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Venstre går stærkt ind for frivillighed og fællesskab for borgerne 
i Silkeborg Kommune.

Vi skal bevare et fællesskab for borgeren i de mange lokalsamfund 
vi har i kommunen.

Vi skal lade brugere og lokalråd være med til at bestemme, hvad 
der er behov for lige netop i deres område samt have ansvar for 
de fritidsaktiviteter, der er behov for i områderne.

Når vi ser på den nuværende situation i nogle af vores haller, 
primært i de små byer, hvor kommunen er i gang med at lave haller 
om til skolehaller, som skal fungere med opsyn, når skolen bruger 
dem, hvad skal der så ske i weekenderne, når idrætsforeningerne 
har stævner og mange sportslige aktiviteter.

Er det så den lokale Idrætsforening, der står for rengøring og har 
ansvaret for hallen og dens funktion med cafeteria, som også 
gerne skal være åbent, når der er stævner m.m? Er det derimod 
en selvejende institution, er der en fast medarbejder/leder ansat, 
som tager sig af de ting, der fastlægges af den bestyrelse, som 
har ansvaret for, at det fungerer i dagligdagen.

Derfor er det vigtigt, at vi i Venstre får en debat om, hvad der er 
vores politiske budskab på det område med at drive haller, der 
er kommunale.

Det er rart, at vores byrådspolitikere har åbnet op for debatten 
omkring det nye svømmecenter.

Skal det være selvejende eller kommunalt?
Under det nye slogan i Venstre: Frihed og Fællesskab er der virkelig 
mulighed for at realisere den selvejende tanke. Lad brugerne 
komme med i brugen af lokaler og andre faciliteter. 

Jeg kan godt anbefale, at vi i Venstre lægger op til, at vi i højere 
grad vælger de løsninger, der er bedst for borgerne i Silkeborg 
Kommune.

Kommunens administration skal i langt højere grad prøve at 
løse opgaver decentralt, og ikke som nu, hvor alt skal gennem 
bygningsadministrationen. Derfor kan jeg kun anbefale, at det nye 
svømmecenter bliver en selvejende administration.

Af Kresten Friis
Formand, Venstre, Silkeborg kommuneforening

Kommunal  
eller selvejende  
institution?

Når vi ser på den nuværende situation i nogle af vores haller, primært i de små byer, hvor kommunen er i gang med at lave haller om til skolehaller, som 
skal fungere med opsyn, når skolen bruger dem, hvad skal der så ske i weekenderne, når idrætsforeningerne har stævner og mange sportslige aktiviteter?
Er det så den lokale Idrætsforening, der står for rengøring og har ansvaret for hallen og dens funktion med cafeteria, som også gerne skal være åbent når der 
er stævner m.m? Er det derimod en selvejende institution, er der en fast medarbejder/leder ansat, som tager sig af de ting, der fastlægges af den bestyrelse, 
som har ansvaret for, at det fungerer i dagligdagen, som f.eks. her i ArenaMidt i Kjellerup.
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Program:
Servering af et glas bobler ved ankomsten
Pølsebord med diverse pølser med tilbehør, varm  
leverpostej, brød og smør.
Kaffe, te og småkager

Talere:
Folketingsmedlem Thomas Danielsen, Struer kreds 
Borgmester Steen Vindum, Silkeborg
Folketingskandidat Gitte Willumsen, Silkeborg

Pris:
Pris for pølsebord og kaffe/te kr. 110,- pr. person

Tilmelding:
Til Peter Christenen, tlf. 21 46 67 42
Betaling skal ske ved tilmeldingen senest den 3. januar.
Betaling til konto: 2380-5400049873 eller MobilePay:  
21 46 67 42

 Mandag den 7. januar 2019 kl. 18.30  
i Gjern Kultur- og Idrætscenter

 NYTÅRSKUR

www.silkeborg.venstre.dk
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Nu er det første år af byrådsperioden snart gået. Det har været 
spændende og meget lærerigt. For mit eget vedkommende, har 
det været en proces i 3 faser. 

1. fase var at få styr på hele forretningsgangen og finde på plads 
i de forskellige roller, man nu er tildelt. 2. fase har været at 
komme ind i det faglige stof og blive klædt på – specielt til faglige 
diskussioner. 3. fase er så det politiske spil. "Rævekagerne" om 
man vil. Jeg føler nu efter 11 måneders arbejde, at jeg er klar til 
3. fase - glæder mig vildt.

Samtidig er tiden også kommet, hvor sagerne ikke bare er ekspe-
ditionssager. På det seneste byrådsmøde havde vi 2 sager, som 
var lidt ud over det sædvanlige.

Den første sag handlede om en bevilling af 2 mio. kr. til udvikling 
af læringsmiljøer. Altså nye skolemøbler. Vi havde fra Venstres 
side svært ved at sige ja. Dels er skoleområdet, jf. debatten 
under valgkampen, et område, som tidligere har argumenteret 
for, at de mangler penge og dels plejer møblement ikke at være 

en anlægssag. Så vi mente, at pengene kunne bruges anderledes 
eller spares. Personligt har jeg nu også den holdning, at udvikling 
af fremtidens skolemøbler må være producenternes hovedpine. 
Mangler de ”testpersoner”, så må de stille det gratis til rådighed 
for skolerne. Så sagen måtte en tur igennem Børne- Ungeudvalget, 
Økonomi- og Erhvervsudvalget, Byrådet, tilbage til Børne- Unge-
udvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalgt og til sidst i byrådet igen. 
Men vi tabte sagen 16-15.

Den anden sag var problematikken omkring Allinggård Sø. Sagen 
drejer sig om, hvorvidt en vandløbsrestaurering skulle omfatte en 
tømning af Allinggård Sø eller ej. Sagen havde været behandlet 
i Klima- og Miljøudvalget, hvor vi desværre måtte erkende, at vi 
kom i mindretal. Afgørelsen var 3-4. Men da DF efterfølgende 
begærede sagen for byrådet, fik vi mulighed for endnu en drøftelse, 
og denne gang vedtog et flertal på 19-12, at der skal arbejdes hen 
mod en løsning, hvor Allinggård Sø bevares.

