truer vores tryghed. Det
er derfor nødvendigt, at vi tager lederskab
privat, og at byråd og regering i særdeleshed gør det. Politikere på rådhuset eller
Christiansborg kan ikke løse alt. Det vil være
befriende, hvis en politiker vil svare: ”det
har jeg ingen løsning på her og nu, men
jeg har en holdning til problematikken”.

Mange borgere er i dag blevet fikserede
på, hvad de har krav på. De føler sig
ikke længere selv ansvarlige. Medierne
beretter hver eneste dag om folk, der
har fået krænket deres rettigheder. Selv
når meget gamle mennesker dør, er
det sundhedsvæsenets skyld. Når børn
vokser op under forfærdelige vilkår, er
det de sociale myndigheders skyld, fordi
de ikke greb ind i tide. Når bedstemor
mobbes på plejehjemmet, er det kommunens skyld, fordi hun ikke fik det helt
rigtige tilbud.
Kun få tænker i dag på, at skylden
naturligvis først og fremmest tilhører de
konkrete mennesker, der begik overgrebene.
Her i kommunen har jeg været tilskuer til
høringen om forslag til en ny skolestruktur. For mig at se er forslaget fremsat ud
fra ønsket om kvalitet i folkeskolen også
i en fremtid med færre børn og økonomiske udfordringer.
Høringen er resulteret i mange læserbreve i Midtjyllands Avis. Forældre har
benyttet deres ytringsfrihed. Det er der
bestemt ingen, der kan klandre dem.
Som medlem af et politisk parti kan jeg
varmt anbefale de mange særdeles aktive forældre at melde sig ind i et politisk
parti for derigennem at få indflydelse på,
hvilke politikere vi har.
Oven på høringen er det politikernes
ansvar at hæve sig op over de mange
indlæg og med hjælp fra embedsværket finde frem til, hvordan kvalitet i
uddannelsen, små og store skolers

eksistens og forbruget af skattekroner
kan forenes. Det er her lederskabet kom
ind i billedet.
Jeg forventer som borger, at de skibe, jeg
tænker her på de store anlægsopgaver
med efterfølgende drift, der sættes i
søen kommunalt, er så bæredygtige, at
de ikke truer undervisningen af vores
børn, pasningen af de små børn samt
serviceringen af de ældre og syge, der
ikke kan klare hverdagen selv.
Trusler er der nok af udefra i øjeblikket.
Jeg tænker her på den øgede terror.
Det er tankevækkende i hvor høj grad
vores frihedsrettigheder er i spil, fordi
kræfter, der ikke forstår og anerkender
vores demokratiske spilleregler, spiller
med musklerne. Jeg finder det i højere
grad end tidligere nødvendigt åbent
at stå frem og forsvare begreber som
ejendomsretten, retten til undervisning,
retten til at udtrykke sine tanker
skriftligt og mundtligt og forsamlingsfriheden. Disse og Grundlovens øvrige
rettigheder er vi kommet frem til via en
lang proces. Hvordan får vi i fællesskab fortalt dem, der ikke vil vores
demokratiske samfund, at det er disse
rettigheder, der er så vigtige for vores
kultur?
Jeg håber, at borgerne vil være med til at
passe på Danmark – vores samfundsopfattelse – igennem dialog, bevidstgørelse
og aktiv medvirken lokalt, nationalt og
internationalt.
Hav en god jul og et godt 2016.

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

Visioner kræver mod
og vilje – og det har vi!
I Silkeborg vil vi være en kommune, man
flytter til – og ikke flytter fra. Vi vil være
en kommune, hvor man udvikler sin
forretning – ikke afvikler sin forretning.
Og vi vil være en kommune, som man har
lyst til at besøge som gæst og turist.
I Silkeborg by arbejder vi på at styrke
vores bymidte – både i den fysiske
planlægning med konkrete anlægsprojekter, og med kommunale investeringer
igennem vores kulturpolitik, der skaber
liv i byen, og igennem vores erhvervspolitik, der skaber liv i butikken.
Vi arbejder på flere niveauer, fordi vi tror
på, at der er en gensidig afhængighed
mellem det, der sker i detailhandlen og
det, der sker på gaden. Så ja, vi tror at
bylivet dør uden butikker, og butikker dør
uden byliv.
Vi ser i dag en stigende urbanisering.
Folk flytter fra land mod by. Fra forstad
til midtby. Derfor skal vi kunne tilbyde
attraktive og levende bymiljøer, hvor folk
vil bo, handle, leve og opleve. I Silkeborg
Kommune ser vi det som afgørende, at
vi styrker vores detailhandel, så vi også
i fremtiden har en af landets bedste
handelsbyer.
Ved at fokusere på udfordringerne i
fællesskab, tror jeg vi kan sikre bedre og
mere mangfoldige løsninger på byernes og
handelslivets udfordringer og muligheder.
Mens andre byer bygger store handelscentre uden for byen, har det i Silkeborg
by været en klar strategi gennem flere år,
at vi vil udvikle bymidten. Vi tror på, at
det er den bedste måde at styrke vores
detailhandel og skabe en attraktiv by og
kommune.
Det betyder, at vi arbejder målrettet på
at flytte parkeringspladserne i midtbyen
under jorden i størst mulig omfang. Det
sker, for at de parkeringsarealer, som i dag
optager nogle af byens bedste pladser,
kan bruges til boliger og rekreative
områder, der skaber liv i byen.
Som politiker og borgmester kræver det
mod at være visionær og have en ambitiøs
plan for en kommunes udvikling.
Vi står fast på det strategiske valg om at
udvikle vores detailhandel i bymidten –
og ikke andre steder. Derfor vil Silkeborg

midtby i dag og i de kommende ti år
undergå en voldsom forandring.
Når vi som nu etablerer en p-kælder under
byens centrale torv, er det en udfordring
for butikkerne rundt om torvet. Det kommer til at gøre lidt ondt, inden det bliver
rigtig godt. Byggeri støjer og støver.
I starten af det nye år vil vi sammen med
Asger Enggaard etablere et hegn rundt
om byggepladsen på Torvet, som fx kan
til bruges kunst, formidling af byggeriet,
byrumsmøbler og andre sjove tiltag, som
gør det rart, spændende og lærerigt at
færdes omkring byggeriet.
Når parkeringskælderen er etableret,
regner vi med, at Asger Enggaard går
i gang med at etablere et helt nyt
butikscenter – og vi går i gang med at
anlægge et nyt torv.
Vi har allerede haft en rigtig god dialog
med byens borgere og byens butikker,
om deres ønsker til, hvad torvet skal
bruges til, og hvordan det skal se ud.
Sideløbende udvikler vi flere andre af
byens rum. Vi er netop begyndt at bygge
endnu en p-kælder og et nyt fælles campusmiljø for vores ungdomsuddannelser,
bibliotek og kreative skole på Bindslevs
Plads, som er en anden af byens centrale
pladser.
Der er også fuld gang i boligudviklingen
flere steder i byen – både helt konkret
og på tegnebrættet - fx udviklingen af
Søtorvet til en ny attraktiv bydel, som jeg
tror på, bliver til virkelighed i løbet af de
kommende år.

Byrum skaber liv
I Silkeborg Kommunes Erhvervsstrategi
spiller udviklingen af vores detailhandel
en central rolle. Vi har fokus på at
tilbyde byens butikker konkret hjælp,
der foregår i butikken, og som i løbet af
kort tid giver synlige forandringer. Vi har
eksperimenteret os frem og lært undervejs – ofte ved at begynde initiativet i et
begrænset antal butikker, og udbrede det
til flere, hvis erfaringerne var gode.
Blikfang og indretning er et vigtigt parameter for omsætningen i en butik. Vi har
derfor tilbudt detailhandlen hjælp til ny
butiksindretning, og vi har helt eksklusivt
givet et antal af byens butikker, caféer

