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Venstre fik et godt valg i hele Silkeborg kommune, og efter et 
veloverstået kommunalvalg den 21. november er det rart at se 
tilbage på forløbet af valget.

Venstres position i byrådet er bevaret, endda med en lille fremgang. 
Vi har nu 11 medlemmer af byrådet og vi genvandt borgmester-
posten, selvom det på et tidspunkt på valgnatten så ud som om, 
den kunne vippe til rød fordel. Steen kæmpede godt hele natten 
og Steens natlige taktik gjorde, at vi beholdt borgmesterposten. 
Det gik ud over nogle udvalgsposter, men i det store og hele – her 
set i bakspejlet nogle måneder senere - synes jeg vi har fået 
sammensat et godt byråd og Venstre er repræsenteret i byrådet 
på den helt optimale måde. Tak for din kamp på valgnatten, Steen. 
Det var godt gået.

Vi kan her i Silkeborg kommune glæde os over det store stykke 
arbejde, der er udført af vores byrådspolitikere i den forgangne 
periode, som betød, at vi kom styrket igennem valget. Tak for 
det, byrådsmedlemmer. Bliv ved med det. Så får vi også et godt 
valg næste gang.

Venstres organisation havde omkring et års tid før kommunal-
valget lavet en handlingsplan for valgproceduren med opstil-
ling af kandidater og planlægning af kampagneforløb. Vi havde 
opstillingsmøde i midten af maj måned med valg af kandidater i 
opstillingsrækkefølge. 
Der blev valgt 22 kandidater og efterfølgende kom der yderligere 
to kandidater til, der kunne opføres på listen. 

Valgledelsen brugte sommeren til at få vores politiske budskaber 
samlet og debatteret og til fordeling af de mange valgtilforordnede 
på de mange valgsteder i kommunen samt tilrettelægning af de 
mange valgmøder med kandidaterne – både fra Venstre, men 
også flerkantede.

På valgaftenen kunne vi konstatere, at blå blok havde mistet to 
mandater og det betød, at der blev ekstra brug for Steens taktik 
på valgnatten, som jeg tidligere har nævnt. Steen fik lavet en 
fornuftig konstitueringsaftale med radikale, alternative og SF som 
betød, at vi i dag stadig har borgmesterposten. Det er ulig meget 
sjovere at være i besiddelse af førertrøjen frem for at kæmpe om 
den. Det var en kamp at beholde den på, men det lykkedes. Lad 
os håbe, vi kan beholde den mange år endnu.

Vi fik valgt 11 ud af vores 23 kandidater på holdet. Jeg vil her rette 
en stor tak til alle 23 på holdet og takke for jeres store indsats, 
og de, der ikke opnåede valg, kan glæde sig over, at de var med 
til at trække de mange personlige stemmer på Venstres liste, som 
betød, at vi nu kan stille med det gode hold, vi har i dag.

Vores medlemsantal har vi bevaret i kommunen. Der er 697 
medlemmer inkl. 76 VU-medlemmer, og op til kommunalvalget 
har vi fået 56 nye medlemmer, og så sent som i sidste uge kom der 
endnu et nyt medlem til, som vi har fornøjelse at være sammen 
med i aften. 
Den medlemstilgang vi har oplevet, betyder at vi ikke følger den 
landspolitiske tendens – og jeg har en tyrkertro på, at det skyldes 
vores byrådsmedlemmers gode arbejde i byrådet og den politik, 
I står for. Tak for det.

Landspolitisk har der været nogen uro omkring Dansk Folkeparti og 
Liberal Alliance om finansloven. Hvert parti prøvede at fremtvinge 
et valg uden de selv var klar over det, tror jeg. Netop fordi 
skattelettelse og flygtningepolitik skulle blandes sammen i en 
stor suppe tilsat lidt stærkt krydderi bestående af en finanslov. 
Heldigvis brændte suppen på, og skattepolitik, flygtningepolitik 
og indvandrerpolitik blev siet fra og et folketingsvalg blev udsat 
– forhåbentligt til 2019 som oprindeligt planlagt.

Af Kresten Friis
Formand for kommuneforeningen

Kresten Friis genvalgt 
som formand på 
kommuneforeningens 
generalforsamling

Formand Kresten Friis aflægger beretning for året, der er gået.
Foto: Niels Lauritsen.

Steen Vindum fortalte efter generalforsamlingen om aktuelt nyt i byrådet 
og kommunen.
Foto: Niels Lauritsen.

Uddrag af beretningen:
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Steens Corner
Efter valget var der en hektisk aktivitet i forhold til, hvordan vi 
lige fik det hele skruet rigtigt sammen. Med posterne internt og 
med posterne eksternt. 

Set med et Venstresynspunkt, ud fra det valgresultat vi fik, har 
vi ikke kunnet få et bedre afsæt for at skabe politik, end vi har 
gjort. Vi har fået borgmesterposten, og den er altafgørende. Den 
er ikke til diskussion. Den skal man sikre sig at få, og den fik vi. 
Man skal sågar sælge sin syge moster, hvis det er det, der skal 
til, for at få den.
Selv på valgnatten blev jeg ringet op af Venstres landsorganisation, 
bl.a. Venstres næstformand, Kristian Jensen, som spurgte: ”kan vi 
gøre noget for at hjælpe, for borgmesterposten er den vigtigste, 
og den skal du bare bevare”.

Vi har en formandspost på ældreområdet som er vigtig for Venstre, 
vi har en formandspost på et nyt 17/4 udvalg som Mads Frandsen 
sidder på, et meget vigtigt område for Venstre. Så Mads står i 
spidsen for at flytte de unge under forsørgelse over fra passiv 
forsørgelse til aktiv indkomst. Så får vi formandsposten for forsy-
ningsselskabet. Det skal Jarl Gorridsen stå i spidsen for. Venstre 
har lidt ambitioner på forsyningsområdet, at vi stepper lidt op, de 
kommende år. Borgerne skal opleve en bedre kommunikation og en 
bedre service. Samtidig skal vi sikre, at borgerne får forsyning til 
den helt rigtige pris samtidig med, at vi skal omstille os til mere 
og mere grøn energi. I dag er Silkeborg by stort set varmeforsynet 
med naturgas. Det skal vi se på, hvordan vi i fremtiden kan komme 
til at lægge om. Vi skal se på vores spildevand. Vi har i dag vores 
rensningsanlæg på Søholt. Det kan godt være, det skal blive ved 
med at være på Søholt, men vi skal have et nyt rensningsanlæg. 
Hvor det skal ligge er næsten ligegyldigt. Vi skal have et anlæg, 
der er fremtidssikret. Så jeg synes egentlig at Venstre sidder på 
nogle gode poster i Silkeborg. 

Hvordan er så samarbejdet i byrådet? 
Venstre kommer til at levere på det, Venstre har lovet. Når vi siger, 
at vi vil hæve økonomien i skolerne, som vi har lovet, så står vi 
ved det. Så det kommer vi til. Hvor hurtigt, vi kan komme op på 
landsgennemsnittet, det må vi se på. Er det altid godt bare at 
komme på gennemsnit? Næh. Gennemsnit det er egentlig bare et 
ligegyldigt tal. Mit indtryk er, at vi mangler penge i vores skoler, 
og vi kan godt bruge nogle flere penge der. Vi kan bruge dem på 
en god måde. Vil man gerne være en stærk tilflytningskommune, 
er man også nødt til at have nogle stærke skoler, børnehaver og 
vuggestuer. Det bliver svært at holde, hvad vi har lovet, men jeg 
tror faktisk godt vi kan. 
Samarbejdet i det nye byråd, synes jeg, ser fornuftigt ud. Vi 
sluttede det gamle byråd af med at have fire løsgængere, Det var 
noget rod. Det har vi ikke nu. Så jeg synes egentlig, at vi har et 
noget mere harmonisk byråd nu. 

