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Jeg er stolt - meget stolt – over at jeg er 
medlem af et parti, der arbejder for alle 
grupper i samfundet.
Et parti, der arbejder for de udsatte men 
også for dem, der har deres på det tørre.
Ved kommunalvalget i 2017 blev Venstre 
det største parti, og hvad der er vigtigt: 
Det skal vi også være ved de kommende 
valg. Både ved EU-valget den 26. maj, men 
også ved det kommende folketingsvalg, der 
kommer senest om 82 dage.

Der bliver gjort en kæmpestor indsats fra 
vores parti her op til folketingsvalget. Med-
lemmerne skal ud og markere vores politik 
og vores holdninger. Medlemmerne skal ud 
og støtte og hjælpe vores kandidater. Vi har 
Bent Jensen i den sydlige del af kredsen 
og vi har Gitte Willumsen i den nordlige 
del af kredsen. 
Derved kan vi forhåbentlig, her i kredsen, 
bevare vores position som det største parti.
Valgstrategien er for længst udformet med 
en fælles arbejdsplan for, hvem der skal 
hjælpe med ophængning af plakater og 
hvem der skal hjælpe med uddeling af valg-
foldere. Vælgerforeningerne i kommunen 
og VU er klar til at udføre de nødvendige 
opgaver i hele kommunen.
Der er rigtig meget på spil i en valgkamp.

Nye reformer er gennemført og nye refor-
mer skal gennemføres hvis vi stadigvæk 
skal have det velfærdssamfund, som vi 
kender i dag.
Alt dette skal vi kunne forklare vælgerne - 
og er der noget vi ikke skal? Ja, vi skal ikke 
dumme os med brug af mudderkastning i 
diskussioner og debatter, som vores op-
position er rigtig god til. Lad dem hygge 
sig med det. 

Vi skal stå sammen om vores førte politik, 
den politik, der kan give danskerne en god 
hverdag.
Med forslag til den nye sundhedsreform 
bliver der mulighed for at få økonomien 
til at hænge bedre sammen, og reformen 
giver mere nærvær for borgerne.

Under Venstres slogan: frihed og fæl-
lesskab, skal vi stadigvæk have fokus på 
reformer, der er en forudsætning for, at 
vores velfærdssamfund kan gå i arv til vores 
børn og børnebørn.
Her i kommunen har vi sammen med Dansk 
Folkeparti, Konservative, SF og Alternati-
vet stadigvæk flertallet. Liberal Alliances 
Morten Høgh har meldt sig ind i Venstres 
gruppe, så vi nu har 12 medlemmer af de 
31, der sidder i Silkeborg Byråd. Sammen 
med Dansk Folkeparti, Konservative og 
SF giver det, som før nævnt, et flertal i 
byrådet. Trods det er det min erfaring, at 
der i det daglige arbejdes meget på tværs 
i hele byrådet, så man undgår blokpolitik.
Det politiske arbejde udmunder sig i nogle 
sunde udfordringer såsom klima og miljø, 
herunder affaldsafhentning, og der arbejdes 
rigtig hårdt på at få CO2 tallene nedbragt 
til at nå den målsætning, man har sat sig.

Det store arbejde, byrådsgruppen udfører, 
er jeg slet ikke i stand til fyldestgørende 
at berette om. Der udføres meget arbejde, 
både i grupperne, men også i diverse udvalg. 
Jeg kan her lige nævne nogle få af de mange 
sager, vores byrådsgruppe har arbejdet med:
Der har været rigtig mange byggesager, 
herunder lokalplaner og tillæg til Kom-
muneplanen bevirket af et stort byggeboom 
og en derved stor tilgang af tilflyttere.

Endelig bevillig til etablering af Nordskov-
vejen.
Endelig vedtagelse af biogasanlæg ved 
Lemming.

Frigivelse af anlægsmidler til trailcenter 
og outdoorfaciliteter.
Etablering af herberg på Tulipanvej.
Beslutning om etablering af ny FGU-insti-
tution i samarbejde med Viborg Kommune.

Mads Frandsen har som formand for 
Ungestrategiudvalget udarbejdet en flot 
strategi nemlig: ”En enkel indgang er de 
mange indgange”: 4 skridt på vejen mod 
uddannelse og job.

Historisk vedtagelse af budget 2019 med 
samtlige 31 stemmer J
Udviklingsstrategi 2018-2030
Planstrategi 2040

Og meget, meget mere. 

Tak for jeres store indsats til gavn for alle 
borgere i Silkeborg kommune.