2 sager som viser, at der godt kan komme lidt mere debat og 
forhandlinger omkring sagerne i fremtiden.   

Efter mange år ved skærmen, har Freddy Pingel nu ønsket at 
trække stikket og slukke skærmen.

Venstre Kommuneforening i Silkeborg vil sige dig tak for det 
store arbejde i organisationen og det store og krævende arbejde 
med at holde hjemmesiden aktuel. Det har været en vanskelig 
og krævende opgave, ved vi, men det er altid lykkedes for dig at 
gøre den tidsaktuel.

Du har som webmaster fulgt med i, hvad der var nødvendigt at 
sætte på hjemmesiden, og har måske også til tider manglet stof til 
siden fra medlemmerne. Men der er altid kommet en side ud af det.

Jeg håber du herefter får en god tid med golf og andre fritidsin-
teresser og endnu engang tak for din indsats.

Ny webmaster er udpeget
Som ny webmaster vil man fra årsskiftet se redaktør af VENSTRE-
BLADET i Silkeborg, Niels Lauritsen ved skærmen. Han skal nu 
i en periode stå i lære ved Freddy Pingel, og jeg håber på, at 
hjemmesiden vil blive ved med at fremstå i den gode kvalitet som 
i Freddy Pingels tid, siger Niels Lauritsen. Men jeg ved godt, der 
er noget at leve op til.

Derfor skal du fra 1. januar sende materiale til hjemmesiden på 
følgende mailadresse: nielsklauritsen@gmail.com

Har du spørgsmål til hjemmesiden kan du bruge tlf. 23 35 04 03.

Af Flemming Heiberg
Økonomi- og erhvervsudvalget, Klima- og  

miljøudvalget, Sundheds- og omsorgsudvalget

Af Kresten Friis
Formand, Venstre,  

Silkeborg kommuneforening

Mere debat og 
forhandlinger 

Farvel og tak til den 
afgående webmaster 

Freddy Pingel får her overrakt 
en klukkende hilsen af Kommu
neforeningens formand, Kresten 
Friis, som tak for hans indsats.
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Da vejstrækningen mellem Silkeborg og Kjellerup blev anlagt 
i perioden fra 1855 til 1860 efter etableringen af Silkeborg 
Handelsplads i 1846, havde ingen nok i deres vildeste fantasi 
forestillet sig den trafikmængde på vejen, som vi ser i dag.

Og da Anders Fogh Rasmussen i 2006 – efter en alt for lang, 
uklædelig og opslidende debat – viste stort mod og beslut-
ningskraft og tog den endelige og længe ventede beslutning 
om, hvilken linjeføring motorvejen ved Silkeborg skulle have, 
tror jeg heller ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi 
havde forestillet sig, hvilken betydning motorvejsstykket ville 
få på hovedvejen mellem Viborg og Silkeborg (hovedvej 52).

Alle, der færdes på strækningen, kender til udfordringen med 
den i perioder af dagen meget tætte trafik, der nu er kommet, 
da manges trafikmønstre har ændret sig efter færdiggørelsen 
af Silkeborgmotorvejen omkring Silkeborg.

Det er dog ikke trafikmængden på vejen, der i sig selv er et 
problem – fordi den alene ikke gør vejen farligere, da den 
faktisk er medvirkende til, at hastigheden nedsættes. Hvad, der 
derimod er farligt, er, at det nu er blevet sværere at komme 
ud på vejen fra sidevejene, hvorved der kan opstå farlige 
situationer, hvis utålmodige bilister ”chancer” for at komme ud. 
Også de steder, hvor store eller langsomt kørende trafikanter 
skal krydse A 52 og ud på denne, giver det store udfordringer, 
pludselige opbremsninger og desværre også uheld.

Hvilke løsninger kan man så forestille sig for at lette trafikken 
på strækningen?

Ja, den meget længe debatterede udvidelse af A 26 (Viborg- 
Århus) ser jo desværre ikke til at komme i den nærmeste tid. 
Der er ingen tvivl om, at en sådan udvidelse ville tage en del 
af trafikken tilbage til A 26, så vi må håbe, at vores politikere 
på Christiansborg giver den en skalle her og får dette projekt 
gennemført snarest.

En anden mulighed kunne være en motorvej mellem Viborg og 
Silkeborg med tilslutning til Silkeborgmotorvejen, men det ligger 
jo nok desværre endnu længere ude i horisonten.

Men der er jo desværre ikke tegn på, at Folketinget har planer 
om at iværksætte nogle af disse tiltag i den nærmeste tid, så 
vi er nødt til at handle selv nu.

I første omgang gælder det om at sikre vejen og dens trafikanter 
nu og her. Derfor er der tager forskellige tiltag for at øge 
trafiksikkerheden på strækningen. Der er i skrivende stund afsat 
anlægskroner til at etablere ændringer og sikring af krydset 
Viborgvej/ Resdal Bakke og Høgdalvej med svingbaner m.v., 
ligesom der er planlagt etablering af et intelligent lyskryds på et 
af de ekstra trafikerede punkter med krydsende trafik, krydset 
mellem Kjellerupvej/ Haurbakvej og Silkeborgvej. Herved 
forventes antallet af uheld på dette sted mindsket, ligesom 

trafik fra sidevejene vil kunne få lettere adgang til Silkeborgvej 
og derved samtidigt undgå den chancebetonede udkørsel. Der 
bliver ændret (nedsat) fartbegrænsning flere steder, ligesom 
der er sat flere andre trafikregulerende tiltag i værk.