Vi ser ikke nogle grimme udfordringer. Vi har en ret stærk 
økonomi. Vi har en god befolkningstilvækst. Langt de fleste af 
vores borgere er selvforsørgende med job, og vi har en meget 
lav ledighed. Virksomhederne er begyndt at komme til Silkeborg. 

Jeg oplever en enorm gejst og en god karma i vores erhvervsliv. 
Danfoss flytter til Silkeborg i nær fremtid med op imod 200 nye 
arbejdspladser. Så der er mange ting, der går i den rigtige retning.
Der er mange børnefamilier der flytter til Silkeborg. De kan se, 
de får et hus i Silkeborg måske en million billigere end i Aarhus. 
Vi kan også fint matche det serviceniveau der er i Aarhus. Derfor 
bliver vi nødt til at gøre noget for børnene og for skolerne. Kom-
munernes økonomi er skruet sådan sammen, fra centralt hold, at 
flere indbyggere gør, at man får flere penge. 

Vi lever af to ting. Vi lever af vore borgeres skattebetalinger og 
så lever vi af noget bloktilskud.
Når man lægger de to ting sammen, så ligger det helt fast, at flere 
indbyggere er lig med flere indtægter.
Dog skal vi ikke sove i timen. Det med at have regeringsmagten 
og tro på, at man har styr på sine partier man samarbejder med, 
er ikke anderledes i et byråd end det er på Christiansborg. 
Set fra min stol, er det vigtigt at der også er et pænt samarbejde 
med Socialdemokraterne i byrådet. Venstre er også enig med SF 
om mange ting. Venstre og SF er ikke så vilde med den centrali-
seringstilgang, hvor det hele bare skal samles i store centre. Det 
nye byråd er mere optaget af at udvikle vores landdistrikter end 
det tidligere byråd var. 

Borgmesteren har ordet:

I dag er SIlkeborg by stort set varmeforsynet med naturgas. Det skal vi se 
på, hvordan vi kan lægge om.
Foto: Niels Lauritsen.

Det kan godt være, at rensningsanlægget skal blive på Søholt, men vi skal 
have et nyt.
Foto: Niels Lauritsen.
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Europaudvalget i samarbejde med Forsvarsbrødrene:

Tur til Normandiet 6. til 14. juni 2018
Forsvarsbrødrenes tur i 2018 går - efter forskellige opfordringer - til Normandiet. Det bliver en tur på 9 dage og der køres igen med 
Silkebus.

Turen er ikke endelig planlagt endnu, men den foreløbige plan ser således ud:
Første dag kører vi fra Silkeborg til Bruxelles. I Bruxelles skal vi bo på Bedford Hotel, som ligger tæt på Grand-Place. Der er aftensmad 
på hotellet.
Næste dag besøger vi Europaparlamentet, hvor vi får en rundvisning og et møde med Morten Løkkegaard. Der sluttes af med frokost i 
Parlamentet. Om eftermiddagen er der en guided rundtur i Bruxelles.
Tredie dag kører vi mod Frankrig. Der bliver indlagt et besøg i Katedralen i Rouen hvis trafi kken tillader det. Sidst på dagen ankommer 
vi til Hotel Adagio i Caen, hvor aftensmaden står klar.
Dagene i Normandiet er endnu ikke planlagt, men der skal besøges Mont-Saint Michel, Bayeux Tapetet, den tyske kirkegård, det amer-
ikanske museum og kirkegård, Arromanches med museum og resterne af den kunstige havn, der blev brugt ved invasionen. Der skal 
besøges Pegasus-broen og statuen, der er rejst til minde om de danskere, hovedsagelig søfolk, der faldt i forbindelse med invasionen 
under 2. Verdenskrig. Muligvis bliver der også tid til at besøge fi skerbyen Honfl eur.
Den 13. juni kører vi mod Holland, hvor vi skal bo på Hotel Campanile ved Amsterdam. Muligvis bliver der tid til et besøg i en blomster-
park eller en sejltur i Amsterdam.
Næste dag kører vi mod Danmark med ankomst først på aftenen.

Pris for turen er ikke endelig fastlagt, men bliver ca. 7.000 kr. pr. person i delt dobbeltværelse og et endnu ukendt tillæg for enkelt-
værelse. Pas er påkrævet for et komme ind i Europaparlamentet.

Tilmelding til Børge Mikkelsen, Sinding Nørrevej 2, 8600 Silkeborg, 23231220 - bbm@fi berpost.dk

Den britiske forhandlingsstil under Brexit har ikke været impone-
rende. Det har været et langt og helt unødvendigt kaotisk forløb, 
som kun kan tilskrives briterne selv. Briterne har haft alt andet 
end travlt med de reelle Brexit-forhandlinger og har i stedet 
koncentreret sig om interne anliggender og magtkampe.
Dette kaotiske forløb skyldes i høj grad, at der aldrig har været 
en reel plan for Brexit. Det har betydet, at briterne nu betaler 
en høj pris for udtrædelsen, og således er alle krav fra de øvrige 
EU-medlemslande blevet accepteret, både hvad angår regningen 
for deres farvel, borgernes rettigheder og det nordirske spørgsmål.

Det første spæde gennembrud i 
forhandlingerne
I december kom der endelig et gennembrud i den første del af 
Brexit-forhandlingerne, og det foreløbige udkast til en bodeling 
mellem Storbritannien og EU lå klar. Det var ikke et stort fremskridt 
i processen, men det var alligevel nok til at sætte skub i de videre 
forhandlinger.
 
Storbritannien skal være ude af EU-samarbejdet d. 29. marts 2019, 
hvor de formelt forlader EU, og den to-årige transitionsperiode 
begynder. Der er således stadig meget at forhandle om, særligt 
fremtidens handel og told, men der er kun begrænset tid.

Dansk erhvervsliv efterspørger en plan
Briterne har ikke meldt klart ud, hvad deres egne forventninger er 
til det fremtidige forhold til EU, hvilket forståeligt nok har skabt 
stor usikkerhed i dansk erhvervsliv, der har brug for klarhed for, 
hvad briterne vil. Det er især dansk industriproduktion samt de 
danske IT-virksomheder og medicinalvirksomheder, der bliver ramt. 
Jeg mener også, der er klare hensyn at tage til dansk landbrug, 
herunder de danske svineproducenter.

En fastlåst situation
Set ud fra dansk erhvervslivs perspektiv er det afgørende, at 
Storbritannien forbliver i EU’s indre marked og toldunion. Men da 
briterne ikke kan være i det indre marked, og ikke kan forhandle 
en ny handelsaftale før de er ude af toldunionen, er situationen 
fastlåst.
 
Flere parter i europæisk erhvervsliv håber, at EU og Storbritannien 
kan blive enige om en handelsaftale, der ligger tæt op ad den 
nuværende. Som det ser ud nu, kan det dog have lange udsigter, 
og man skal vist være en hårdfør ”brexiteer” for at tro, at man 
kan træde ud af EU og så forhandle sig til det samme end sige 
noget bedre.

Af Morten Løkkegaard
Medlem af Europa-Parlamentet for Venstre

BREXIT
Briter uden plan
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Som helt ny i dette game, så er det en helt ny verden, der åbner sig. 
Vi skal ”klædes på” til de mange forskellige opgaver, som vi støder 
på i udvalgene og byrådet. Der har været 3-dages begynderkursus 
i den tænkte kommune Kattegat, hvor vi var en god flok, på 
tværs af partiskel, afsted fra Silkeborg Kommune. Lærerigt og 
en god mulighed for at skabe gode kontakter på tværs i byrådet. 
Der har været introduktionsseminar i de enkelte udvalg og vi har 
været afsted til Udviklingsseminar, Temamøder og Målseminar for 
det samlede byråd. Så der er ingen tvivl om, at vi nye har haft 
kalenderen fyldt godt op med lokalpolitik – dejligt.

Økonomi og budget har altid været min kæphest. Vi har et budget 
på 5.400.000.000 kr. og i min optik, er det et godt udgangspunkt 
for at skabe og drive det samfund, som jeg ønsker. Altså mit 
udgangspunkt er, at vi har de penge, vi har og dem må vi få til 
at slå til.