og attraktioner mulighed for en gratis totimers gennemgang af deres forretning af
en professionel rådgiver. Målet er at skabe
bedre butiksoplevelser for kunderne.
Projektet har været en stor succes. Ca.
30 butikker, attraktioner og cafeer har
deltaget, hvoraf flere har gået hele vejen
og fået udviklet nye indretnings- og butikskoncepter, som man i dag kan opleve
hos fx Cafe Ewald, Okkels Is og i Silkeborg
Ry Golfklub. Forandringerne har for nogle
butikker betydet en samlet vækst på hele
79% i nettoomsætningen sammenlignet
med samme måned året før.
”Levende Byrum” er et af indsatsområderne i den kulturaftale, vi i Silkeborg
Kommune har indgået med Kulturministeriet og Randers, Viborg og Horsens
Kommuner. Siden 2012 har vi eksperimenteret med en række byrumsforsøg
for at undersøge, hvordan samskabelse
og forskellige kreative greb kan føre til
udvikling, forandring og nye oplevelser
i midtbyen, som også giver synergi til
byens butikker.
Der har været flere tiltag gennem de sidste år, blandt andet Stark Park på Torvet i
2012, og Street Plaza ved Langsøen i 2013,
som blev organiseret og skabt af unge,
og som dannede rammen om forskellige
konkurrencer, koncerter og events.
I år har byen fået et midlertidigt løft på
Skoletorvet og Sønder Torv, hvor vi i tæt
samarbejde med de omkringliggende butikker, skoler, naboer og restaurationer har
udviklet byrumsforsøg, hvor to forholdsvis
”døde” pladser er blevet omdannet til
levende og pulserende byparker.
Vi vil også fremover eksperimentere med
forskellige kreative og samskabende
projekter for at få øje på nye måder at
bruge byens rum på, som skaber liv og
styrker vores detailhandel – for intet byliv
uden butiksliv.
Både kulturaftalen ”Levende Byrum” og
vores erhvervsstrategi sigter mod at gøre
det til et fælles ansvar at skabe mere liv i
byen og gøre Silkeborg til en endnu mere
levende handelsby på tværs af kommune,
detailhandel, kulturliv og indbyggere.
I Silkeborg vil vi udvikling. Og vi taler ikke
kun om det. Vi gør noget ved det, og vi
gør det sammen.
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Af Jarl Gorridsen
Formand Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Frivillighed og
kommunal økonomi
Den kommunale økonomi er under pres.
Dels har regeringen stillet krav om en
strammere styring, og dels går flere
kommunale midler til de tungere sociale
områder, hvor både unge, socialt udsatte, ældre og handicappede naturligvis
skal prioriteres.
Konsekvensen er, at det bliver sværere og
sværere at få penge til de mere synlige
projekter i vores byer og grønne områder.
Der vil naturligvis altid være et vist vedligehold, hvor kommunale plæner bliver
slået og kommunale hække og hegn skal
klippes. Men der vil være projekter, som
ikke kan gennemføres for kommunale
midler af den simple grund, at midlerne
ikke er til stede.
Derfor er det bydende nødvendig, at vi
som borgere begynder at tænke på en
ny måde. Vi kan ikke længere gå ud fra,
at kommunen tager initiativ til lokale
projekter, planlægger dem, udfører dem
og finansierer dem. Vi skal i stigende
grad vænne os til mere lokal involvering
og mere frivillig indsats. Det kan måske
virke lidt ærgerligt, og man kan synes,
at det er lidt for dårligt, men når man
tænker over det – så er det jo faktisk
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helt i tråd med basal venstreholdning, at
det private initiativ og indsats skal drive
tingene.
Lad mig give et enkelt illustrativt eksempel fra Ans. Vi har en natursti langs
med ”kanalen” nede ved Tange Sø. Den
er groet til og meget våd, og svær at gå
på om vinteren. Det kommunale estimat
var: 90.000 kroner. Som udvalgsformand
har jeg et medansvar for, at økonomien
ikke løber løbsk, når vi får forespørgsler
fra hele kommunen. Men en gruppe af
frivillige meldte sig på banen. De stillede
med både planlægning, håndkraft,
lastbiler og diverse entreprenørmaskiner.
Vi arrangerede et hurtigt møde med
kommunens ansvarlige, og efter en halv
times besigtigelse fik vi født et projekt,
der med frivillig indsats fik reduceret den
kommunale del til ca. 15.000 kroner.
Altså bæres 5/6 af projektet af de
frivillige.
Eksemplet er fantastisk, fordi det både
skaber en klar forbedring i byen, men
også fordi det faktisk skaber et bedre
fællesskab. Prøv at tænke på, hvor meget
hyggeligere det er for byens borgere at
være med til projektet, få en øl og en
snak efter endt arbejde, og hver dag kan

komme forbi den nye sti og sige ”det har
vi selv fået styr på”! Som politiker er jeg
stolt af den lokale opbakning, der var
let at etablere og glad for, at den også
repræsenterer økonomisk ansvarlighed
med kommunale midler. Jeg vil opfordre
jer alle til at gå sammen og etablere
frivillige kræfter til at gennemføre de
ting, som I alle ønsker inderligt for
jeres lokale områder – så skal jeg som
udvalgsformand lægge mig i selen for at
give det sidste kommunale skub i den
rigtige retning.

“Vi skal i stigende
grad vænne os til mere
lokal involvering og
mere frivillig indsats.“

Af Jarl Gorridsen
Formand Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Vindmøller – kan vi undgå
det evindelige slagsmål?
Da jeg var helt ny i det politiske arbejde
og første gang blev præsenteret for en
lokalplan for vindmøller, var jeg intetanende om det stormvejr jeg, og udvalget,
skulle ud i. Jeg har som lægmand jo set
på vindmøller overalt, og jeg troede
egentlig bare, at alting var en formsag, og
at det var lettere end at lave plan for 12
parcelhuse. Men det skulle vise sig, at jeg
tog gruelig fejl.
Det gik nemlig op for udvalget, at der
er mange modsatrettede interesser
og en dialogform, der ikke altid er lige
rar at være vidne til. Fire interessenter
– staten, projektejerne, naboerne og
kommunen – står nærmest i hver sit
hjørne af bokseringen, og ved lyden af
klokken kaster man sig så ind i kampen.
Selvom der ligesom i boksning findes en
vinder til sidst, så bliver der undervejs
delt mange tæsk ud, og tit er der en
del skader, der skal plejes bagefter. Det
kan måske være fint i boksning, men i et
demokratisk samarbejde er det nu ikke
altid hensigtsmæssigt.
Efter mange timers studier af materiale
og deltagelse i mange møder er det gået
op for mig, at der kan findes en vej, hvor
vi ikke behøver at slås helt så meget.
Der findes et godt kompromis, hvor vi
med små ændringer i bekendtgørelsen
(fra 90’erne), og en lille smule god vilje
fra de fire interessenter, kan få lavet
erhvervsvenlige vindmølleprojekter uden

at skulle kæmpe med mange frustrerede
borgere hver gang.
Fire enkle punkter kan modernisere
vindmøllebekendtgørelsen, så vi kan
komme videre:
•	I Danmark er det normal praksis, at
man tager maksimal støj-hensyn til
folk på landet. Mere end i byen. Lige
præcis i vindmøllesager gør man det
omvendt. Altså skal folk på landet
finde sig i mere støj, end hvis man
bor i en tættere bebyggelse. Det er
ikke normal dansk praksis, og det er
ikke rimeligt. Derfor bør støjgrænsen
revideres og matche den, der gælder
for vindmøller ved tættere bebyggelse.
•	I dag er der en kommunal planlægning. Derfor kigger kommunerne efter
egnede placeringer inden for deres
egne grænser. Det betyder, at man
”misser” nogle egnede steder, der ligger omkring kommunegrænserne, hvor
der ret ofte er tyndest befolkning.
Det skyldes den simple grund, at det
er mere bøvlet at lave tværkommunal
planlægning. Det bør laves om, så vi
kortlægger flere egnede områder med
færre naboer.

Denne nabo-definition går ud til 4,5
km fra møllerne og er ens for alle.
Folk, der bor 4,5 km fra møllerne,
kan ofte ikke se dem og i alt fald
ikke høre dem. Derfor var det måske
mere rimeligt at kompensere de
tætte naboer med mere attraktive
ordninger? Jeg efterspørger derfor
en mere differentieret og intelligent
andels-ordning.
•	Endelig er der masser af kvadratkilometer statsejet terræn, der er meget
egnet til vindmøller. Men staten vil
ikke frigive dem af alle mulige årsager
– jagt, natur, etc. Her bør staten
”spytte” i bøssen også.
Min ambition er at drøfte denne nye
”ramme” med vores folk på Christiansborg, således det kan blive inspiration
for de relevante udvalg og ministre.
Så kan vi sikre, at vi også i fremtiden
kan være marked for vindmøller uden
at skulle igennem en boksekamp i alle
projekter.