En af de rigtigt store udfordringer er trafikken igennem Skæg-
kær, hvor der er endnu et meget trafikeret vejkryds og mange 
skolebørn, der skal færdes og krydse Viborgvej.

Her kigger man nu på muligheden for at lave en omfartsvej 
uden om Skægkær. Der er endnu intet fastlagt omkring lin-
jeføring af denne, ej heller en tidshorisont for etableringen, 
men der arbejdes seriøst for at finde en egnet og god løsning 
for omfartsvejen og tilslutning til ringvej m.v.

Plan og Vejudvalget i Silkeborg kommune havde for nylig besøg 
af lokalrådene for de områder, der dækker vejstrækningen til 
Kjellerup. Her fik de lejlighed til at komme med deres input 
og bekymringer omkring vejstrækningen, og vi havde en rigtig 
god dialog med dem. 

Så der er i mine øjne gode takter for sikringen af trafiksik-
kerheden og trafikafviklingen på A 52, hvilket vi prioriterer 
meget højt.

Af Helga Sandorf Jacobsen
Arbejdsmarkedsudvalget, Plan- og vejudvalget, 

Børne- og ungeudvalget

Lidt mere  
Viborgvej

Skaf et nyt  
medlem og få  
en flaske 
rødvin

Meld til ved Kresten Friis 
på t-k.friis@fiberpost.dk
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I den lokale presse kunne man den 1. november læse, at Silkeborg er helt i bund på beskæftigelsesministeriets 
liste over beskæftigelsen i Danmark, som blev præsenteret af beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen.
Ud af landets 98 kommuner ligger Silkeborg placeret som nr. 94. 

Det overrasker mig meget, udtalte kommunens jobchef, Jørgen Skovhus Haunstrup. Ministeriet har analyseret 
kommunerne ved at se på, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse og sam-
menholdt det med det antal, man forventer kommunen vil have på baggrund af dens rammevilkår. I september 
var ledigheden i Silkeborg kommune på 3,1% og på landsplan lå den på 3,7%. Ifølge ministeriet burde Silkeborg 
kommune klare sig væsentligt bedre end vist i analysen.

1 Et benchmark er generelt set et sammenligningsgrundlag. 
Ordet stammer fra engelsk og snedkerverdenen. Når en snedker ofte havde brug for et bestemt mål, ville han lave et hak (mark) i sin høvlebænk (bench) 
for at angive målet. Dette kaldtes et benchmark.
I finansverdenen betyder et benchmark, et markedsindeks inden for handel af en specifik aktie. Dette kan, sammen med afkastet for den specifikke aktie, 
bruges til at bestemme om resultatet af en investering er positivt eller negativt.
Inden for edb bruges ordet gerne om elektroniske test af computere, for at bestemme et sammenligningsgrundlag for effekten af en computer.
Resultatet af en sådan test, kan så bruges til, at sammenligne med andre resultater, for at se, hvordan disse, rent effektmæssigt, ligger i forhold til 
hinanden. (Kilde: Wikipedia)

Venstre-Bladets redaktion har forelagt analysen for den ansvarlige 
i byrådet, formand for arbejdsmarkedsudvalget, Morten Høgh, 
som fortæller:

Der blev udgivet et nyt benchmark1 på beskæftigelsesområdet, 
som med et slag i medierne sendte os direkte fra ”Hero to zero”. 
Vi har dog været ude at melde klart ud, at vi ikke mener, at det 
pågældende benchmark er retvisende, forstået på den 
måde, at det ikke viser vores evne til at få folk i 
beskæftigelse.

Det viser helt korrekt, hvordan vi ligger 
samlet på nogle udvalgte overførselsom-
råder, ift. hvor vi burde ligge ud fra en 
række kriterier som søger at udligne 
forskellene mellem kommunerne. Der 
ligger vi nr. 94. 

Hvis man dog kigger på hele undersøgel-
sen, hvorfra man ikke har fravalgt lidt 
over halvdelen af alle der er på overførsel 
ligesom i det netop udgivne benchmark, så 
ligger vi nr. 16. Det er som sagt lidt et andet 
billede/resultat.

Vi har på udvalgsmødet i november, fået en orien-
tering om undersøgelsen i detaljer og har lavet følgende 
konklusion i dagsordenen:

I forbindelse med dette punkt fik Arbejdsmarkedsudvalget forelagt et 
oplæg fra beskæftigelseschefen om den netop offentliggjorte bench
marking fra Beskæftigelsesministeriet. Arbejdsmarkedsudvalget 
gav den klare signalgivning på baggrund af oplægget, at udvalget 
ikke anerkender det for ensidige og ufuldstændige sammenlignings
grundlag, som Beskæftigelsesministeriets benchmarking baseres på.

Arbejdsmarkedsudvalget udtrykte det klare signal, at ledelse og 
medarbejdere udfører en rigtig god indsats, og at udvalget klart 
ønsker at videreføre den nuværende indsats med et sigte på at få 
ledige borgere i job, der både tager hensyn til de menneskelige 
og økonomiske aspekter.
 
Så kort sagt forsætter vi vores gode indsats med at få ledige i job 

eller uddannelse. Vi forsætter naturligvis stadig med at 
forbedre os, også på de i benchmarket angivne 

områder. Men vores fokus er som sagt tillid til og 
fokus på det enkelte menneske sammen med 

krav til, at hvis man er ledig og modtager 
en ydelse, så er man også rent faktisk 
til rådighed for arbejdsmarkedet! Det 
giver nemlig en forsat sund økonomi for 
Silkeborg Kommune. 

Det er god og sund jysk fornuft, og ind-
begrebet af det liberale udtryk “Frihed 
under ansvar”.