Men med så store tal, så er det også klart, at der er rig mulighed 
for at prioritere og flytte rundt på pengene. Efter jeg har gen-
nemgået budgettet på 448 sider, må jeg også sande, at det, 
specielt som ny, er svært at forholde sig til omkostninger, som er 
fordelt på bevillinger. Og det er jo klart, at hvis man vil flytte fra 
en bevilling til en anden bevilling – så kan det blive et ”slagsmål” 
mellem de 2 udvalg eller deres formænd. Jeg håber, at jeg via 
min plads i Erhvervs- og økonomiudvalget får mulighed for at se 
lidt overordnet på et samlet budget, og være med til at lave de 
helt rigtige prioriteringer. Man kunne måske også tillade sig den 
antagelse, at man ikke død og pine skal bruge alle pengene. Nok 
om penge.

I Sundhed- og ældreudvalget har vi blandt andet været på tur 
til diverse plejecentre. Virkelig spændende at komme ud og se 
virkeligheden på et område, hvor mit fokus bestemt ikke har 
været tidligere. For vi skal, efter min mening, sikre en værdig 
alderdom og gøre alt, hvad der står i vores magt for at skabe 
gode forudsætninger for et godt liv på vore plejecentre og i 
hjemmeplejen. 

I Klima- og miljøudvalget får vi lejlighed til at behandle det helt 
nære som enkeltstående miljøgodkendelser, men også muligheden 
for at komme helt op i helikopteren og snakke FN’s klimamål og 
Kommunens ambition om at være CO2 neutral i 2025. Og denne 
ambition er ambitiøs. Det skal køres på med rigtig mange forskellige 
indsatser, og der er ingen tvivl om, at det bliver mange bække 
små og et par store indsatser, som skal gøre forskellen. 

For selvfølgelig skal vi passe på naturen og klimaet. Men det 
skal ske i samspil med de folk, der nu engang bor og lever i og 
med naturen. Det giver jo ingen mening, at et flot og ambitiøst 
byggeprojekt midt i Silkeborg By standses med baggrund i sø-
beskyttelseslinje. Hvis vi ikke kunne give dispensationer til sø/
åbeskyttelseslinje og skovbyggelinje i Silkeborg, så var der kun 

et ganske lille område omkring Søndergade/Bindslevs Plads, hvor 
der kunne bygges. 

Som gruppeformand er jeg rigtig glad for vores byrådsgruppe. 
Som jeg tidligere har beskrevet, så er vi en god gruppe med unge/
modne og uerfarne/erfarne. Det er naturligt, at vi nye – i respekt 
for erfaring – måske holder lidt lav profil i starten. Men jeg kan 
mærke, at der ulmer et kraftigt politisk engagement hos de nye, 
som nok skal folde sig ud inden for de næste måneder.

Men en ting har skuffet mig lidt. De sociale medier og specielt 
Facebook er en skueplads for en ikke særlig køn debatform. På 
Facebook er det tilladt at skrive hvad som helst. Man burde – inden 
man trykker på ”enter” – lige stille sig selv dette spørgsmål: Det 
jeg nu har skrevet – ville jeg kunne sige det samme til ham/hende, 
hvis jeg stod ansigt til ansigt med vedkommende nede i Brugsen. 
Ville man ikke kunne svare ja til dette – så lad være med at trykke 
”enter”. Når vi i Venstres gruppe f.eks. bliver sammenlignet med 
Levakovic-klanen, så er grænsen nået. Det er ikke rimeligt, at vi, 
der gør et godt stykke arbejdet for samfundet skal svines til, blot 
fordi det er nemt og uforpligtende via diverse digitale medier. Vi 
vil og skal ikke findes os i hvad som helst.

Og så bliver det sidste gang jeg skriver ”vi nye” – fremover vil 
vi betragte os som fuldgyldige byrådsmedlemmer med kort 
erfaring.

Af Flemming Heiberg
Økonomi- og Erhvervsudvalget

Klima- og Miljøudvalget (næstformand)
Sundheds- og Ældreudvalget

Så er vi 
godt i gang
Så er de første godt 65 dage som medlem af Silkeborg Byråd forbrugt. 

Skaf et nyt medlem 
og få en flaske rødvin
Meld til på 
www.silkeborg.venstre.dk
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Lige nu er der sket så meget, at det føles som en evighed siden at 
det var 21. november. De 3 uger op til valget var meget hektiske og 
i særdeleshed også lærerige. For mit vedkommende var jeg med til 
2 valgmøder som aktiv. Det første var i Kjellerup på skoletorvet. 
Det var et alm ”panel debat” vælgermøde. For mit vedkommende 
det første, hvilket jo naturligt gav lidt kriller i maven. Jeg var dog 
så heldig at skulle have Sten Vindum ved min side, så det gav en 
vis tryghed. Det andet var et såkaldt ”cafe møde” i Arena Midt 
arrangeret af Erhverv Silkeborg.

I det hele taget har rigtig mange ting siden den 21. november 
været ”førstegang”. Perioden op til valget var jo som første gangs 
opstillet lidt en famlende øvelse. Hvad gør man og hvad gør man 
ikke. Men jeg forsøgte så godt jeg kunne at deltage og selv være 
medarrangør til forskellige ting. Samtidig havde jeg en helt klar 
holdning, at det måtte være det jeg har foretaget mig de sidste 4 
år i mit lokalsamfund der skulle få mig valgt, og ikke det 
jeg fortog mig de sidste uger op til valget.

Det gav jo så det resultat, at jeg blev valgt 
med 474 stemmer og dermed en placering 
lige trygt midt i Venstres gruppe i byråds-
salen.
 
Den 22. november, hvor resultatet skul-
le offentliggøres, var virkelig pinefuld. 
Vi var flere som tog om i Jysk arena. 
Selv stod jeg i flere timer sammen 
med Flemming Heiberg og snakkede 
og ventede og ventede på resultatet. 
Helt uvidende stod vi den dag sammen 
uden at vide, at vi nu ville blive kollegaer 
og venner. 

Computerproblemer gjorde, at det trak gevaldig ud, 
inden resultatet kunne offentliggøres.

Vi fra Venstre fik jo som bekendt 11 valgt ind og beholdte borg-
mesterposten. 

Jeg har været så heldig, at jeg er kommet ind i de 2 udvalg jeg 
havde i top 2. Jeg har fået en plads i Klima og Miljø samt Børn og 
Unge udvalget. Så kan man ikke ønske mere.

Og hvad har vi så foretaget os de første 60 dage? Jo kalenderen har 
været særdeles fuld af møder og arrangementer. Udvalgsmøder, 
introkurser, temamøder, kursus for nyvalgte over 3 dage i Horsens, 
døgnseminar med Klima og miljø udvalget og lige en panel debat 
arrangeret af MJA og Silkeborg bibliotek, plus alt det jeg har 
glemt at nævne.

Jeg vil sige, at hvis de næste måneder skal være lige så hektiske, 
så skal der vist lidt flere timer i døgnet A

Allerede nu har jeg også flere gange været ude og se på nogle 
projekter og tiltag fra borgere, der har inviteret ud. Det vil jeg 
sige, det er noget jeg syntes er umådelig godt. Jeg vil rigtig gerne 
i det omfang tiden tillader det ud for ved selvsyn at se, hvad 
det er borgere går og rumler med. En ting er at få en mængde 
informationer på computeren, men noget andet er det, at se 
problemstillingerne med egne øjne. 

I Klima og miljø skal vi beskæftige os en hel del med vand. Både 
det der løber i åer og søer, men også det vi på forsvarlig vis skal 
have afledt igen. Også her har jeg været ude og se spildevands- 
anlæg og sø- og å-projekter. Det bliver noget der kommer til at fylde 
rigtig meget i det udvalg. Jeg håber dog, at på sø- og å-projekter, 
at jeg kan være med til at holde fast i at vi stadig bevarer noget af 
den særlige kulturarv vi har rundt omkring og kan finde løsninger, 
som tilgodeser både de lokale men også de statslige projekter, 

som vi skal implementere med ”Økologisk” genopretning. 
Det er bare vigtigt, at vi finder løsninger som alle 

kan leve med. Det er min holdning.