•	I dag er der en ordning, der giver
naboer ret til at købe vindmølleandele i projekter tæt på deres bolig.
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Af Helga Sandorf Jacobsen
Medlem af Børne- og Ungeudvalget

Vores skoler skal
fremtidssikres
I oktober måned 2014 – altså for mere
end et år siden, begyndte Børne-og
Ungeudvalget at kigge på en mulig
ny skolestruktur i kommunen. Det var
ikke noget, som udvalget bare fandt
på at kaste sig over, men foranlediget
af blandt andet flere års høringssvar
fra skolerne og høringssvar omkring
budgetterne, ligesom et par politikere
både i udvalget og ikke mindst ofte
i byrådssalen havde ytret sig om, at
der manglede en skolestrukturdebat i
vores kommune. Vi var også samtidigt
bekendt med, at flere skoler havde store
udfordringer med at få budgetterne til
at hænge sammen, ligesom nye krav i
skolereformen og et kraftigt faldende
børnetal gav problemer.
BogU-udvalget satte sig derfor sammen
og besluttede enstemmigt, at der skulle
sættes en proces i gang, og at det skulle
være en involverende en af slagsen, var
vi også enige om.
Derfor blev der afholdt 4 stormøder, hvor
alle interesserede kunne deltage i workshops og komme med gode forslag til
den videre proces, og til hvad der skulle
arbejdes for og med omkring skolerne.
Herefter mødtes BogU til talrige møder
for at kigge på de mere end 700 forslag,
der var indkommet. Ud fra disse mange
forslag fandt alle medlemmer af BogU
de af dem, der var enighed om, vi skulle
arbejde videre med, og det er derfra

det endelige strukturforslag, der netop
har været sendt i høring, er kommet
fra. I BogU var alle undtagen et medlem
enige om strukturforslaget blev sendt i
høring fra udvalget. Et medlem valgte af
uransaglige årsager at skifte mening på
forslagets vej fra udvalget til byrådssalen
og stemte der imod det forslag, hun selv
havde været med til at udforme.
Høringen er nu afsluttet, og der er indkommet rigtigt mange svar, som vi i udvalget
er gået i gang med at gennemlæse.
Det har været en lang og sej fase, men
med megen god debat og stort engagement med mange møder, mails, beskeder
og diskussioner. Tonen og seriøsiteten i
debatten – tja, den har været både og –
men det er nok desværre et vilkår på de
sociale medier, hvor man ikke kan kigge
hinanden i øjnene, når man debatterer.
Jeg har i høringsfasen valgt at lytte, læse
og debattere i forskellige sammenhænge.
I dyb respekt for demokratiet og høringsfasen er jeg ikke kommet med en masse
udmeldinger eller undsigelser undervejs,
men har villet give mulighed for, at alle
kunne blive hørt, og at alle har fået
mulighed og tid til at komme med deres
høringssvar. Jeg har ikke valgt at bruge
høringsfasen til personlig politisk vinding
og profilering, fordi skolernes fremtidige
beståen i vores kommune i mine øjne er
alt for vigtig til den slags. Jeg har ikke i
høringsfasen pludseligt valgt at undsige

Spis bare løs ...
1.	Hvis du spiser noget, uden nogen ser det, indeholder maden ingen kalorier.
2.	Ituslåede eller knuste småkager indeholder ikke kalorier, da disse er
forsvundet under knusningen.
3.	Alt hvad man spiser stående er fri for kalorier. Det skyldes formentlig
tyngdekraftens indvirkning på kaloriernes vægtfylde.
4.	Fødevarer, der indtages af helbredsmæssige grunde, såsom chokolade, cognac eller ostekage, tæller ikke med.
5.	Alt hvad der slikkes af knive eller skeer, mens du f.eks.
tilbereder søde desserter indeholder heller ingen kalorier.

Med julehilsen fra redaktøren
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det forslag, som jeg sammen med alle
andre medlemmer af Børne-og Ungeudvalget har arbejdet med i næsten et år,
og hvor vi alle har haft mulighed for at
komme med ideer, forslag og ønsker til
beregninger m.m.
Jeg har forsøgt at bevare en ordentlighed, som for mig er en grundlæggende
egenskab - også i det fortsatte arbejde
med strukturen, et arbejde, som jeg
håber, vil foregå i en ordentlig tone,
og jeg vil gøre mit til, at det bliver en
inddragende og ordentlig proces.
Nu skal de konstruktive høringssvar og
de gode bemærkninger og forslag, som
jeg har hørt og nedskrevet til de mange
møder, læses grundigt igennem igen.
Herefter begynder arbejdet med at få
strikket et forslag sammen, der forhåbentligt kan rumme så mange ønsker, og
krav og så bred politisk opbakning, som
overhovedet muligt.
Det store engagement og den enorme
interesse, der har været for skolernes
fremtidige organisering, er i mine øjne
særdeles positiv, og jeg håber på, at den
også vil være til stede og lige så tydelig
fremover, når vi skal arbejde videre for at
sikre en god og tryg skoledag for vores
børn.
Jeg håber, vi når frem til et endeligt
forslag, som sikrer vores folkeskoler i
kommunen i flere år frem, sikrer deres
levedygtighed, et godt arbejdsmiljø på
skolerne og ikke mindst en stor kvalitet i
den undervisning, vores børn vil modtage.

Af Gitte Willumsen
Medlem af Vej- og Trafikudvalget

Vi går en anden vej
På kulturområdet er biblioteket den
absolutte største udgiftspost. Derfor er
der også fokus på området, hver gang vi
diskuterer budget. I vores netop vedtagne
budget for 2016 har byrådet valgt at
fastholde samme niveau til næste år, som
vi har i indeværende år, efter indstilling fra
udvalget. Jeg vil gerne benytte lejligheden
her til at redegøre for den disposition. I
min budgettale sagde jeg følgende om
biblioteket: ”Vores biblioteksvæsen løser
en stor opgave, som rækker ind over det,
som folkeskolen og ungdomsuddannelserne laver. Bibliotekerne er med til at øge
børns læsefærdigheder og læselyst. Netop
lysten til at læse er centralt i forhold til at
få unge til at tage en uddannelse. Derudover har bibliotekerne mange kulturtilbud,
som vores dagplejere og børneinstitutioner nyder stor glæde af - det er nok
efterhånden det eneste sted, hvor de
kan få dette til deres børnegrupper. En
undersøgelse viser i øvrigt, at biblioteket
er et trygt og inkluderende rum, hvor
mange, som ikke selv råder over teknisk
udstyr, har mulighed for at bruge en pc,
en printer eller læse avisen - dermed
øger bibliotekerne sammenhængskraften

i vores samfund. I udvalget har vi valgt
ikke at spare på bevillingen til biblioteket
for første gang i 7 år - dog får de flere
opgaver, da de skal være vært på Campus
Bindslevsplads. Biblioteket er en vigtig
kulturinstitution, som gør os alle sammen
lidt klogere og rigere på livet.”
Vores bibliotek bliver flittigt brugt - med
et udlån på omkring 1,2 mio. ligger
vi i den øverste 1/3 i forhold til andre
kommuner, når udlånet bliver sat i
forhold til antal indbyggere. I byrådet
har vi besluttet, at vi fortsat vil have en
decentral struktur på biblioteksområdet.
Det betyder, at vi har udlånssteder
i Them, Gjern og Kjellerup. I mange
andre kommune samler man alt udlån i
store fine nye hovedbiblioteker - vi gør
noget andet! Til næste år påbegynder vi
opførelsen af et ”nyt kulturhus” i Them,
hvor medborgerhuset og biblioteket
er under samme tag. Det skulle gerne
blive et sted, hvor borgerne i alle aldre
fra området mødes til kulturtilbud af
mange arter. Jeg ser frem til, at ideen
bliver virkeliggjort til gavn for områdets
borgere.

Bibliotekets tilbud til vores folkeskoler har
bl.a. været omtalt i Bibliotekar-forbundets
blad, da vores bibliotek har lavet systematiske undervisningsmål for folkeskolerne.
For de mindste børn handler det om at
lære at bruge og finde rundt på biblioteket.
For 5. og 6. klasse er fokus på de digitale
medier - omhandlende etik, konsekvenser
og god og dårlig opførsel i de digitale fællesskaber. Som afslutning giver biblioteket
7. til 9. klasse råd og vejledning i opgaveskrivningens kunst ved hjælp af søgestrategier på centrale websteder. Alle tilbuddene
er meget eftertragtede - og desværre har
nogle skoler ikke fået alle ønsker opfyldt
på grund af kapacitetsproblemer.
Vores bibliotek er visionært - vi var de
første til at lave åbent om aften og i
weekenderne med selvbetjeningsordning
via sygesikringskortet. Lige nu arbejder
vores bibliotek med at lave en ny strategi
- den ser jeg frem til. For vi gør noget
andet end de andre - vi indtænker vores
bibliotek i nærområderne og i skolens
læring. Dermed er vores bibliotek tæt på
borgerne og deres liv - det er nærdemokrati, når det er bedst.