Borgmester Steen Vindum og arbejdsmar-
kedsudvalget i Silkeborg kommune vil i nær 

fremtid have et møde med beskæftigelses-
minister Troels Lund Poulsen omkring omtalte 

rangliste. Analysen – ranglisten – er misvisende siger 
Steen Vindum, idet den kun fortæller om en del af kom-

munens resultater. Hvis kommunen opgiver sin indsats for udsatte 
kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, vil omtalte 
analyse få et helt anderledes resultat end det viste. Silkeborg 
kommune ønsker ikke at parkere folk på førtidspension for at få 
et bedre resultat i en sådan rangliste.

Lad os håbe, der kommer noget godt ud af det ønskede møde med 
beskæftigelsesministeren.

Af Morten Høgh
Økonomi- og erhvervsudvalget 

Arbejdsmarkedsudvalget

Venstre fortsætter den  
gode indsats med at få  
ledige i jobs

Der blev udgivet et nyt 
 benchmark1 på beskæf tig-
elsesområdet, som med et 

slag i medierne sendte  
os direkte fra "Hero  

to zero".
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Nyt medlem i Venstres byrådsgruppe

Flemming Heiberg har på vegne af byrådsgruppen budt Morten Høgh 
velkommen til arbejdet i Venstres gruppe, efter springet fra Liberal 

Alliance til Venstre i eftersommeren. Rigtig hjertelig velkommen i 
Venstres byrådsgruppe, og velkommen til arbejdet, Morten.

Morten Høgh er født i 1977 og opvokset på et deltidslandbrug 
i Egebjerg nær Vinderup ved Limfjorden. Morten er den 
mellemste bror ud af tre drenge.

Morten begyndte sin skolegang i folkeskolen i Ejsing og fra 
8. klasse flyttede skolegangen til Vinderup. På Rydhave Slots 
Efterskole mellem Vinderup og Holstebro tog Morten 9. og 
10 klasse inden han kom på Holstebro Handelsskole hvor han 
tog HHX-eksamen. Morten gik på Århus Universitet i perioden 
2000 til 2007 hvor han blev Cand.Oecon efterfulgt af et års 
studie i russisk.

Sin værnepligt aftjente Morten ved Danske Livregiment.

I perioden 2008 til 2016 arbejdede Morten hos Jyske Invest 
og Jyske Markets. I 2016 blev Morten deltidsunderviser i 
matematik og innovation på Silkeborg Handelsskole (nu College 
360) og i 2016 til 2018 arbejdede han som selvstændig med 
handel og værdipapirer.

Morten begyndte sin politiske karriere i Konservative. Deref-
ter blev han medlem af Venstre i Aarhus for efterfølgende at 
rykke over til Liberal alliance hvor han var medlem fra 2014 
til 2018. Morten blev valgt ind i Silkeborg Byråd på Liberal 
Alliances liste i 2013 og genvalgt på samme liste i 2017, 
men i eftersommeren 2018 valgte Morten at rykke tilbage 
til Venstre for at blive en del af Venstres byrådsgruppe i 
Silkeborg Byråd.

Morten sidder i Ældre- og Handicapudvalget, i Sundheds og 
Forebyggelsesudvalget samt i bestyrelsen for HMN Naturgas. 
Morten er også formand i Arbejdsmarkedsudvalget og medlem 
af Økonomiudvalget samt Integrationsrådet.

Morten bor i Grauballe samme med sin kone, Randi, og 
deres 2 børn på 9 og 6 år. Ligeledes sidder Morten også i 
skolebestyrelsen samt i bestyrelsen af Idrætsforeningen 
GUGF, hvor han er i fodboldudvalget samt træner et bør-
nehold i fodbold.

Morten Høgh – Blå Bog

Af Thomas Danielsen 
MF (V)

Regeringen 
skaber resultater 
Med et valgår forude er Venstre i arbejdstøjet for at sikre 
en fortsat høj vækst, lav ledighed, frihed til den enkelte, 
konsekvent udlændingepolitik, et nært sundhedsvæsen og et 
Danmark som stadig grøn frontløber.

Udlændinge, der ønsker en tilværelse i Danmark, skal i høj 
grad tage ansvar for egen forsørgelse. Har man fået lov til 
midlertidigt at opholde sig i Danmark, skal det være en selv-
følge, at man rejser tilbage og hjælper med at genopbygge 
sit hjemland, når behovet for beskyttelse i Danmark ophører. 
Regeringens fair og konsekvente udlændingekurs bærer frugt. 
Vi oplever i øjeblikket den laveste tilstrømning siden 2008, 
hvilket blandt andet mærkes på faldet i offentlige udgifter 
til asylindkvartering, integrationsydelse, m.v. Regeringen har 
altså lavet mere plads i budgettet til andre kerneindsatser 
såsom sundhed og tryghed.

Det danske sundhedsvæsen skal være der for alle uanset hvad 
man fejler og hvor man bor. Regeringen og Dansk Folkeparti er 
enige om en sundhedsreform, der skal skabe bedre sammenhæng 

i sundhedssektoren og rykke det sundhedsfaglige personale 
tættere på danskernes hverdag. Vi har brug for et nært, trygt 
sundhedsvæsen med høj faglighed og tid til den enkelte.

Danmark er verdensmester i grøn omstilling. Den førerposition 
skal vi opretholde ved fortsat at udbygge med vedvarende 
energi på markedsvilkår. Støttekronerne skal tildeles der, hvor 
vi får mest mulig grøn energi for pengene. Vi skal have endnu 
mere grøn el ind i vores energisystem, vi skal sikre et fortsat 
varieret energimix, så forsyningssikkerheden opretholdes og 
vi skal blive ved med at gå forrest internationalt, så andre 
lande inspireres til at følge trop. Vores grønne vækstmotor kan 
mærkes på beskæftigelsen. Ud af godt 73.000 beskæftigede i 
den danske energisektor lægger Region Midtjylland sig i front 
i forhold til resten af landet med 24.179 energibeskæftigede. 
Det er en rekord, der er til at forstå!