Vi har i det udvalg også miljøtilsynet med 
mit eget erhverv, nemlig landbruget. Her 
har jeg også været så heldig, at hele 
udvalget plus forvaltningen har været 
på besøg hos os, for at blive klædt på 
til hvad miljøtilsyn er for en størrelse. 
Se det kan jeg godt lide A

Børne og unge udvalget er jo i den 
situation at vi skal have tilført nogle 

midler. Et såkaldt” positivt problem”.

Min tilgang til det er at de penge der skal 
bruges på skole og daginstitutions området, bliver 

brugt fornuftigt og der hvor det giver mening for de 
enkelte institutioner og skoler. Vi skal nu i gang med dialog- 

møder på området. Det bliver spændende at høre hvad de tænker. 
Og endnu engang bliver det ”første gang” for mig.

I det udvalg sidder jeg heldigvis med 2 Venstre kollegaer med god 
erfaring i politik. Så jeg er helt tryg ved, at vi gør det rigtige.

Af Susanne Jacobsen
Klima- og Miljøudvalget og Børn- og Ungeudvalget

Fagre nye 
verden
Jeg har fået til opgave at skrive lidt om valget og tiden i byrådet de første 60 dage.

"Jeg vil sige, at hvis de 
næste måneder skal 

være lige så hektiske, 
så skal der vist lidt flere 

timer i døgnet"

www.silkeborg.venstre.dk
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Her godt to måneder inde i den nye byrådsperiode vil jeg fortælle 
om mine oplevelser som nyvalgt byrådspolitiker. Jeg holdt vejret 
d. 22. november, da navnene blev læst op i Jysk Arena af borg-
mesteren. Og da han efter mit navn og stemmeantal sagde det lille 
ord ”valgt”, betød det jo så, at jeg var valgt til Silkeborg byråd. 
Og så var det lille ord ”valgt”, pludselig ret stort! Jeg kørte hjem, 
nærmest med armene over hovedet, var et stort smil, fyldt med 
stolthed og ydmyghed over at det kunne lykkes. Dette forstærkedes 
af besøg hos den lokale købmand, som dagene efter kunne vare 
20-25 minutter, hvor folk skulle snakke og ønske tillykke. 

D. 1. januar startede så det rigtige arbejde, hvor jeg lidt efter 
lidt begynder at forstå hvad det kræver at sidde i byrådet. Jeg 
var heldig at komme i to rigtig spændende og gode udvalg, nemlig 
Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget. 
Selvom de erfarne fra byrådet havde sagt, hvor mange timer man 
skulle regne med at bruge om ugen på byrådsarbejde, så havde 
de på ingen måde overdrevet - måske nærmere det modsatte, for 
ikke at skræmme os nye. For indtil videre har kalenderen været 
ret så fyldt, blandt andet med opstartsseminar og målseminar med 
hele byrådet og flere udvidede udvalgsmøder, hvor vi er blevet 
klædt på efter bedste evne til de kommende fire år. 

Ud over det, så prøver man jo at holde kontakt med ens lokale 
vælgerforening, få tid til at løbe i løbeklub, lege med Lego med 
børnene og være der for dem. Jeg synes som ny, at der er mange 
ting at forholde sig til, både i udvalgene og i byrådet som helhed. 
Indtil videre har det hele været mest positivt - især i Venstregrup-
pen, hvor jeg synes vi har et fantastisk samarbejde, og er gode 
til at spille hinanden stærke. Men også tværpolitisk, hvor vi i det 

store hele kommer rigtig godt ud af det med hinanden, og os der 
er nye laver også lidt sociale arrangementer for at kunne hjælpe 
hinanden som nyvalgte, og skabe gode relationer på tværs af 
partierne. 

Udfordringen indtil videre er mest tiden, hvor jeg er heldig med 
et godt bagland i form af en forstående kone, som er gået ned i 
tid på arbejdet, så jeg kan bruge noget mere tid på politik. Nogle 
bedsteforældre som er flinke til at hjælpe når det kniber, og en 
murermester som er mere end large, når det kommer til mine 
hele og halve fridage.

Rent politisk er vi jo stadigvæk lidt i opstartsfasen i udvalgene. Vi 
er så småt på vej ind i stoffet, og har fundet ud af hvad vores udvalg 
dækker over - blandt andet hvor vi har dagtilbud, plejecentre mv. 

Som Steen Vindum sagde i sin nytårstale, så skal en kommune 
vurderes på hvordan man tager sig af de svageste. Det er det 
udgangspunkt jeg har taget med mig i udvalgsarbejdet. Jeg vil 
sætte fokus på de svage grupper i samfundet, vise at det også er 
Venstres politik at passe de svage og udsatte grupper i samfundet 
- vi sørger bare for at der også er råd til det, sætte mit præg på 
hvordan vi passer på de udsatte grupper, og være medvirkende 
til at de ældre har så tryg og problemfri en alderdom som muligt. 
Jeg vil selvfølgelig også arbejde helt generelt for, at vi får mere 
sammenhæng mellem Silkeborg som centerby og en masse levende, 
aktive byer og landsbymiljøer uden for centrum.
Jeg glæder mig til det politiske arbejde de næste fire år. Og jeg 
håber på en masse sparring med medlemmerne og baglandet i 
Venstre, så vi kan understøtte hinanden.

Af Kasper Thomassen
Byrådsmedlem og medlem af Socialudvalget og 

Ældre- og Sundhedsudvalget

Silkeborg Byråd 
havde brug for 
en murer

MØD OS PÅ FAMILIEMESSEN I ARENA MIDT
søndag den 22. april på stand 38 fra kl. 10-16
 
 Du kan møde folketingskandidat Gitte Willumsen
 samt byrådsmedlemmerne:
   Kasper Thomassen, Mads Frandsen,
   Susanne Jacobsen og Flemming Heiberg
        
      Besøg vores stand og få en snak med os.
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Jeg er nyt medlem af Venstre, og jeg er blevet spurgt, om jeg vil 
fortælle lidt om mig selv og min baggrund. For hvem er lige sådan 
et nyt medlem? Og hvorfor overhovedet være medlem?

Jeg har boet i Silkeborg de sidste 16 år. Jeg elsker byen, naturen 
og mulighederne, men først og fremmest elsker jeg stemningen 
her. Provins med sjæl.

Jeg bor i hus på Århusbakken, Silkeborg, sammen med min mand, 
der er ortopædkirurgisk læge. Jeg selv er anæstesisygeplejerske 
og ansat på Regionshospitalet Viborg. Jeg har tidligere af flere 
omgange været ansat i Silkeborg, men lukningen af det akutte 
indtag har gjort det mere attraktivt at kigge lidt mod nordvest.

Jeg har en forholdsvis stor familie, og med børn på 10 måneder, 10 
år og 12 år, så er en stor del af fritiden helt naturligt dækket ind.

Jeg har været en aktiv del af Lindegårdens Rideklub i Gødvad, 
men i november ́ 17 solgte jeg min hest, da tiden ikke var til det. 
Tidligere har jeg været instruktør i Silkeborg Gymnastikforening, 
og jeg synes foreningslivet er en vigtig del af den danske folkesjæl. 
Hundetræningen hjælpes på vej i Hundeførerforeningen, børnene 
lærer at svømme i Svømmeklubben og min ældste søn knytter nye 
bånd i Fiskeriforeningen.

Jeg er medlem af skolebestyrelsen på Langsøskolen og har tidligere 
siddet i bestyrelsen for børnehaven Akacien. Herigennem har jeg 
fået øget indsigt i disse områder, og hvordan de påvirkes politisk, 
og ad samme grund er det her min hovedinteresse findes. Jeg 
synes børne- og ungeområdet er vigtigt. Helt vildt vigtigt endda! 
Jeg er optaget af, hvordan den overordnede politik har direkte 
indflydelse på vores børns læring og trivsel; -hvordan politik har 
direkte indflydelse på menneskers liv.