Tak til Regionshospitalet Silkeborg
Der skal fra Venstre i Silkeborg Kommune lyde en
stor tak til de ledende overlæger Agnete Hedemann
Nielsen, Ulrich Fredberg og Peter Toft, som med
deres præsentation den 7. oktober 2015 gav os
gæster en særdeles interessant aften på vores
lokale hospital.
Vi blev præsenteret for en hospitalsenhed, hvor
ord som anerkendende ledelse, synenergieffekt,
nedbrydning af faglige siloer og hensigtsmæssige
patientforløb indgår i en dagligdag, der resulterer i
stor produktivitet, kæmpe medarbejdertilfredshed
og ikke at forglemme kvalitet i patientbehandlingen.
Som regionspolitiker deltog Venstres Anne V.
Kristensen, der bakker kraftigt op om den arbejdsmodel, hospitalet i Silkeborg arbejder med og efter.
Endnu en gang tak for en berigende aften.
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Af Mads Frandsen
Medlem af Nærdemokratiudvalget

Ungebyrådet er i gang
med arbejdet!
Jeg har tidligere her i bladet skrevet
omkring et kommende Ungebyråd i Silkeborg Kommune. Idéen til et Ungebyråd
opstod i Nærdemokratiudvalget i starten
af 2014. Herefter blev der nedsat en
arbejds- og styregruppe, hvor jeg har
været med siden begyndelsen. Siden mit
sidste indlæg er der løbet meget vand
igennem åen.
Efter sommerferien tog processen med
at få nedsat et Ungebyråd for alvor fat.
Der har været afholdt valgmøder og
workshops på Silkeborg Biblioteket, hvor
de unge kandidater dels har debatteret
mod hinanden, og dels haft mulighed for
at kunne arbejde med deres budskaber
samt melde deres kandidatur.
Den 7. oktober stod det klart, hvem der
var blevet valgt til Ungebyrådet, da det
var den sidste dag, hvor de unge havde
mulighed for at afgive deres stemme.
Valget var elektronisk og foregik over en
kortere periode. Der blev totalt afgivet
962 stemmer, hvilket vi synes var meget
tilfredsstillende.

Udover at stemmedeltagelsen var rigtig
god, var det også meget positivt, at
hele 42 kandidater i alderen 13-17 år
havde meldt sig. Af disse 42 blev 31
valgt. Vi havde den målsætning, at alle 17
overbygningsskoledistrikter skulle være
repræsenteret. Det lykkedes at få en repræsentant fra 16 skoler, og dermed var
der »frit spil«, om de sidste 15 pladser,
som gik til de 15 unge, der havde opnået
flest personlige stemmer.
Efter at de 31 unge var blevet valgt,
var det op til dem selv at konstituere sig med en Ungeborgmester og to
Viceborgmestre. Dette blev klaret den
26. oktober, hvor Ungebyrådet havde
deres introdag. Ved samme lejlighed
præsenterede Ungeborgmesteren og de
to Viceborgmestre sig selv for det voksne
byråd, som havde byrådsmøde samme
dag.
Det var en rigtig fin måde at introducere
Ungebyrådet for det voksne byråd, og
det blev godt modtaget. Min fornemmelse er, at der vil blive taget godt imod

”Det blev et nej – hvad nu”??
Blicheregnens Venstrevælgerforening indbyder til
debatmøde, med udgangspunkt i folkeafstemningen
d. 3. december.
Jens Rohde, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre,
kommer med et garanteret skarpt oplæg til debat. Formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, bidrager med
oplæg om konsekvenserne for politiets arbejde. Aftenen
slutter med paneldebat med begge oplægsholdere.
Kom og deltag i debatten, og få svar på nogle af de
mange spørgsmål.
Det koster 40 kr. at deltage, og med i prisen er kaffe
og kage.
Tilmelding er ikke nødvendig, så bare mød op.
Det holdes i Sjørslev Sognegård torsdag d. 28. januar kl. 19.
Sognegårdsvej 41, Sjørslev, 8620 Kjellerup
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Ungebyrådet, og man er klar til at lytte til
dets idéer og forslag.
Ungebyrådet er nedsat som en forsøgsordning. Styregruppen vil løbende
evaluere og tilrette, hvis det findes
nødvendigt, og efter to år skal der
tages en beslutning omkring, hvorvidt
Ungebyrådet skal være permanent.
Medlemmerne af Ungebyrådet er valgt
for en periode på ét år, hvorefter der
igen skal være valg.
I det kommende år skal Ungebyrådet
have seks byrådsmøder, som alle foregår i
byrådssalen i Silkeborg. På de seks møder
arbejder Ungebyrådet med fire konkrete
emner, som de selv har fundet frem til.
På det første rigtige ungebyrådsmøde
besluttede Ungebyrådet, at man ville
arbejde med fire emner; flere mødesteder
for unge, integration af udsatte unge via
sport, bedre busforbindelser og mere
førstehjælp til de ældste i folkeskolen.
Personligt synes jeg, at det vidner om,
at det er ambitiøse og målrettede unge,
som er blevet valgt til Ungebyrådet. Efter
planen vil Ungebyrådet arbejde med et
emne, hver gang at de mødes. Derefter
skal de komme med en indstilling enten
til et politisk fagudvalg eller byrådet.
Jeg glæder mig til at se de unges første
indstillinger.
Derudover håber jeg naturligvis, at vi
efter den toårige prøveperiode kan gøre
Ungebyrådet permanent. Jeg synes det
lover godt for fremtiden, at der ved det
første valg allerede var 42 kandidater og
næsten 1000 afgivne stemmer.
Jeg tror på, at et Ungebyråd vil kunne
styrke de unges demokratiforståelse.
Ungebyrådet vil forhåbentligt også
medvirke til, at flere unge i fremtiden
også vil stemme ved både kommunal- og
folketingsvalg. Måske vi ved næste kommunalvalg også vil se endnu flere unge
kandidater end ved valget i 2013.
Har du lyst til at vide mere om Ungebyrådet, kan du finde mere information på
Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Af Knud Erik Bang
Næstformand i Landsforeningen Danske Vandløb

Grødeskæring – set fra den
private side af åen
Går man langt nok tilbage i tiden, så
var det landmænd og grundejere langs
åerne, der skulle sørge for grødeskæring,
oprensning og afvanding.
Statslige vandløbsinspektører kontrollerede arbejdet med stor nidkærhed og
strenghed.
Senere overtog amterne opgaverne med
vandløbsvedligeholdelsen. De gjorde det
ret godt. Og så blev de nedlagt.
I 2007 overtog kommunerne ansvaret
som vandløbsmyndighed. Det var helt
klart for stort et ansvar at overlade til de
relativt små teknik- og miljøafdelinger.
Næsten samtidigt kom der desværre
usædvanligt megen grøde i Gudenåen.
Den nyudnævnte vandløbsmyndighed
Silkeborg Kommune nægtede at skære
grøde mere end én gang om året.
Mange, mange hektar produktionsjord og
mange, mange haver kom til at stå under
vand i sommerperioden.
Resultat: Træer og buske i tusindvis,
og planter og græs gik ud. I stedet
kom der sort sump, stank, myggeplage
og sygdomsrisiko langs åer og søer.
Silkeborg Kommune nægtede alligevel
at skære grøde mere end én gang, - og
hver gang med en ny begrundelse:
Det hjælper ikke! De invasive planter,
pindsvineknop og vandpest, vokser bare
endnu mere! Regulativet forbyder mere
end én skæring! I et EU-habitatsområde
må der højst skæres én gang!
Hvad gør vi så, når den lille borger
bliver trynet af den store kommune?
Vi danner foreninger!
I 2008 stiftedes vores lokale vandløbslaug, ”Vandløbslauget for Gudenåsystemet fra Silkeborg til Tange Sø”.
I 2012 stiftedes ”Landsforeningen
Danske Vandløb”, der allerede nu, tre år
senere, har små 14.000 medlemmer fra
hele landet.
I 2013 dannede en lille halv snes
grundejer-, landbo- og vandløbsforeninger fælles front mod kommunen. Vi
gennemførte det allerførste vælgermøde
forud for kommunevalget i november
2013. En stopfyldt sal på Medborgerhuset
mødtes med alle 8 borgmester- og