Med regeringens nylige finanslov og en lang række initiativer, vi 
kan bryste os af frem mod valget, glæder jeg mig til at komme 
til jeres nytårskur og drøfte Venstres mærkesager med jer.
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Referat fra Baggrundsgruppemødet den 1. november 2018
Tilstede
Britta Bang
Hans Jørgen Hørning
Flemming Heiberg
Mads Frandsen
Kasper Thomassen
Kresten Friis Pedersen
Jens Nymand
Kjeld Andersen
Karl Fihl
Bent Jensen
Gitte Willumsen
Erling Lemming

Afbud
Svend Just Pedersen
Henrik Kyed

Agenda for mødet
•  Velkomst v/Erling Lemming 

Tak til de fremmødte, og lad os håbe, at der på sigt 
kommer flere til vores baggrundsgruppemøder

• Kort præsentation af mødedeltagerne

• Drøftelse af rammerne for baggrundsgruppen
 •  Antal møder i løbet af året, mødeplan for 2018 og 2019 

Der var enighed om at holde et møde pr. kvartal. Og 
møderne placeres så tæt som muligt på udvalgsmø-
derne. 
Der er aftalt følgende møder i 2019

  - 31. januar 2019
  - 02. maj 2019
  - 29. august 2019
  - 28. november
  Som udgangspunkt starter møderne kl. 19.00, hvis ikke 

andet er aftalt
 •  Emner til møderne
  - Aktuelle emner indenfor social/sundhed og ældre
  -  Besøg på institutionerne inden for social/sundhed og 

ældre
  - Evt. besøg af regionspolitikere
  - Temaer – valgt fra gang til gang
 •   Hvor skal møderne holdes 

- Aftales fra gang til gang 
-  2–3 uger forinden møderne sendes der mailindkal-

delse ud, med forslag til dagsorden/emner. Endelig 
dagsorden til baggrundsmøde sendes på mail. 

Aktuelle emner 
•  Personalesituationen inden for social/sundhed og omsorg, 

herunder rekruttering
• Patienternes oplevelse af sygehuset
• Ældre/plejeboliger

31. januar afholdes næste møde på Social og sundheds-
skolen 
•  Præsentation af skolen
•  Den nye elevuddannelse
•    Sidste nyt fra udvalgene

2. maj 2019 afholdes temaemnet ”udsatte i Silkeborg  
Kommune” Oplæg fra Kasper Thomassen og Mads Frandsen. 
Evt. på Lysbro Uddannelsescenter
• Orientering og debat med de fremmødte byrådspolitikere

Mads og Kasper orienterede fra Socialudvalget. Det nye 
udvalg har været rundt og se mange af de institutioner, 
som ligger i socialudvalget. Der er økonomiske udfordringer, 
på trods af budgetforliget har givet 4 mill. kr. til socialom-
rådet. Der bliver lavet et forsorgshjem med 12 pladser på 
Tulipanvej.

Kasper og Flemming fortalte om opstarten med ældreud-
valget. 

Specialplejehjem: Samarbejde mellem regionens sygehus 
og kommune fungerer fint. Rekruttering af medarbejdere til 
omsorgsområdet

Kvalitetsstandarderne er blevet revurderet, der er blevet 
udarbejdet en værdighedspolitik, Det gode hverdagsliv og 
Silkeborg Kommune er en dementvenlig kommune.

Baggrundsgruppen:  
Social/Sundhed & Ældre
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Referat fra Baggrundsgruppemødet den 8. november 2018
Blandt deltagerne var der stor enighed om, at det var et rigtig 
godt møde. Efter præsentationen af gruppens medlemmer 
drøftede vi, hvordan vi fremover skal arbejde med de politiske 
emner. Der var ligeledes enighed om, at gruppens arbejde 
skal udgøre et vigtigt medlems-in-put til en række mere 
fundamentale temaer som plan-, miljø-, trafik- og klimaudvalget 
vil komme til at stå overfor i den kommende byrådsperiode.

Vi identificerede foreløbigt følgende sådanne temaer som vi 
således skal arbejde med:

•  Klimaproblemstillingen kommunen står overfor
•  Byudviklingen
•  Trafikstøj og udfordringer hermed
•  Harmonisk udvikling land og by i kommunen
•  De trafikale udfordringer herunder den kollektive trafik
•  Forsyningspolitikken i kommunen

De nævnte temaer, vil selvfølgelig løbende blive suppleret 
efterhånden som nye emneområder må blive aktuelle. Vi aftalte 
at mødes en gang om måneden, dog ikke december og juli. Den 
relativt store mødefrekvens medfører, at vi ikke kan påregne 
politisk deltagelse fra alle de tilknyttede politikere hver gang.

Møderne tilstræbes afholdt på torsdage kl. 19:00. 
Næste møde bliver den 10. januar kl. 19:00 på Medborgerhuset 
på Bindslevsplads i Silkeborg, hvor emnet bliver kommunens 
klimaudfordringer. 

Vi indleder med et oplæg fra et af gruppens medlemmer, 
Dethlef Burgwald.

God Jul og på godt gensyn den 10. januar.

Baggrundsgruppen:  
Plan, Miljø, Trafik & Klima

Baggrundsgruppen:  
Økonomi & Arbejdsmarked

Kære medlem af Venstre i Silkeborg Kommune
Nu får du muligheden for at deltage i og måske påvirke den 
fremtidige politik i Silkeborg Kommune vedr.:

Økonomi/Arbejdsmarked/§17-unge samt Nærdemokrati

Skulle disse emner fange din interesse, skal du blot deltage i de 
kommende baggrundsgruppemøder, som er planlagt til at starte:

Onsdag den 20. februar 2019 kl. 19.00
(eller torsdag den 28. februar 2019 kl. 19.00)
i Medborgerhuset i Silkeborg.