Et andet område, der har min interesse, er sundhedsområdet. 
Det er ikke sjældent at sundhedsstof er et tema over spisebordet 
hjemme hos os. 

Under sidste valgkamp, havde jeg muligheden for at høre flere 
af vores lokalpolitikere. Jeg har stor respekt for det arbejde, 
de udfører og forstår, at politik er kompromisernes kunst. Mit 
grundlæggende syn på tilværelsen er liberalt, og derfor har jeg 
valgt Venstre. Det er bestemt ikke ligegyldigt, hvem der har 
taktstokken i kommunen, regionen eller staten. Mødet med en 
meget engageret venstre-politiker gjorde forskellen. Jeg bekender 
kulør og vil også være med!

Et nyt medlem 
siger hej ... Af Sanne Gordon Frederiksen

Tid: Mandag d. 28. maj 2018 kl 19 00
Sted: Flyvestation Karup Hovedvagten
Herningvej 30 7470 Karup.
Agenda:
19.00: Ankomst (Parkeringspladsen inden for 
hovedvagten til højre).
19.05: Rundtur i bus på flyvestation Karup med 
besigtigelse af bl.a. helikoptereskadrillen.
20.45: Aftenkaffe med briefing om forsvaret, 
flyvevåbenet og helikoptereskadrillen dets 
arbejdsopgaver og fremtid.
21.30: Tak for i aften. 

Venstre i T hem B ryrup inviterer til besøg på 
flyvestation K arup. Vi skal se nogle af de nye 
faciliteter og helikoptere samt have en briefing 
om forsvaret og vores  s ikkerhed. Alle er 
velkomne. 
T ilmelding nødvendig til venstre@ rjbj.dk eller 
J ens  Nymand tlf.30325574 senest 1/5.

KLAP EN HELIKOPTER!
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Borgmesteren har fået ny hånd. Flemming Heiberg, nyvalgt 
byrådsmedlem, er Venstres mest magtfulde medlem af byrådet, 
da han er blevet borgmesterens højre hånd som nyvalgt grup-
peformand. Samtidig med det, har han fået sæde i det magtfulde 
økonomi og erhvervsudvalg. Flemming Heibergs største opgave som 
gruppeformand bliver, at sørge for sammenhold i venstregruppen.
Flemming Heiberg har stor respekt for opgaven som gruppeformand 
og har det fint med at være den, der skal træde i karakter og forklare 
konsekvenser ved at køre i modsatte side af vejen end venstre gør. 

Silkeborg skal have cykelbusser. Cykelbusserne skal være med 
til at mindske trængslen i midtbyen, fordi flere vil vælge cyklen 
som transportmiddel, håber man i plan- og vejudvalget som 
bl.a. er repræsenteret af Helga Sandorf Jacobsen fra Venstre. 
Trafikstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til en forundersøgelse 
om det er muligt at flytte arbejdspendling fra bil til pendling 
på cykel, så man kan få pendler til at vælge cykelbussen som 
transportmiddel i stedet for bilen.

 

Eksempel på asiatiske 
cykelbusser. 
Foto: Niels Lauritsen

Investering i ledig arbejdskraft giver overskud. Det kan betale 
sig at bruge penge til at hjælpe ledige. Beskæftigelsesminister 
Troels Lund Poulsen siger, at andre kommuner kan lære af Silkeborg, 
som vil bruge 98 mill kroner i perioden 2015-2021, på at få ledige 
borgere i beskæftigelse. Gevinsten ved at bruge 98 millioner kroner 
forventes at ville ende i et plus på 122 millioner kroner på grund 
af den øgede beskæftigelse.

Venstre bakker op om, at få lavet en undersøgelse, der viser, hvad 
det vil koste at få kommunens skoler op på landsgennemsnittet, 
men synes ikke, det skal være et mål i sig selv at nå der til, 
siger Venstres gruppe i børne- og ungeudvalget. Det vil sikkert 
koste tæt på 50 millioner kroner at hæve Silkeborgs skoler op til 
landsgennemsnittet. Måske er det bedre at se på, hvad vi gerne 
vil med skolerne, og så derefter tage stilling til, hvad det koster. 
Johan Brødsgaard fra Radikale er overrasket over den melding fra 
Venstres gruppe i udvalget. Det var ikke det, vi diskuterede på 
valgnatten siger Brødsgaard, da vi indgik i en konstitueringsaf-
tale om skolernes økonomi. Steen Vindum har dog trøstet Johan 
Brødsgaard med, at man vil holde aftalen. Vi skal nok gøre det på 
den rigtige måde, og det skal være over en længere periode. Vi 
skal stille krav til, hvordan pengene skal bruges. Der er lavet en 
konstirueringsaftale, og den står jeg naturligvis ved, siger Steen 
Vindum til Johan Brødsgaard.

Trafikproblemerne mellem Silkeborg og Viborg (rute 52) kan løses 
ved at etablere en ny motorvej. Der er en forøgelse af trafikken 
på rute 52 med godt 3500 biler i døgnet. Motorvejsforslaget går 

på en linjeføring, hvor Silkeborg, Kjellerup og Viborg forbindes 
parallelt med rute 52 fra Silkeborgmotorvejen og op til Viborg, 
tættere på Silkeborg end den hidtil omdiskuterede løsning ved 
Pårup. Okholm fra SF i Silkeborg byråd vil arbejde på at fremskynde 
lige netop den omtalte strækning fra Silkeborgmotorvejen forbi 
Kjellerup til Viborg.

Borgmesteren har underskrevet en samarbejdsaftale med Aarhus 
Universitet, der skal styrke samarbejdet med det omkringliggende 
samfund, om at løse problemer i forbindelse med sundhedsområdet. 
Samarbejdsaftalen skal have fokus på erhvervslivet, iværksættere 
i vækst og folkesundheden gennem videnudveksling, forskning og 
uddannelse. Læring og trivsel i institutioner og skoler omkring det 
digitale er også et af fokusområderne. Man kan forestille sig, at 
skoleelever er med til at indsamle praktisk viden om områdets 
vandkvalitet og bagefter dele den med forskerne. Samarbejdsaf-
talen blev underskrevet på Ferskvandscentret i Silkeborg.

Godt tre fjerdele af de handlende i Silkeborg midtby savner 
nogle anderledes spisemuligheder som kunne være et Street Food 
marked. Næsten alle vores nabobyer har street food markeder, 
og hvis de handlende i Silkeborg kunne bestemme, haster det 
med etableringen. Midtbyen vil blive mere attraktiv at opholde 
sig i , hvis der kommer nogle helt anderledes spisesteder. Et af 
forslagene til, hvor man kan etablere street food marked kunne 
være i Bios gård, hvor der allerede er lavet tegningsforslag til, 
hvordan det kan bygges. Derved kan et marked i Bios gård være 
med til at forbinde Vestergade med Nygade.

Kommunekontaktråd Midtjylland består af 19 borgmestre fra 
det midtjyske område samt 16 byrådsmedlemmer. Kommunekon-
taktrådet har i januar valgt formand og næstformand. Formand 
blev Torben Hansen, borgmester i Randers og næstformand blev 
Steen Vindum fra Silkeborg. Kommunekontaktrådet har til formål 
at fremme og drøfte de fælleskommunale interesser for de 19 
kommuner, specielt inden for sundhed, social og undervisnings-
områderne. Også trafik og infrastruktur er en del af formålene.

Flertal i byrådet for etablering af biogasanlæg. Efter en lille times 
debat stemte 23 byrådsmedlemmer for at godkende lokalplanen 
med nødvendige ændringer fra den eksisterende. Bygherren 
kan nu gå i gang med at bygge sit biogasanlæg ved Allingvej. 
Første spadestik vil blive tage i forsommeren. Det bliver muligt 
at producere omkring 90.000 tons biomasse om året. Den gylle, 
der skal leveres til anlægget, kommer fra fem gårde. Gassen 
der produceres i anlægget afsættes til naturgasnettet via en 
nedgravet gasledning. En god måde til at deltage i nedsættelsen 
af CO2 på.