spidskandidater for at drøfte ét emne:
Grødeskæring.
Fra det tidspunkt vidste næsten alle
borgere og vælgere i vores kommune, at
der er noget, der hedder grødeskæring.
I 2014 kom der nyt byråd, ny borgmester, ny formand for plan-, miljø- og
klimaudvalget. Den før så kompakte,
kommunale modstand mod mere grødeskæring afløstes af uenighed, nærmest
strid, mellem embedsmænd og politikere,
kulminerende med en hel avisforside om
striden i efteråret 2015.
I begyndelsen af september kom der et
kraftigt skybrud ved Mossø, og vandmasserne forplantede sig via Gudenåen til
Silkeborg-egnen. Kommunen iværksatte
– meget tøvende og alt, alt for sent –
en ekstra grødeskæring, MEN kun fra
Kongensbro til Tange Sø. Virkningen var
god nok, men den kom alt for sent til
at redde de oversvømmede arealer fra
forsumpning.
I 2015 kom der en ny regering og en
ny miljøminister, Eva Kjer Hansen. Miljøministeren og Naturstyrelsen gav i oktober

vores borgmester og vores udvalgsformand medhold i, at et hidtil glemt(!?)
amtsligt tillægsregulativ fra 2004,
åbner for flere grødeskæringer, – også
i habitatsområder – når der er tale om
”ualmindelige” situationer. Derfor blev der
i november – omsider, omsider – skåret
grøde fra Silkeborg til Kongensbro, altså
i et habitatsområde. Effekten udeblev,
blandt andet fordi store arealer ved åer
og søer, på grund af manglende rettidig
grødeskæring, alt for længe havde været
fyldt op med opstuvede vandmængder.
Nu forventer landmænd og grundejere selvfølgelig, at der i Gudenåen i
Randers, Favrskov, Viborg og Silkeborg
kommuner, bliver foretaget de nødvendige og rettidige grødeskæringer.
Vi forventer også, at et forestående nyt
regulativ for Gudenåen, genindfører de
velordnede tilstande fra før 2008.
Og så lige til sidst: Indtil nu har grødeskæring fra Silkeborg til Randers ikke
kostet skatteyderne noget. Tangeværket
betaler i henhold til en koncessionsbestemt pligt helt tilbage fra 1918.

Nytårstaffel i Alhuset
Borgmesteren og de øvrige byrådspolitikere fra Venstre inviterer alle
medlemmer til Nytårstaffel i Alhuset i Kjellerup, torsdag den 7.
januar kl. 19.30-22.00.
Kom og hør borgmesterens årsberetning for 2015 samt de begivenheder det nye år bringer, og forventningerne politisk til 2016.
Vi får også besøg af Justitsminister Søren Pind, som fortæller om
regeringens visioner inden for området i 2016.
Derudover vil der være beretning om Venstres vælger-aktiviteter i
året der gik, og om nogle af de aktiviteter der bydes på i løbet af 2016.
Der er efterfølgende debat hvor borgmesteren, Venstres øvrige
byrådsmedlemmer og Justitsministeren deltager.
Vi starter med spisning, og senere serveres der kage og kaffe/te.
Øl, vand og vin kan købes. Deltagelse i arrangementet koster 50 kr.
Tilmelding til Linda Lyngsøe på tlf: 2065 1750, eller mail: lyngsoe@hotmail.dk
senest 3. januar 2016.
Tilmelding kan også ske via Facebook-siden, ”Venstre i Silkeborg Kommune”.
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Af Inger Christensen
Medlem af Silkeborg Vælgerforening

Landsmøde – med fast
og solidt håndtryk
I god Venstrestil blev vi budt velkommen
ved indgangen til Herning Kongrescenter
af statsministeren, udenrigsministeren
og politisk ordfører Jacob Ellemann - et
klart og direkte blik og et fast og solidt
håndtryk. Ikke noget at tage fejl af: her
ved man, hvad man vil! Fri for værdiløse
krammere, rygklapperi og håndtryk med
låg!
Som altid mødte vi op med en blanding
af forventning og tradition. Forventning
om, hvad dagen måtte bringe af nyt fra
talerne, vinklerne på problemfelterne,
der lige nu står og trænger sig på.
Traditionerne og gensynets glæde ved
mødet med de delegerede fra kredsen.
Alle de kendte indslag som f.eks. de
gode, danske sange fra højskolesangbogen under kyndig musikalsk ledelse af
trafikministeren.
Landsmødet indledtes også traditionen
tro med statsministerens tale. Unødvendigt her for en deltager uden taleret at
referere i detaljer, - det er der mange
kloge folk, der sikkert allerede har kommenteret på og analyseret i detaljer. Dog
skal nævnes statsministerens indledning
med fokus på tragedien i Paris, som
efterfølgende blev understreget af et
minuts stilhed. Fra talerstolen kom der
fokus på, klar tale og utvetydig holdning
vedrørende flygtninge - og især indvandrerproblematikken.

Således opløftet gik turen for mit vedkommende ud i Hernings forretningsliv: Der
skulle frisk luft til og samtidig undersøges,
om uldjyderne nu var repræsenteret med
tekstiler i tilstrækkelig grad og mængder i
butikkerne. Det var de!
Så gik turen tilbage til kongrescenteret.
Efter et par valg til diverse poster i Forretningsudvalget - stadig ingen stemmeret
- ventede Karl Aages frokost. Også den
var traditionsrig og forudsigelig ligesom
den indbudte lille flok, og som altid blev
arrangementet afholdt i den fjerneste og
mørkeste krog i kælderen godt gemt bag
garderobestativer og meget tæt ved herretoiletterne. Det er ufatteligt, hvad man
kan få af alternativ madoplevelse inklusive
underholdning for 15 kr.!
Herning kan. Herning vil og Herning tør.
Også i logistik sammenhæng var alt i den
skønneste orden. Kære Odense: beklager,
men her kan I altså lære noget. Godt
1200 gode mennesker blev betjent og
serviceret uden problemer eller meterlange køer. De har prøvet det før, uldjyderne
derude på det flade stykke, hvor motorvejen stopper. Dette landsmøde var
dog udefra kendetegnet ved forhøjet
beredskab: Betjente med skydevåben,
og mange neutrale »usynlige« civile
sikkerhedsfolk diskrete med ledninger i
ørerne, gik omkring og passede på os
og sikkerheden. Sikkert med samme
bevågenhed som i Fogh-æraen.

Sidst på eftermiddagen, hvor de
unge Venstreløver så småt begyndte
at blive utålmodige - lakskoene og
gallamiddagen var jo ved at være
inden for rækkevidde - uddeltes den
årligt tilbagevendende frihedspris. Lars
Løkke Rasmussen udtrykte sympati og
ydmyghed over for det store sociale
arbejde, »Hus forbi« - projektet står for.
I stedet for en statuette valgte man at
betænke de socialt udsatte med en mere
håndgribelig check på 10.000 kr. De to
repræsentanter tog pænt imod prisen
dog forsvarligt iført hammer og segl, hvis
nu det skulle komme til åben kamp!

Hvor f….. ligger Hinge??
Aftenfesten forløb efter forventningerne.
Kristian Jensen var i sit es: Han var på
hjemmebane, hvilket han heller ikke
undlod at gøre opmærksom på. Aftenens
underholdning i form af Rune Klan tryllebandt os alle, og hvis nogen før havde
været i tvivl om eksistensen af Hinge, ja
så er det i hvert fald manet godt ned i
den jyske muld nu!
Søndag morgen indledte Jacob
Ellemann-Jensen veloplagt og i fin form
med humoristiske betragtninger over
de verdensomspændende klima - og
resurseproblemer startende fra Frederikssund og videre til Samsø.
Som det allerede er beskrevet i medierne, fik Dansk Folkeparti en ordentlig
og utvetydig røffel fra især Søren Pind
og Inger Støjberg. – Det renser luften,
så vi igen kan ranke ryggen! Det kan
godt være, den lille Inger foretrækker
høje hæle, men det er ganske uden
vaklen: Godt gået til Støjberg i en tid
og i en position, der vel nærmest kan
betegnes som værende på øretævernes
holdeplads.
Vi fik sagt farvel til kammeraterne
fra Gjern, Kjellerup, Them og ikke at
forglemme: Hinge. Brave folk, der både
kan gå sent i seng og stå tidligt op. Selv
om der ikke skulle malkes!
Tak, fordi I var med til at gøre Landsmødet indholdsrigt og festligt. – Også for én
uden taleret!
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Af Kristian Pihl Lorentzen
MF Venstre