Jeg planlægger med afholdelse af ca. 4 møder i alt, og håber 
på at mange af jer medlemmer vil være med til præge den 
politiske debat samt give vores byrådsmedlemmer opbakning 
og input, så de kan blive endnu bedre klædt på til at klare det 
politiske byrådsarbejde.

Jeg vil forsøge at invitere Borgmesteren samt flere af venstres 
byrådsmedlemmer til møderne.

Af hensyn til bestilling af kaffe m.m. skal tilmelding foretages 
til undertegnede senest fredag den 8. februar 2019, men må 
allerede nu gerne foretages på mail: ps.berggreen@vip.cybercity.
dk eller på sms til 21846087.

Jeg forventer at afslutte møderne omkring kl. 21.30

Håber at se mange af jer.

Program for første møde den  
20./28. februar:
• Velkomst v/Poul Berggreen
• Præsentation af deltagerne
• Aftale antal møder samt dato
• Mødested
• Orientering og debat med de fremmødte byrådsmedlemmer.
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Efter endnu et godt landsmøde i Herning, hvor vores statsminister 
Lars Løkke Rasmussen var i topform og leverede en formandstale 
på allerhøjeste niveau, så er der grund til optimisme på Venstres og 
Danmarks vegne. For i Venstre har vi kompetente svar på fremtidens 
udfordringer. Udfordringer med mangel på unge faglærte, flere 
som har brug for sundhedsydelser og ikke mindst udfordringerne 
på klimaområdet. På alle områderne har Venstre arbejdet målret-
tet, og dagligt kommer der i min mailboks synlige beviser på nye 
aftaler, som er lavet på tværs af folketingets partier. Aftaler, 
der betyder, at udfordringerne bliver løst en for en, og at der 
arbejdes målrettet på at lave løsninger, som gør vores land til at 
af de bedste i verden. Lars Løkke fik da også sendt en hilsen til 
Trump, hvor Lars Løkke gav igen på tiltalen om, at Danmark skulle 
have lavere levestandard end i USA.

På landsmødet blev temaerne for næste folketingsvalg udfoldet 
af vores formand – FRIHED og FÆLLESSKAB. Frihed til den 
enkelte i forhold til, hvordan man ønsker at leve sit liv. Frihed 
til at vælge skole, plejehjem eller læge – for i Venstre tror vi 
ikke på, at et system nødvendigvis passer til alle. Men vi har 
som mennesker brug for stærke fællesskaber – det kan være 
på arbejdspladsen, i idrætsforeningen eller i skolen, hvor vi 
sammen med andre oplever tryghed og samhørighed. Hvor vi 
har mulighed for at lave venskaber og udvikle os sammen. Og 
ikke mindst har vi brug for fællesskabets styrke, når vi oplever 
problemer i forbindelse med sygdom eller arbejdsløshed – der 
skal vi vide, at fællesskabet holder en hånd under os. Sådan 
må det være i et vældfærdsland. 

Personlig er jeg glad for, at det netop var disse temaer, som bliver 
de overordnede værdier, som partiet sætter på dagsordenen til 
folketingsvalget – da de falder helt i tråd med det, som jeg selv 
arbejder med som valgkampstemaer, nemlig: FRIHED, TRYGHED 
og SUNDHED. Som individ har vi brug for nogle rammer, hvor vi 
kan udfolde os – tage ansvar for os selv og vores liv og nærmeste. 
FRIHED til at bosætte os såvel i byen, som på landet – det kræver 
dog, at samfundet som det mindste giver ordentlige servicetilbud 
i hele landet, hvis det skal være et reelt valg. Her tænker jeg 

Af Gitte Willumsen
Folketingskandidat og byrådsmedlem

Frihed, tryghed 
og sundhed
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på, busforbindelser til uddannelsessteder, netadgang, lokale 
folkeskoler og plejehjem.

I Danmark er det almindeligt, at butikker og supermarkeder ikke har 
sikkerhedsvagter i dørene. Sådan er det ikke i mange lande – det 
viser, at Danmark er et land med en høj grad af tryghed. Sådan 
skal det også være i fremtiden, og det er ikke en selvfølge. Derfor 
er der behov for mere lokalt politi, som kender borgerne. For det 
udfordrer vores tro på fællesskabet, at bander tømmer butikker 
og private hjem, uden at der sker noget. Blandt andet derfor har 
jeg TRYGHED som et af mine hovedtemaer.

SUNDHED fylder mere og mere i takt med at der bliver flere og 
flere ældre borgere i vores samfund. Hvis vi bare vil fortsætte 
og lave mere af det samme velkendte sundhedsvæsen – vil det 
bryde sammen. Derfor skal vi have mere sundhed tættere på 
borgerne – de praktiserende læger skal have et større ansvar i 
fremtiden sammen med kommunerne. Samtidig skal vi forlange, 
at det ikke skal være adressen som afgør, hvor lang tid der skal 
gå, før man kan komme i behandling på et sygehus. I dag er der 
alt for stor forskel mellem regionerne, og ikke på alle områder 
lever regionerne op til folketingets behandlingsgaranti. Og ens 
overlevelseschance skal ikke være betinget af, hvornår på døgnet 
man bliver indlagt, som det er i dag. Her må vi forlange lighed 
for alle.

Jeg glæder mig til valgkampen – og jeg er langt med min kampagne. 
Alle er vendt positivt tilbage, når jeg har spurgt om hjælp. Min 
lade er fyldt med valgplakater og bannere – lige nu arbejder jeg 
sammen med gode frivillige hjælpere på det digitale og trykte 
valgmateriale.

Samlet set er jeg optimist. Det er svært, men bestemt ikke umuligt, 
for der er jo rigeligt Venstre-stemmer i Silkeborg kommune til at 
blive valgt. Der er ”Stem Silkeborg – Stem personligt” kampagnen 
vigtig med henblik på at fastholde stemmerne i kommunen. Uden 

for kommunen er der da også muligheder, som jeg agter at forfølge 
kampagnemæssigt. Jeg er klar, vi er klar i kampagneorganisationen 
og Venstre er klar. Alle forudsætninger er opfyldt for et godt 
resultat.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår – og 2019 bliver et 
spændende valgår for os alle.