Borgmester Steen Vindum ærgrer sig over, at ideen om et 
stort butikscenter ved Torvecentret er droppet. Det var en af 
forudsætningerne for at bevare Silkeborg som en af de store 
handelsbyer. Fra at skulle rumme ca. 60 butikker inkl en ny Føtex, 
ender det efter foreløbige beregninger fra bygherre, at blive et 
boligområde med nogle få butikker. Håbet er, at byggeriet kan 
stå færdigt om små 3 år.

Af Niels Lauritsen
Redaktør

DET ER SKET
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Siden Lars Løkkes nytårstale har der været stor fokus på paral-
lelsamfund i Danmark. De seneste tal fra Finansministeriet, der 
netop er offentliggjort, viser, at ikke-vestlige indvandrere og 
efterkommere kostede statskassen cirka 36 milliarder kroner i 
2015. Det er en stigning fra 33 milliarder i 2014. Og hvis vi ikke 
gør noget, kan vi forvente, at udgifterne blot vil stige og stige. 
Udover de økonomiske udfordringer ved ikke-vestlige indvandring 
ser vi også, at de lever efter deres egne regler og normer. Her 
bliver der set stort på danske regler og love. Det er desværre et 
faktum. Gang på gang må politiet og andre myndigheder forlade 
disse områder, og se til at unge begår ulovligheder - uden at det 
er muligt at gribe ind. Det kan vi ikke leve med som samfund, og 
det skal vi ikke blive ved med at finde os i.

I Silkeborg har vi også områder, hvor der er ghettolignende tilstande 
- i løbet af sommeren 2017 blev der bl.a. afbrændt biler og påsat 
brande i området omkring Lupinvej og Resedavej. Det afstedkom 
en øget indsats fra både politi og kommunale medarbejdere. Også 
i forhold til området omkring Arendalsvej er der problemer med 
integration. Så ghettoproblemer er også noget vi må forholde os 
til i Silkeborg kommune. Det er ikke et problem, som kun vedrører 
København og Århus. 

At problemerne findes i Silkeborg kan vi se i den allernyeste 
opgørelse fra regeringen, som blev offentliggjort 1. marts. Her er 

Resedavej og Lupinvej i kategorien ”Udsatte områder”. Det er to 
af regeringens kriterier for at komme på listen, som områderne 
desværre opfylder. Der er bl.a. antallet af beboere uden for 
arbejdsmarkedet, der skal være over 40%. For de to områder er 
procenten 44%. Desuden opfylder områderne også kriteriet for 
uddannelse, hvor 60,6% af beboerne på Resedavej og Lupinvej 
kun har en grundskoleuddannelse. Her ligger regeringens grænse 
på 50%.

Der er heldigvis også lyspunkter. Unge, der gerne vil uddannes og 
passer deres skole. Og gode kræfter, der også vil være en del af 
vores samfund. Og der skal vi sørge for at give dem en reel chance. 

Som kommune har vi en stor opgave foran os. Vi skal arbejde 
målrettet på, at disse områder kommer væk fra ghettolisten. 
Vi skal derfor blive endnu bedre til at få disse personer ud på 
arbejdsmarkedet. Og her er det vigtigt at sige, at I forhold til så 
mange andre steder, har forvaltningen og Arbejdsmarkedsudvalget 
de sidste fire år gjort det fint. Og vi har firmaer, som efterlyser 
arbejdskraft, så det gælder om at give dem de rette kompetencer, 
så de kan besætte disse stillinger. Det er ikke udmøntet i praksis 
endnu, hvordan opgaven skal løses i Silkeborg. Men løses, det skal 
den. For hvis vi ikke selv tager fat, ja, så kommer regeringen – det 
lovede Lars Løkke på KL’s landsmøde den 8. marts – og det ønsker 
vi selvfølgelig ikke. Vi vil, vi skal og vi kan selv.

GHETTOPLANEN  
i lokalt 
perspektiv Af Gitte Willumsen

Sundheds- og Ældreudvalget (Formand) og Plan- og Vejudvalget
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God kommunikation har alle dage været vejen frem mod gode 
resultater, og alligevel kan der blandt voksne mennesker i et 
gammelt og anerkendt parti være mangel herpå. Selvfølgelig må 
man i politik være uenige, også internt i et parti, men det skal 
gøres på en ordentlig måde, og udadtil bliver man nødt til at have 
en fælles front, som står sammen og er stærk. 

Hvis man er uenig om en minister eller formands tilgang til tingene, 
så er det naturligvis en ting, der skal diskuteres internt i partiet, 
men når der er et valg på vej inden for nærmeste fremtid, og vi 
alle er interesserede i, at Venstre får så godt et valg som muligt, 
så bliver man nødt til at fokusere på de positive ting, når man 
skal hverve nye medlemmer. Det kan godt være, man ikke er enig 
med det et folketingsmedlem siger, men så fokuser i stedet for på 
en, som du synes, gør det rigtig godt. Måske en, som gør noget 
for dit lokale område, eller en der gør noget godt for landbruget, 
skoler, ældre eller andet. 

Når man skal hverve nye medlemmer, som bliver man også nødt 
til at være meget opmærksom på, hvem ens modtager er. Når jeg 
snakker med andre unge på min alder, så fortæller jeg dem, at 
Venstre gerne vil give frihed med ansvar og give muligheder for 
at være tømrer, SOSU-assistent, jurist, bibliotekar, sygeplejerske 
eller læge, hvis det er det, du gerne vil og er god til. Jeg gør 
meget i at fortælle, at ingen er uundværlige, og at erhvervs-
uddannelser er mindst ligeså vigtige som lange videregående 
uddannelser. Vi har brug for alle i vores samfund, og det er en 
fejlantagelse, når nogle unge tror, at Venstre kun vil landbruget 
og akademikere. Når jeg snakker med folk i musikbranchen, så 
er det igen punktet med frihed, som jeg lægger vægt på, for det 
er musikere meget glade for, og jeg tror ikke, jeg kender nogle, 
som er mere interesserede i lavere skatte end mange musikere 
er. Jeg kender yderligere mange, som er interesserede i at starte 
egen virksomhed, hvor jeg så prøver at sætte dem ind i, hvilke 
muligheder liberale partier gerne vil give selvstændige, så det 
bliver lettere at være selvstændig. Man bliver nødt til at møde sin 
modtager et sted, hvor der faktisk er en mulighed for, at man kan 
være enige. Det hjælper ikke altid at være uenige og diskutere, 
når vi skal hverve nye medlemmer. Hos nogle mennesker er det 
en god idé at nævne Inger Støjberg, og hvad hun gør, og over 
for andre mennesker er det måske bedre at nævne et lokalt 
folketingsmedlems arbejde. 

Når det er sagt, så skal man selvfølgelig ikke være naiv og danne 
et glansbillede, som ikke er der, og det sidste man skal begynde 
på er nærmest at tvinge folk til at stemme Venstre. Og i hvert fald 
slet ikke tale ned til folk, som stemmer på andre partier, for så 
lukker folk af, og du kommer ikke til at ændre deres opfattelse af 
tingene på nogen måde. Kigger vi et kort øjeblik mod USA, så kan 
vi se, hvad der sker, når man bliver ved med at svine den anden 
part til i stedet for at møde folk med konstruktiv dialog. Mange 
som stemte på Trump forholdt sig passive og holdt det hemmeligt, 
og derfor endte valgresultatet med at falde ud til Trumps fordel, 
selvom meningsmålinger først sagde noget andet. Snak positivt 
om partiet, om højrefløjen, om liberale partier, og undlad så 
meget som muligt af det negative om andre partier – det hjælper 

ikke i længden. Nogle af dem, jeg har snakket med, er rykket fra 
venstrefløjen til Liberal Alliance. Det er ikke vores parti, men det 
er stadig et skridt i den rigtige retning, hvor vedkommendes øjne 
er blevet åbne over for en anden tilgang til samfundet.