Regeringen er kommet
godt fra start
Efter valget var der en del politiske
kommentatorer, der spåede den smalle
V-regering en kort levetid. Ja, faktisk var
der dem, som ikke troede, at regeringen
ville overleve tilblivelsen af finansloven
for 2016. Jeg kan glædeligvis konstatere,
at disse dystre forudsigelser er gjort
fuldkommen til skamme. Realiteten er,
at regeringen med statsminister Lars
Løkke Rasmussen i spidsen har bevist sin
politiske manøvredygtighed, og at den
generelt er kommet rigtig godt fra start.
Desuden kan vi se tilbage på et godt
landsmøde i Herning, hvor vi som parti
stod stærkt og samlet – og med masser
af liberal kampgejst.
Men vigtigst af alt, så er vi i fuld gang
med at indfri vores konkrete valgløfter.
Lad mig pege på en række eksempler.
•	Vi har som lovet sikret videreførelse
af Boligjob-ordningen med tilbagevirkende kraft fra januar 2015.
•	Vi flytter knapt 4000 statslige arbejdspladser fra København til provinsen.
Det er historisk og et uhyre vigtigt
bevis på, at Venstre ønsker et Danmark
i bedre balance.
•	Vi har præsenteret en sammenhængende strategi, ”Vækst i hele Danmark”, der indeholder 100 konkrete
initiativer. Herunder en tiltrængt
lempelse af den snærende planlov,
bedre vilkår for produktion og investeringer, samt fokus på rammerne for
bosætning på landet.
•	Vi indfrier løftet om et markant løft
af det danske sundhedsvæsen på
trods af en stram finanslov med få
midler at rutte med. Det har krævet en
målrettet prioritering og reduktioner
på andre områder.
•	Vi har indgået et bredt politiforlig,
der styrker dansk politi og dermed
trygheden for borgerne. Vigtigt er det
også, at der kommer en ny politiskole
i Jylland. Lokalt har vi gode og saglige
argumenter for, at den kan placeres
på Oustruplund ved Kjellerup.

•	Vi arbejder hårdt for en omfattende
landbrugspakke, der allerede i 2016
vil medføre en mærkbar forbedring
af landbrugets rammevilkår uden at
det skader miljø og natur. Herunder
ved at markerne fremover kan gødes
mere, så den nuværende udsultning
af afgrøder stopper. Det skal være slut
med, at danske bagere er nødt til at
købe brødkorn i Tyskland for at få kvalitetsmel. Og det skal være slut med
dansk overimplementering af regler fra
EU. Danske landmænd skal have lige
vilkår i den benhårde internationale
konkurrence på fødevaremarkedet.
Som Venstres vandløbsordfører glæder
jeg mig over, at miljøministerens besøg
ved Kongensbro Kro i august har medført
en klar melding til kommunerne om, at
vandet skal ledes ud i havet frem for
at det forårsager oversvømmelser og
snigende forsumpning langs vandløbene.
Der skal naturligvis slås grøde ekstraordinært og renses op, hvis Gudenåen og
andre vandløb går over deres bredder, så
enkelt er det.
Som Venstres transportordfører ærgrer
jeg mig over, at kasseeftersynet i kølvandet på valget afdækkede en slunken
statskasse og et sprængt nationalt
anlægsloft. Den tidligere regering har
strakt økonomien til yderste grænse. Det
må en ansvarlig ny regeringen naturligvis handle på. Derfor er der indført
en nødvendig ”anlægspause” i 2016,
hvor der ikke iværksættes nye statslige
anlægsprojekter. Det er ærgerligt i lyset
af et stort behov for at iværksætte
grydeklare vejprojekter, der kan fremme
vækst og jobskabelse landet over.
Herunder fx opgradering af Rute 26 mellem Søbyvad og Østjyske Motorvej (E45).
Der er også behov for hurtig forøgelse
af kapaciteten på E45 mellem Aarhus og
Skanderborg. Nu gælder det om, at vi
hurtigt får løsnet op for denne nødvendige opbremsning, så vi kan levere på
borgernes og erhvervslivets berettigede
forventning om, at det nu er vejenes
tur. I mellemtiden kan vi glæde os over,
at anlæggelsen af Silkeborgmotorvejen
forløber planmæssigt med udsigt til, at vi

“Danske landmænd skal have lige
vilkår i den benhårde
internationale konkurrence på fødevaremarkedet.“

kan mødes til festlig indvielse allerede i
efteråret 2016.
Konklusion: V-regeringen er kommet
godt fra start og vi fortsætter fremrykningen i 2016. Afslutningsvis vil jeg ønske
Venstres mange medlemmer i Silkeborg
kommune en glædelig jul og et godt
nytår. Samtidig vil jeg gerne takke for en
rigtig god dialog og for gode input i det
forgangne år. Dette samarbejde ser jeg
meget frem til at fortsætte og udbygge i
det nye år.
Med liberal hilsen
Kristian Pihl Lorentzen

Kjellerup Nordøst
Vælgerforening
afholder ordinær generalforsamling i Ans-Hallen mandag d. 29.
februar 2016, kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til behandling, skal være
formanden i hænde, senest 8 dage
inden.
Efter generalforsamlingen orienterer
Jarl Gorridsen om aktuelle emner fra
byrådets arbejde.
Der serveres kaffe og brød.
På bestyrelsens vegne,
Svend Niær
Formand
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Af Jens Rohde
Medlem af Europa-Parlamentet (V)

Undgå ISIL’s fælder
Der gik ikke mange timer efter terrorangrebet i Paris, førend nettet var
plastret til med krigserklæringer mod
islam og muslimer generelt. Det er der
i og for sig ikke noget nyt i. Der er altid
en pøl af hadske og aggressive udtryk på
nettet, og i lyset af en terrorhandling kan
man måske endda udtrykke forståelse
for en vis grad af frustrationsytringer.
Vi gribes alle af rædsel og vrede, når
terroren melder sin brutale, kyniske og
feje ankomst.
Det, som er anderledes denne gang, er,
at flere af de normalt mere tænksomme
opinionsdannere - ingen nævnt ingen
glemt -, vi i dagligdagen hører fra, nu
også føler trang til at dømme begreber
som tolerance, dialog, mangfoldighed og
religionsfrihed ude. Nu skal det være slut
med ”naiviteten”. Fløjlshandskerne skal
af; islam og muslimer diskuteres som
et generelt problem, der har til formål
at omstyrte vores kultur og levevis. Det
underliggende budskab er en regulær
krigserklæring mod islam, ja én avis går
endda så langt som til at kalde det ”3.
verdenskrig”.
Jeg tror, at det vil være klogt at holde
hjertet varmt og hovedet koldt i den
nuværende situation. Ellers risikerer vi
at gøre lige netop det, som jihadisterne
vil have os til – og gentage alt det,

som siden 2001 har vist sig at have
stærkt begrænset effekt og til gengæld
medfører store tab.
Naturligvis findes der muslimer, som
gerne vil omstyrte vesten samt vores
kultur og religion. De findes både her
og der. Men de fleste terrorforskere er
dog enige om, at formålet med terroren
ikke er at omstyrte vestens friheder og
demokrati. Det ved ISIL godt, at de ikke
kan. Formålet er primært at skabe uro
og øge polariseringen over for muslimer
i de vestlige lande, så det bliver lettere
at rekruttere folk til Mellemøsten og til
terror. De mennesker, som lige nu er ved
at erklære islam og muslimer krig som
sådan, går derfor lige i fælden.
Frankrig (og Rusland) har erklæret ISIL
krig. Frankrig har endda bedt EU-landene
om hjælp.
Jeg er ikke sikker på, at ”krig mod terror”
er en speciel fornuftig løsning. Den
er forståelig, men vi har jo faktisk ført
den siden 2001 uden det store held. Vi
må dog stå ved, at hvis vi mener noget
med at stå skulder ved skulder med
Frankrig, må vi give vort bidrag til deres
indsats. Men vi skal understrege i enhver
sammenhæng, at vi ikke er i krig mod
islam og verdens muslimer. Det gør vi
bedst ved at støtte muslimernes egen