Hjælp Gitte på 
vej i Folketinget
Vores folketingskandidat, Gitte Willumsen, arbejder hårdt 
for at komme i Folketinget. Men hun skal have hjælp fra 
medlemmerne af Venstre.

Så hvis du er parat til at hænge plakater op, uddele flyers 
eller stå på Torvet en lørdag med venstrebolsjer og blå 
balloner, skal du sende besked til: Kampagneleder Erling 
Glud Nielsen erling.glud.nielsen@mail.tele.dk.

Du behøver ikke at vente til Lars Løkke udskriver folke-
tingsvalget. Vi skal være klar den dag, valgkampen skydes 
i gang. Derfor: Meld dig allerede nu.

www.silkeborg.venstre.dk
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Generalforsamlinger

Generalforsamling i Them-Bryrup Venstrevælgerforening
Them -Bryrup vælgerforening afholder ordinær general-
forsamling onsdag den 6. februar 2019 kl. 19.30 i Them 
medborgerhus, Røllikevej 3.

Efter generalforsamlingen kan der købes kaffe og kage. Og 
der ville være politisk oplæg og debat ved byrådsmedlem 
Kasper Thomassen og byrådsmedlem/folketingskandidat Gitte 
Willumsen.

Dagsorden ifølge Venstres vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 1. januar 2019.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Formand Bent Jensen

Generalforsamling i Venstre i Silkeborg By
Venstre i Silkeborg By (tidl. Venstrevælgerforening Silkeborg og 
Omegn) holder ordinær generalforsamling tirsdag den 29. januar 
kl. 19.00 i Sal B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads i Silkeborg. 

Forslag der ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal 
være formanden i hænde senest 14. januar 2019. 

Forslag sendes til formand Bo Michael Frankø, Løvfaldsvej 13, 
8600 Silkeborg eller pr. mail på bmf@niras.dk.

Med venlig hilsen bestyrelsen i 
Venstre i Silkeborg By

Generalforsamling i Blicheregnens Venstrevælgerforening
Blicheregnens Venstrevælgerforening holder generalfor-
samling torsdag den 21. februar kl. 19.30 i Thorning 
forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling i Kjellerup Nordøst Venstrevælgerforening
Kjellerup Nordøst Venstrevælgerforening afholder ordinær 
generalforsamling Mandag d. 18. februar 2019, kl.19.00
i AIKC-hallen, Ans.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag til formanden senest 18. januar.

Efter generalforsamlingen indlæg af foreningens byrådsmed-
lemmer, Susanne Jacobsen og Jarl Gorridsen samt kredsens 
folketingskandidat Gitte Willumsen.

Der serveres kaffe og brød.
 
På bestyrelsens vegne
Svend Niær Kristensen, fmd.
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Generalforsamling i Gjernegnens Venstrevælgerforening
Bestyrelsen i Gjernegnens Venstrevælgerforening vil gerne 
indbyde alle medlemmer af foreningen til ordinær general-
forsamling, torsdag den 21. februar 2019 i Gjern Kultur- og 
Idrætscenter.

Vi starter aftenen kl. 18.30 med fællesspisning. Der er dejlig 
suppe på menuen, som kan bestilles på mobilnr.: 2043 2703 
eller mail: michael@gejlholm.dk, senest tirsdag den 19. februar 
2019. 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 Besty-

relsen i hænde inden 1. januar
 6.  Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om med-

lemskontingent 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 der debatmøde med Erik Poulsen 
kandidat til Europa-Parlamentet for Venstre i Midt- og Vestjylland.

Foreningen vært ved en kop kaffe.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Kommuneforeningen for Venstre i Silkeborg Kommune 
Generalforsamling 20198
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kommuneforenin-
gen, torsdag d. 7. marts kl. 19 i Medborgerhuset i Silkeborg.
Formanden lovede stegt flæsk hvis vi bevarede borgmester-
posten – og det gjorde vi jo. Af hensyn til køkkenet er der 
tilmelding til årets generalforsamling til Kresten senest fredag 
d. 28. februar 2019 på mail: t-k.friis@fiberpost.dk

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. fe-

bruar 2019 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 vælger-
foreningers kontingent til kommuneforeningen, kredsbe-
styrelse og regionsbestyrelsen. 

 7. Valg af formand 
 8. Indstilling af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
 9. Valg af to revisorer og suppleanter 
 10. Valg af to medlemmer til regionsbestyrelsen 
 11. Indstilling af delegeret til landsmødet 
 12. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der politisk indlæg fra borgmester, 
Steen Vindum.
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Mange danskere har nydt en fantastisk sommer. For mange land-
mænd har sommeren imidlertid været katastrofal. 

Sommeren understreger klimasituationens alvor med udsigt til 
endnu mere ekstremvejr.

Landbruget er måske det erhverv, der bliver hårdest ramt af 
klimaforandringerne. Det erhverv, der har størst incitament til 
at være omstillingsparat og imødekommende for tiltag, der kan 
reducere klimaforandringerne.

Landbrug & Fødevarer har tidligere estimeret, at årets tørke har 
betydet et samlet tab for landbruget på 6,4 milliarder kroner.

Nedgangen i udbytte har været så stor, at regeringen er trådt 
til med en politisk håndsrækning på 380 millioner kroner til 
tørkeramte landmænd.

Det har længe været diskuteret, hvordan vi med bl.a. biogasan-
læg, solceller, vindmøller og elbiler kan reducere udslippet af 
klimagasser.

Der står respekt om Danmarks store landbrugsproduktion. Den 
voksende globale eksport af f.eks. svin og mejeriprodukter er 
værdsat.