Det jeg prøver at sige er, at befolkningen generelt er trætte af 
folk, som sviner hinanden til. Kom frem med konstruktive ting, 
mød hvert eneste individ et sted, hvor det giver mening for 
netop det individ, så folk opdager alle de forskellige aspekter af 
Venstre. Det er altid i orden, at man hellere vil have en anden på 
formandsposten eller en ministerpost, men lad være med at lægge 
vægt på det, men find i stedet noget positivt at snakke om, og 
lad os så stå sammen udadtil. Sådan bliver man et stærkt parti.

GOD 
kommunikation Af Marie Louise Sandorf Jacobsen



Silkeborg Forsyning er vigtig 
i vores grønne omstilling.
Foto: Niels Lauritsen
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I Steens Corner side 3 fortæller Borgmesteren kort om Forsyningen 
og nogle af de politiske ambitioner, vi kan knytte op på formands-
skabet de næste 4 år. I slutningen af maj tiltræder jeg som formand, 
og lad mig derfor benytte lejligheden til at perspektivere det 
meget vigtige forsyningsområde yderligere.

”It is important that you stay under the radar”. Sådan sagde 
indkøberen for en meget stor europæisk koncern til mig for 
nogle år siden, hvor jeg var salgsdirektør hos en virksomhed, der 
leverede arbejdstøj til kunden. Jeg glemte aldrig sætningen, der 
naturligvis betød, at så længe vi bare leverede uden praktiske 
problemer, så var der fred og ingen fare.

Sådan er det også lidt at drive forsyningsvirksomhed. Man skal 
bare gerne levere varen, uden at der egentlig er nogen, der 
lægger mærke til det. For prøv en gang lige at tænke over det: 
Det handler om at få vores spildevand af vejen og renset, at få 
hentet vores skrald, og at der er varme i radiatoren, når man 
drejer på knappen – og alt sammen gerne til en pris, som folk 
opfatter som rimelig.

Det er faktisk en ret vigtig opgave. Herhjemme tager vi det for 
givet – men vi skal ikke langt væk, før man ikke helt har den samme 
luksus. Mange steder i verden er rent vand ingen selvfølge, og affald 
kan sagtens flyde på gader og stræder med konsekvens for både 

æstetik og sundhed. På samme måde er central varmeforsyning 
en luksus, som faktisk fritager den enkelte husholdning fra en 
masse bøvl med forskellige installationer og levering af brændsel 
af den ene eller anden art.

Det er en stor opgave, som vi typisk ikke tænker over. Ikke noget, 
vi går og er specifikt opmærksomme på som forbrugere sådan en 
helt almindelig onsdag formiddag i Silkeborg Kommune. Man kan 
altså kalde det en politisk post, der helst skal foregå i stilhed – lige 
noget for mig.

Men når sådan en omfattende opgave skal håndteres, kan det ikke 
undgås, at der nogle gange kommer praktiske udfordringer. Og 
da det berører folks varme, skrald eller rene vand, så giver det 
ofte noget ”røre i andedammen”, og så er stilheden forbi. Senest 
har nogle oplevet praktiske problemer med f.eks. afhentning 
af affald. Det er sket samtidig med en implementering af en 
ny og ambitiøs sortering af affald og et samarbejde med en ny 
leverandør. Når man tager opgavens omfang i betragtning, er 
det måske ikke svært at forestille sig, at der kan være praktiske 
problemer, selvom erfarne folk faktisk knokler med at få det til 
at ske gnidningsløst.

I sådanne situationer kan I som borgere med rette forvente, at den 
politiske ledelse i selskabet bliver synlig og informerer om, hvad 

Rigtig miljøpolitik  
og livsvigtig  
borgerservice Af Jarl Gorridsen

Byrådsmedlem, kommende formand for Silkeborg Forsyning



Det handler om at få vores spildevand renset.
Foto Niels Lauritsen
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Rejse til ROM fra 4. november til 9. november 2018
Hvad skal vi se? Afhænger af din energi 
Hvad er muligt at se? Colosseum, Forum Romanum, Piazza Venezia, det jødiske kvarter, Trastevere, Circus Maxi-
mus, Campo di Fiori, Piazza Navona, Pantheon, Det klassiske gamle Rom, Piazza del Popolo, Santa Maria della Cencezi-
one dei Cappuccini, Trevi fontænen, Peterskirken, Lataran kirken og Pyramiden + en shoppeeftermiddag og meget mere.
Hvad kan tilkøbes? besøg til oldtidsbyen/udgravningerne i Pompei med udsigt til Vesuv.
Hvor skal vi bo? Meget centralt på godt hotel midt i det klassiske Rom nær gode restauranter.
Hvad koster det? Kr. 7.995,00 pr person i delt dobbeltværelse. Enkeltværelse + kr. 750,00
Hvad er inkluderet? Fly tur/retur fra Billund, 5 overnatninger, morgenmad, transfer til og fra lufthavn, radioguides alle 
dage, pladsbillet til Colosseum ekskl entre, Radioguides i Peterskirken ekskl. entre, Rundvisning i Vatikanmuseerne samt 
Peterskirken ekskl. entre, rejseleder/guide under hele opholdet, bidrag til rejsegarantifonden nr. 2805, lufthavnsskatter og 
diverse gebyrer.
Hvad er ikke inkluderet? Busudfl ugt til Pompei kr. 450,00 pr person inkl. entre, frokost og aftensmad (prisliste 
tilsendes inden afrejse - måske man vil på egen hånd), cityskat til Rom kommune 3,5 € pr person pr overnatning (ca. 26,50 
kr x5 overnatninger), entreer til Colosseum og Peterskirken, vatikanmuseerne, evt. også Santa Maria della Concezione dei 
Cappuccini.

Hvordan kommer jeg med? Tilmelding til bachrejs@gmail.com eller 24251034. 
Sognepræst Per Bach, Vesterende 31, Ballum, 6261 Bredebro - P. Bach Rejser ApS
Betaling? Tilmelding og betaling kr. 3.000,00 senest 15. juni 2018 til konto: 9354 0000384877.
Restbeløbet kr. 4.995,00 indbetales senest 20. juli 2018 - Rejsen gennemføres ved mindst 15 deltagere.
Mere info? 24251034 eller bachrejs@gmail.com

udfordringen er, og hvad der gøres for at løse den. Det tror jeg, 
ligesom borgmesteren, at Forsyningen som stor kommunal ejet 
virksomhed skal blive bedre til. Jeg vil sætte mig i sædet med 
ambitionen om, at der skal være klar og forståelig kommunikation, 
og at den skal være tilgængelig, når eventuelle problemer opstår. 
Som borgere kan I med rette forvente, at jeres politikere er synlige 
og klare i mælet – også selvom de sidder på en post, der helst skal 
operere ”under the radar”.

Men Silkeborg Forsyning er meget mere end det. Det er også her, 
hvor vi rent faktisk kan føre rigtig miljøvenlig politik. Ikke bare en 
masse symbolpolitik, men miljøforbedringer, der virkelig batter. 
Tænk på affaldssortering. Et politisk emne, der har været talt om 
i årevis. Hvem håndterer det? Hvem stiller en løsning til rådighed, 
der betyder, at vi rent faktisk kan sortere affaldet effektivt? 
Forsyningen. Hvem har bidraget til at vi kan få solvarme til at 
dække en stor del af vores varmeforbrug, uden at der er negativ 
påvirkning af miljøet? Forsyningen.

Forsyningen er med andre ord en vigtig motor i den grønne 
omstilling. De fleste af jer husker måske, at en del af konsti-
tueringsaftalen er et løfte om mere grøn omstilling. Tro mig, 
Silkeborg Forsyning vil være en vigtig spiller i arbejdet med at 
indfri det politiske løfte.