Generalforsamling i VinderslevKjellerup Venstrevælgerforening
Torsdag den 18. februar 2016 kl. 19.30 i Alhuset, Kjellerup
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
På generalforsamlingen vil formanden holde et indlæg med titlen:
Væk din indre Holger Danske!
Gør oprør mod ”storkapitalens” manipulerende undertrykkelse af os som forbruger.
Gør oprør mod industriens brug af kemiske stoffer i forbrugsvarer og fødevarer.
Gør oprør mod den tiltagende undertrykkelse af den liberale personlige frihed.
- og så er der debat bagefter!
På bestyrelsens vegne.
Orla Jensen, formand
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kamp mod jihadisterne. Vi er sammen
med flertallet af verdens muslimer oppe
mod en gemen, kriminel og åndelig
fattig organisation. Hvis vi skal vinde den
kamp, bliver det vigtigste våben af alle at
fortælle islamistiske mørkemænd, at de
aldrig nogen sinde får held til at vende
vesten mod muslimer generelt. Vi vil
tværtimod kæmpe sammen med verdens
muslimer mod terroren, hvad end den
rammer i vesten eller andre steder i
verden.
Vi er ramt lige i hjertekulen i disse dage,
og den sørgelige nyhed er, at vi alle
godt ved, at det ikke bliver sidste gang,
det sker. Men det er samtidig vigtigt at
huske på, at jihadisternes terror rammer
langt flere uskyldige muslimer rundt om
i verden med stort set daglige aktioner
i Bagdad, Kabul og Damaskus for blot
at nævne nogle få steder. Hvis vi kalder
til krig mellem islam og vesten, har
terroristerne nået deres mål.
Politisk er det helt naturligt, at mange
har behov for at demonstrere handlekraft
netop nu. Men situationen kalder måske
mest af alt på besindighed. Desværre
føler jeg mig ikke overbevist om, at vi er
blevet præsenteret for den sidste terrorpakke med yderligere indskrænkninger
af de frihedsgrader og retsstatsprincipper, som vi ellers så højt besynger. Det
er en demokratisk udfordring, som vi
desværre ved andres ugerninger er ved
at påføre os selv. Politisk skaber vi en
falsk tryghed, så reaktionerne hurtigt
kan ryge helt ud af proportioner næste
gang, et angreb finder sted. Et angreb
som måske udføres af de nye potentielle
terrorister, vi selv risikerer at give næring
gennem marginalisering, mistillid og
ghettoisering.
ISIL vil have os til at ødelægge vores
samfund ved at indføre politistatsmetoder og presse vestens muslimer ud i
randen af vort samfund. De vil have os til
at skabe strid og had mellem forskellige
grupper. De vil med Uffe EllemannJensens ord have, at ”vi skal blive som
dem”. Den fælde skal vi for alt i verden
undgå.

Af Orla Jensen
Formand for Vinderslev-Kjellerup Venstrevælgerforening

Den politiske hjerne ...
Siden FØR kommunevalget har der været
”sager” der har aktiveret modstand
blandt kommunens borgere. Det er kommet til udtryk gennem massiv modstand i
læserbreve i MJA.
Tilsvarende har ”det politiske flertal”
forsøgt at forsvare deres beslutninger
gennem lige så mange indlæg!
Resultatet kunne ved ”midtvejsvalget”
aflæses gennem en meningsmåling,
der viste, at ”de store, gamle partier”;
Socialdemokratiet og Venstre, var gået
tilbage med hhv. 5 og 6 procent.
Sagerne er Torveparkeringen, Stadion og
Nordskovvejen. Endvidere skolestrukturændringen og nedlæggelsen af plejehjemmet Birkebo i Bryrup.
Disse sager har været seriøst behandlet
i forvaltningen; i de respektive udvalg;
fremlagt for byrådet, og vedtaget med
flertal. I sagerne har der sikkert også
været hentet ekstern hjælp i form af
”eksperter”. Alt sammen i ”den gode sags
tjeneste”. Ud fra politiske motiver: EN
SUND ØKONOMI I KOMMUNEN!
Men det er tilsyneladende ikke det,
som beboerne i kommunen vil have?
Der er også blevet lavet ”folkeafstemninger” omkring de førstnævnte sager, der
klart viste, at der var flertal imod byrådets
beslutninger.
Nu ved jeg godt, man kan lave undersøgelser, med så mange manipulerende(!)
spørgsmål, at man kan få nøjagtig de svar,
som man ønsker! – Og hvis ikke; - kan man
jo lade være med at offentliggøre dem!!!
Hvorfor er der så denne modstand?
I al kommunikation gælder, at hvis
MODTAGEREN ikke FORSTÅR budskabet;
så har AFSENDEREN et problem.
– Så I, kære politikere har et problem!
”Har de fleste ret; - eller er de bare de
flest”? – som Hausgaard synger.
Jeg er på jagt efter ÅRSAGEN hertil.
Det sidste søgeresultat er en pamflet fra
Aarhus Universitetsforlag, Tænkepauser;
en bog af Michael Bang Petersen: POLITIK.
Den handler bl.a. om den POLITISKE hjerne.
Forestil dig din hjerne er en smartphone:
Udstyret med apps. Hver app kan en række
ting, som den er ekstremt god til. Eks.
Google Maps som kan føre dig fra A til B;
men den kan ikke komme med forslag til,

hvad du skal have til middag. Det kan til
gengæld app’en fra Karolines Køkken.
På samme måde er hjerner indrettet, med
små special-programmer. Hjernerne hos
laks og brevduer er designet til at kunne
navigere i både vand og luft efter stjerner,
lys og magnetisme. - Hvordan? - De gør
det bare. Instinktivt.
Den menneskelige hjerne er også programmeret til at foretage sig forskellige
ting. Men ALTID kun ÉN ting ad gangen!
Den menneskelige hjerne er biologisk set
kun en klump fedtvæv, med en masse
kemi og et par milliarder neuroner. Og forskerne har erkendt, at de faktisk ikke ved
ret meget om hjernens mange funktioner.
De har endnu ikke løst gåden: Hvor kommer tankerne fra? De er dog enige om, at
vi KUN har en hjerne, der evolutionsmæssigt befinder sig på fangerstadiet. Dvs.
den har ikke udviklet sig de sidste 25.000
år i nævneværdig grad!
Vores hjerner er dog politiske i den forstand, at vi i disse mange år har fungeret
i et ”samfund”, hvor vore forfædre var
i stand til at opbygge ”lov og orden”,
- simpelthen for at kunne overleve, og
bringe slægten videre.
Hjerneforskerne mener at evolutionsteorien baserer sig på at udvikle hjernen til det
samfund, som vi til alle tider har været en
del af. Men hjernen er bagud! Det betyder
at hjernen IKKE kan udvikle sig til fremtiden.
Årsagen er, at den stærkeste overlever for
at bringe slægten videre, ligesom i dyreriget.
Omskrevet til nutiden, kan vi sammenligne det med en computer (det hele
menneske inkl. hjernen) med en 30 år
gammel software!
Vores hjerner er altså kun designet til at
kunne overskue små enheder (samfund),
og IKKE store sammenlægninger og
centraliseringer – og slet ikke økonomi i
den størrelse som vi kender det i dag!
Pludselig jeg kan se sammenhængen!
Altså: Vi ”almindelige borgere” vil have
små lokale enheder og samfund, som vi
kan forholde os til. Vi vil lave ”politiske”
beslutninger med personer som vi
kender, og har tillid til, politikere som vi
kan mærke vi har fællesskaber med.
De ”moderne” politikere fremstår som
fiktive personer, der definerer ”virke-

ligheden” så den passer til en politisk
dagsorden, og borgerne er ”nødt” til
at godtage den version, fordi ”de er de
flest’…”! – Og det giver anledning til
”politisk spin”. –
Vi almindelige vælgere er ”politiske dyr”,
der har udliciteret magten til vore (indrømmet!) demokratisk valgte politikere.
Men der sker noget underligt med de
politiske hjerner.
Det beskriver hjerneforskerne også. Man
taler om de 3 P’er:
1: Politik = magt; 2: Penge = grådighed,
og 3: Prestige = det store ego.
Dette fænomen er ikke kun kommunalpolitisk eller landspolitisk; - det er et globalt
problem – og ÅRSAGEN til krig, ufred og
økonomiske kriser!
For ”verdens store politikere” har en lige
så primitiv hjerne som dig og mig!!!
Hjernen er det ”værktøj” der styrer
ALT; så hvordan kan vi løse problemer,
hvis ikke vi ved hvordan værktøjet
skal bruges?
Einstein sagde: ”Man kan ikke løse et
problem med de samme tanker som
skabte det”!
Hvis du vil vide lidt mere om den
POLITISKE HJERNE, så gå på nettet:
Tænkepauser. Her finder du mange små
bøger om store emner.
Dette indlæg er tænkt som indspark til
lokalt at forsøge at ændre nogle politiske
signaler i en sådan retning, at vi kan
”ramme vores borgere” der hvor de kan
forstå det budskab, som vores politikere
udsender. Det er bydende nødvendigt,
hvis vi skal bevare borgmesterposten til
næste valg. – Der er KUN to år til.
De to altdominerende følelser i vores
hjerner spænder fra kærlighed til FRYGT.
Frygt er den største DRÆBER for udvikling. Det ses tydeligt i debatten, - ikke
mindst frygten for forandringen, frygten
for at prøve noget nyt. Frygten ligger dybt
forankret i uvidenheden og i frustrationen
over det totalt komplekse samfund, som
ingen af os er i stand til at overskue –
heller ikke politikerne.
Vi skal have vælgerne MED OS, og ikke
IMOD OS.
Det sikreste er at ramme dem på deres
positive følelser, på NÆRHED.
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Kommuneforeningen for Venstre i
Silkeborg Kommune
Generalforsamling 2016
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kommuneforeningen, torsdag d. 3.
marts kl. 19 i Medborgerhuset, Bindslevs Plads, Silkeborg
Dagsorden
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3.	Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.
Herunder indlæg fra LOF og VU.
4. Behandling af regnskab
5.	Behandling af indkomne forslag. Indsendes inden 1. februar 2016 til formanden,
Kresten Friis. I givet fald, kan forslagene ses på vores hjemmeside senest 8
dage før generalforsamlingen.
6.	Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent
til kommuneforeningen, kredsbestyrelse og regionsbestyrelsen.
7. Valg af formand
8. Indstilling af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af to revisorer og suppleanter
10. Valg af formand for Kredsbestyrelserne Nord og Syd
11. Valg af medlemmer til Kredsbestyrelserne Nord og Syd
12. Valg af et medlem til regionsbestyrelsen
13. Indstilling af delegeret til landsmødet
14. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er der politisk indlæg fra:
Borgmester, Steen Vindum.
Derefter valg af spidskandidat til kommunalvalget 2017