I den seneste tid er landbruget imidlertid kommet i stigende fokus 
i klimadiskussionerne.

Blandt de helt store udfordringer er malkekøer, der producerer 
enorme mængder af den potente klimagas metan.

Som vores ministre, så elsker jeg også bacon, og køerne skal 
bestemt ikke skydes!

For forskere har heldigvis også slået fast, at det simpelthen ville 
være et klimamæssigt selvmål af rang at reducere mælkeproduk-
tionen inden for Danmark. Mælk er en vare som handles på et 
verdensmarked, og vi risikerer at produktionen flytter til andre 
mindre effektive lande. Om noget skal vi have flere køer i Danmark, 
hvis vi alene kigger på hvad der er gavnligt for klimaet, da vi kan 
producere mælk med et forholdsvist lavt klimabidrag herhjemme.

Et nyt forskningsprojekt oprettet af Aarhus Universitet og Arla 
forsøger at komme nærmere en løsning. Over de næste fem 
år identificerer og videreudvikler man metoder til at sænke 
mælkeproduktionens klimabelastning gennem hele kæden fra 
foderproduktion til supermarked.

I takt med at forskerne præsenterer miljøgavnlige løsninger, er 
et effektivt og ansvarligt dansk landbrug naturligvis også omstil-
lingsparat.

Mens der forskes i metoder til at sænke klimabelastningen, er 
jeg sikker på, at landbrugserhvervet ser velvilligt på de andre 
umiddelbart tilgængelige og velkendte klima-forbedrende tiltag 
med biogasanlæg, solceller og vindmøller i det åbne land.

Jeg elsker også bacon  
og køerne skal bestemt  
ikke skydes!

Af Peter Nygaard Jensen 
Medlem af Silkeborg Byråd (V) 

KLIMA:

Nytårskur
Mandag d. 7. januar 2019 kl. 18.30  
i Gjern Kultur- og Idrætscenter

Talere:
Thomas Danielsen  
Steen Vindum og  
Gitte Willumsen

Se mere på side 3
Steen Vindum
Borgmester

Thomas Danielsen
MF (V)

Gitte Willumsen
Folketingskandidat
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ResenbroTømrer- &
Snedkerforretning ApS

86 85 33 50

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

Morten Høgh
Økonomi- og erhvervsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget
MortenDalgaard.Hogh@silkeborg.dk
2323 8628

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

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

Hvornår? Hvad? Hvor?

Mandag d. 7. 
januar kl. 18.30

Nytårskur Gjern Kultur- og  
Idrætscenter

Torsdag d. 10. 
januar kl. 19.00

Baggrundsgruppen  
Plan, miljø, trafik og klima

Medborgerhuset,  
Silkeborg

Tirsdag d. 29. 
januar kl. 19.00

Generalforsamling 
Venstre i Silkeborg By

Sal B Medborgerhuset, 
Silkeborg

Torsdag d. 31. 
januar

Baggrundsgruppen 
Social/sundhed og ældre

Social- og Sundheds-
skolen

Onsdag d. 6. 
februar kl. 19.30

Generalforsamling 
Them-Bryrup Venstrevælgerf.

Them Medborgerhus

Mandag d. 18. 
februar kl. 19.00

Generalforsamling Kjellerup 
Nordøst Venstrevælgerf.

AIKC-Hallen, Ans

Onsdag d. 20. 
februar kl. 19.00

Baggrundsgruppen 
Økonomi og arbejdsmarked

Medborgerhuset, 
Silkeborg

Torsdag d. 21. 
februar kl. 18.30

Generalforsamling  
Gjernegnens Vælgerforening

Gjern Kultur- og 
Idrætscenter

Torsdag d. 21. 
februar kl. 19.30

Generalforsamling  
Blicheregnens Venstrevælgerf.

Thorning  
Forsamlingshus

Torsdag d. 7. 
marts kl. 19.00

Generalforsamling Venstre 
Silkeborg Kommuneforening

Medborgerhuset, 
Silkeborg

Torsdag d. 14. 
marts kl. 20.00

Deadline for materiale til 
VENSTRE-BLADET

nielsklauritsen@gmail.com

Torsdag d. 21. 
marts kl.19.30

Bestyrelseskonstituering 
Kommuneforeningen

Kresten Friis, Gjern

Torsdag d. 2. 
maj

Tema-aften om udsatte i 
Silkeborg Kommune

Lysbro  
Uddannelsescenter

Mandag d. 26. 
maj kl. 08.00-
20.00

EU Valg Valgstederne i  
Kommunen
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Venstrebladet er medlemsblad for Venstre i Silkeborg 
Kommune. Synspunkter udtrykt i artikler m.v. er 
forfatterens og deles ikke nødvendigvis af redaktio-
nen. Artikler i Venstre-bladet må gerne gengives med 
angivelse af kilde. 

Bladredaktion/medieudvalg
Niels Lauritsen (ansvarshavende) 
nielsklauritsen@gmail.com, 23 35 04 03
Linda Lyngsøe, linda.lygsoe@silkeborg.dk
Kresten Friis, t-k.friis@fiberpost.dk, 27 64 56 72
Birthe Pingel, birthe@pingel.dk 
Michael Sørensen, michael@gejlholm.dk
Flemming Heiberg, flemming.heiberg@silkeborg.dk

Webmaster 
Niels Lauritsen,  
nielsklauritsen@gmail.com

Tryk Skabertrang
Oplag 1.000 

Deadlines
Blad #4  14. marts 2019

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. 14. december 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.

GJERN REVISION
Østergade 33, 8883 Gjern

Tlf. 8756 0044

Følg Venstre i  
Silkeborg  
Kommune på 

facebook

#3 / 2018
BLADET

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

Tlf. 8682 4444

• Malerforretning • Autolakereri
• Skilteværksted • Liftudlejning

Kvali tet  s iden 1915
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DØGNVAGT

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

8685 5060
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