Men selvom Forsyningen er en vigtig spiller og kan bidrage med 
miljøforbedringer, så har vi brug for hjælp til miljøforbedringer 
fra alle. Jeg vil derfor gerne komme med en appel til jer alle 
derude: Miljøpolitik er ikke noget, ”de andre skal tage sig af”. 
Miljøet starter ved vores egen næsetip. Tænk derfor over, hvad 
I gør derhjemme. Hvordan I bruger jeres ressourcer, og hvordan 

I kan spytte i bøssen til et mindre ressourceforbrug. Det vil 
hjælpe med det samme, og give os bedre betingelser for at indfri 
ambitionerne og bidrage til et bedre miljø, samtidig med at vi 
opretholder den høje service.
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Opstillingsmøde til 
Europa-Parlamentsvalget 2019

I maj 2019 skal vi til stemmeurnerne i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet. 
For at få kandidaten for Storkreds Vest valgt og gjort kendt inviteres Venstres medlemmer i Silkeborg, Viborg, 

Herning, Ikast-Brande, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Lemvig (= Storkreds Vest) til:

KANDIDATOPSTILLINGSMØDE
Tirsdag, den 24. april 2018, kl. 19.30 præcis

Registrering og sandwich fra kl. 19:00 – Adgangsbillet: 50 kr.
Mødet finder sted i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen, 10, Aulum

På nuværende tidspunkt kandiderer tre meget stærke personer

Poul Arne Jensen
Profil PAJ Consult ejes af Poul Arne Jensen: 2010 - 2013 Administrerende direktør for 
Innovation Midt Vest. 
1998 - 2010: Administrerende direktør/CEO for Dantherm koncernen. 
1992 - 1998: Administrerende direktør for Scania Busser i Silkeborg
1975 - 1992: Udviklingschef og fra 1978 adm. direktør for Norfrig A/S (nu Krone A/S).

Erik Poulsen
Informationsmedarbejder ved Landsskuet i Herning siden 2004.
• Redaktør og medindehaver af Magasinet Vestkysten, som jeg etablerede i 2006.
•  Redaktør og indehaver af video-produktionsselskabet LandTV, som jeg etablerede som landsdæk-

kende tv-station i 2009-2014 efter at have været informationsmedarbejder for Åbent Landbrug 
Midt&Vest i årene 2004-2009.

•  Ansatz Kommunikationsbureau har desuden en række faste opgaver for ugeaviser i Ringkøbing-
Skjern og Herning Kommuner samt blandt andet fiskeri-branchen og virksomheder langs vestkysten.

I pausen underholder Eva Kjer Hansen. 

Vi håber I vil støtte op om arrangementet. Det er vigtigt at finde en markant person, som vil have en reel 
chance for at blive valgt til Europa-Parlamentet.

Natascha Joof
Jurist, Quick Care A/S • Indehaver, Joof Juridisk Rådgivning 
Jonglerer med jura, politik, bestyrelsesarbejde # Cand.jur. • Byrådsmedlem frem til 31.12.2017 • 
Tidl. mdl. Den Nationale Videnskabsetiske Komite • 2017 Nationalpræsident JCI Danmark •  
2018 International Vice President JCI • Mdl. Bevillingsnævnet • Tidl. fmd. Team Teatret, pt. 
diverse bestyrelsesposter i kulturinstitutioner.
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ResenbroTømrer- &
Snedkerforretning ApS

86 85 33 50

• Malerforretning • Autolakereri
• Skilteværksted • Liftudlejning
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DØGNVAGT

Tikma El A/S · Aut. el-installatør · www.tikma.dk

8685 5060

86 80 43 5486 80 43 54

Venstres  
byrådsmedlemmer

Steen Vindum 
Borgmester
Fmd. Økonomi- og erhvervs-
udvalget
steen.vindum@silkeborg.dk
2629 3732

Jarl Gorridsen
Børne- og Ungeudvalget
Nærdemokratiudvalget
Fmd. Silkeborg Forsyning
jarl.gorridsen@silkeborg.dk
5361 4661

Helga Sandorf Jacobsen
Arbejdsmarkedsudvalget
Plan- og vejudvalget
Børne- og ungeudvalget
helga.jacobsen@silkeborg.dk
2678 5112

Kasper Thomassen
Socialudvalget
Sundheds- og omsorgsudvalget
KasperKragh.Thomassen@
silkeborg.dk
2684 3670

Flemming Heiberg
Økonomi- og erhvervsudvalget
Klima- og miljøudvalget
Sundheds- og omsorgsudvalget
flemming.heiberg@silkeborg.dk
4034 3132

Mads Frandsen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Fmd. Udvalget for unge udenfor 
arbejdsmarkedet
Socialudvalget
MadsBrogger.Frandsen@silkeborg.dk
2396 3596

Gitte Willumsen
Plan- og vejudvalget
Fmd. Sundheds- og  
omsorgsudvalget
gitte.willumsen@silkeborg.dk
2530 6035

Susanne Jacobsen
Klima- og miljøudvalget
Børne- og ungeudvalget
susanne.jacobsen@silkeborg.dk
4097 7309

Peter Nygaard Jensen
Kultur- og fritids- og idræts-
udvalget
Arbejdsmarkedsudvalget
PeterNyegaard.jensen@
silkeborg.dk
4035 1033

Kristoffer Møller Jensen
Kultur- og fritids- og idrætsud-
valget
Udvalget for unge udenfor 
arbejdsmarkedet
KristofferMoller.Jensen@silkeborg.dk
2252 5956

Linda Lyngsøe
Socialudvalget
Nærdemokratiudvalget
Linda.Lyngsoe@silkeborg.dk
2065 1750

Hvornår? Hvad? Hvor?

Søndag  
d. 22. april
Kl. 10.00-16.00

Familiemesse Arene Midt, Kjellerup

Tirsdag  
d. 24. april
Kl. 19.30

EU opstillingsmøde 
Vestjysk Storkreds

Aulum Hallen

Mandag  
d. 28. maj
Kl. 19.00

Klap en helikopter! Karup Flyvestation, 
Hovedvagten

Tirsdag
d. 5. juni
Kl. 11.00-13.30

Grundlovsmøde Museum Silkeborg

Det sker …
Arrangementerne er for alle medlemmer 
i hele Silkeborg Kommune.

www.silkeborg.venstre.dk
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Deadlines
Blad #2  D. 28. august 2018

Kommuneforeningens bestyrelse
for Venstre i Silkeborg valgt i 2018
Formand Kresten Friis, 27 64 56 72 
 t-k.friis@fiberpost.dk
Næstformand Bo Frankø
Sekretær Peter Christensen
Kasserer Svend Siersbæk
Silkeborg Visti Christensen
 Poul Berggreen
Silkeborg Søren Slott 
Gjernegnens Venstre - 
vælgerforening Michael Sørensen
 Erling Lemming
 Marie Louise Sandorf   
 Jacobsen
Them/Bryrup Bent Jensen
Vinderslev-Kjellerup  Henrik Lykke Kyed
Kjellerup Nord-Øst Svend Niær Kristensen
 Karl Åge Jensen
Blicheregnens Jens Jacob Andersen
Kreds Nord Palle Quistgaard
Kreds Syd Jens Nymand
VU Nikolaj M. Jensen 
LOF Linda Lyngsøe
Gruppeformand Flemming Heiberg
Borgmester Steen Vindum
Folketingskandidat Gitte Willumsen
Folketingskandidat Bent Jensen

Afleveret til Post Danmark d. 22. marts 2018

Bladudvalget forsøger også at spare, derfor har vi 
været igennem medlemslisten, således at parmedlem-
mer kun modtager 1 eksemplar af bladet. Er der en 
smutter, vil vi bede jer give det ekstra blad til en god 
bekendt. Vi håber, at I har forståelse for dette.

Artikler, der ikke tidligere har været offentliggjort, vil 
vi give en førsteprioritet i bladet. Det gør vi for at give  
Venstrebladet en vis nyhedsinteresse, når det udkommer. 
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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