Gjernegnens Venstrevælgerforening
Slip for selv at lave aftensmaden
Kom og spis dejlig suppe sammen med Gjernegnens Venstrevælgerforening, torsdag d. 11. februar 2016 kl. 18.30. Efter spisningen afholder foreningen ordinær
generalforsamling. Begge dele foregår i Gjern Kultur- og Idrætscenter.
Tilmelding til spisning er nødvendig på mobil 2043 2703, eller på mail: michael@
gejlholm.dk, senest tirsdag d. 9. februar 2016. 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 Jacobsen og
Mads Frandsen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Gjernegnens Venstrevælgerforening
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Venstre Vælgerforening
for Silkeborg og Omegn
afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 2. februar 2016,
kl. 19.30.
Sal C, Medborgerhuset, Bindslevs
Plads 5, Silkeborg.
Forslag der ønskes behandlet ved
generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 19. januar
2016.
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

Them-Bryrup
Venstrevælgerforening
afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 3. februar 2016,
kl. 19.30, i Medborgerhuset,
Røllikevej 3, Them
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet, skal
være formanden i hænde senest d. 1.
januar 2016.
Efter generalforsamlingen kan der
købes kaffe og kage.
Derefter er oplæg fra Steen Vindum,
og efterfølgende politisk debat.
Med venlig hilsen
- på bestyrelsens vegne
Formand, Bent Jensen

Blicheregnens
Venstrevælgerforening
afholder ordinær generalforsamling, mandag d. 22. februar, kl. 19
i Vium-Hvam Multi og Kulturhus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Er der forslag til behandling, skal de
være formanden i hænde senest d. 1.
januar 2016.
Denne gang deltager Erhvervs- og
Vækstminister, Troels Lund
Poulsen, og efter generalforsamlingen giver han et oplæg om udvikling
og vækst.
Borgmester, Steen Vindum, deltager
også med et kort oplæg.
Efterfølgende politisk debat.
Foreningen er vært ved en bid brød
til generalforsamlingen. Øl og vand
kan købes.
Den ordinære generalforsamling er
for medlemmer i Blicheregnen.
Øvrige medlemmer af Venstre i
Silkeborg Kommune er velkomne
kl. 20 efter den ordinære del af
generalforsamlingen til oplægget fra
ministeren.
På bestyrelsens vegne
Jens Jakob Andersen
Formand

Venstres

byrådsmedlemmer
og deres udvalg

ResenbroTømrer- &
Snedkerforretning ApS
86 85 33 50

Steen Vindum
Borgmester
Fmd. Økonomi- og erhvervsudvalget
steen.vindum@silkeborg.dk
Poul Dahl
Økonomi- og erhvervsudvalget
Fmd. Nærdemokratiudvalg
Gruppeformand
poul.dahl@silkeborg.dk

Jarl Gorridsen
Fmd. Plan-, Miljø- og
Klimaudvalget
jarl.gorridsen@silkeborg.dk

Gitte Willumsen
Vej- og Trafikudvalget
Fmd. Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget
gitte.willumsen@silkeborg.dk

Leif Bæk
Vej- og Trafikudvalget
leif.baek@silkeborg.dk

Helga Sandorf Jacobsen
Børne- og Ungeudvalget
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
helga.jacobsen@silkeborg.dk

Mads Frandsen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Nærdemokratiudvalg
mads.frandsen@silkeborg.dk
Peter Nyegaard Jensen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalg
PeterNyegaard.Jensen@
silkeborg.dk
Hans-Jørgen Hørning
Ældre og Socialudvalget
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
hans-jorgen.horning@
silkeborg.dk
Anders Kaysen
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
Nærdemokratiudvalget
anders.kaysen@silkeborg.dk
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Kvalitet siden 1915

Det sker …
Som udgangspunkt er alle medlemmer i Silkeborg Kommune,
velkommen til at deltage i de forskellige arrangementer – også i de
øvrige vælgerforeninger.
Hvornår?

Hvad?

Hvem – og hvor?

Torsdag
d. 7. januar
kl. 19.30-22

Nytårstaffel med spisning,
årsberetning, uddeling af
foreningspriser og oplæg fra
byrådsmedlemmer.
Justitsminister, Søren Pind,
deltager med et oplæg, og i
efterfølgende debat.

Kommuneforeningen afholder, og
alle medlemmer er velkomne.
Tilmelding senest d. 3. januar til
Linda Lyngsøe, på tlf. 2065 1750,
eller på lyngsoe@hotmail.dk
Pris: 50 kr.

Torsdag
d. 28. januar,
kl. 19

Debataften om EU-retsforbeholdet
Jens Rohde, MEP, holder oplæg
sammen med formanden for
Politiforbundet, Claus Oxfeldt.
Efterfølgende debat.

Blicheregnens Vælgerforening
arrangerer. Alle er velkomne.
40 kr. inkl. kaffe og brød

Tirsdag
d. 2. februar,
kl. 19.30

Generalforsamling
Afholdes i Medborgerhuset, sal C

Vælgerforening for Silkeborg og
Omegn

Onsdag
d. 3. februar,
kl. 19.30

Generalforsamling
Afholdes Medborgerhuset i Them

Them-Bryrup Venstrevælgerforening

Torsdag
d. 11. februar,
kl. 18.30

Generalforsamling med spisning
Afholdes Gjern Kultur- og
Idrætscenter

Gjernegnens Venstrevælgerforening
Tilmelding til spisning hos
Michael på tlf. 2043 2703 eller
michael@gejlholm.dk senest
d. 9. februar. Pris 50 kr.

Torsdag
d. 18. februar,
kl. 19.30

Generalforsamling
Afholdes Alhuset, Kjellerup

Vinderslev-Kjellerup Venstrevælgerforening

Mandag
d. 22. februar
kl. 19.30

Generalforsamling med deltagelse
og oplæg af Erhvervs- og Vækstminister, Troels Lund Poulsen

Blicheregnens Vælgerforening.
Afholdes i Vium-Hvam Multi- og
Kulturhus. Generalforsamlingen
er kun for medlemmer. Øvrige er
velkomne til oplæg og debat kl 20.

Mandag
d. 29. februar,
kl. 19.30

Generalforsamling
Afholdes Ans Kultur og Idrætscenter

Kjellerup Nordøst vælgerforening

Torsdag
d. 3. marts,
kl. 19

Generalforsamling og valg af
spidskandidat
Afholdes Medborgerhuset Silkeborg

Kommuneforeningen
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20 65 17 50, lyngsoe@hotmail.dk
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GJERN REVISION
Østergade 33, 8883 Gjern
Tlf. 8756 0044

29. marts

Forsidefoto: Linda Lyngsøe

Tlf. 7575 6966

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

Tlf. 8682 4444
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Artikler, der ikke tidligere har været offentliggjort, vil vi
give en førsteprioritet i bladet. Det gør vi for at give Venstrebladet en vis nyhedsinteresse, når det udkommer.
Ret til ændringer forbeholdes.

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

Afsender:

Bladudvalget forsøger også at spare, derfor har vi
været igennem medlemslisten, således at parmedlemmer 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.

Venstrebladet, Tørrepladsen 4, 8620 Kjellerup

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 Venstrevælgerforening
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
Gruppeformand
Poul Dahl
Borgmester
Steen Vindum
Folketingskandidat
Bent Jensen