Arbejdet i kommuneforeningen går også 
efter den målsætning, man har sat. Vi har 
forretningsudvalget, der tager sig af det 
daglige – kontakten indadtil og udadtil mel-
lem bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmøder 
bruger vi ikke i overflod af, men afholder 
dem, der er brug for. Vi har vores medie-
udvalg, der sørger for at vores venstreblad 
kan udkomme, og som også sørger for, 
vores hjemmeside fungerer og er aktiv. Om 
hjemmesiden eller venstrebladet skal være 
ført up to date – ja, det er jer – medlemmer 
som byrødder – en aktiv hjælper til. Det 
er jer, der skal fodre hjemmesiden eller 
give oplysninger videre til webmasteren 
eller redaktøren, så de kan lægges på 
hjemmesiden. 
Vi har omkring nytår skiftet webmaster til 
Niels Lauritsen, idet Freddy Pingel ønskede 
at gå på webpension efter mange års ar-
bejde. Tak til dig Freddy for dette arbejde.

Kommuneforeningen er ansvarlig for for-
skellige arrangementer. Her kan bla nævnes 
den årlig nytårskur, der afholdes hvert år i 
begyndelsen af januar. I januar 2018 havde 
vi besøg af vores politiske ordfører Jakob 
Ellemann. Det blev en rigtig god aften med 
en orientering om den politiske situation, 
hvor LA heldigvis kom ned fra trætoppene 
uden at komme alvorligt til skade. 
I maj måned arrangerede kommunefor-
eningen et møde i Them medborgerhus, 
der handledede om kommunikation, 

Af Kresten Friis
Formand, Venstre, Silkeborg kommuneforening

Beretning 
Venstres kommuneforenings 
generalforsamling, 
torsdag den 7. marts 2019
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hinanden imellem, både som grupper og 
som organisation. Der blev enighed om at 
oprette baggrundsgrupper for derved at 
bevare den gode dialog mellem grupperne 
og organisationen.
Det første møde i baggrundsgrupperne 
begyndte i november i gruppen: ældre, 
sundhed og social med et meget pænt 
fremmøde. Der er også afholdt baggrunds-
gruppemøde i gruppen: klima, miljø og 
plan – også med en meget pæn tilslutning. 
Ligeledes har der også været afholdt møde 
i gruppen: fritid og kultur. 

Kendetegnende for de 6 lokale vælger-
foreninger er, at de er aktive og afholder 
forskellige arrangementer for medlemmer, 
men også for offentligheden.
VU har rigtig mange medlemmer. De er inde 
i en god periode. Medlemmerne er fordelt 
over flere kommuner, og her i kommunen 
tæller de 88 medlemmer – alle unge men-
nesker, der brænder for at være utrolig 

liberale. De afholder mange møder og 
fester igennem året, når lejlighed byder 
sig. Jeg vil derfor rette en stor tak til jer i 
VU. Både dig, Kristoffer og også dig, Nicolaj, 
for den indsats I har gjort i VU.

Regionsbestyrelsen her i region Midtjylland 
har været ude i stormløb. Der er skiftet 
formand i utide, men det ser nu ud til, 
der er kommet styr på ledelsen. Hvis man 
har spørgsmål til regionsbestyrelsen kan 
Jens Nymand sikkert fortælle mere om det 
arbejde, der foregår der.

Her i kommuneforeningen kan vi præsentere 
et godt og fornuftigt regnskab som Svend 
Siersbæk vil fremvise om lidt sammen med et 
fornuftigt budget. Vi har givet et ekstraordi-
nært tilskud til vores to folketingskandidater 
på hhv 25.000 kr og 6.300 kr. Vi har støttet 
vælgerforeningerne med annoncetilskud i 
forbindelse med forskellige arrangementer. 
Kjellerup-messen i Arena Midt støtter vi 

i form af annoncebetaling. Til det årlige 
grundlovsmøde som Silkeborg Vælgerfor-
ening arrangerer, giver vi også et tilskud.

Pr. 31. december 2018 havde kommune-
foreningen 696 medlemmer hvoraf – som 
tidligere nævnt – de 88 er VU-medlemmer.
De vælgerforeninger, der har et stabilt 
medlemstal er Kjellerup Nord/Øst og væl-
gerforeningen i Silkeborg by.

Her til slut vil jeg takke for et rigtig godt 
samarbejde i 2018 mellem medlemmer, 
bestyrelse og byrådsgruppe for indsatsen 
i årets løb.
Nu ser vi så frem til de kommende to valg: 
EU-valget den 26. maj og folketingsvalget 
om senest 82 dage. Et valg, der skal udskri-
ves senest 20 dage før det skal afholdes. 

Tyve travle og søvnløse dage for både 
kandidater, men også for os medlemmer, 
der skal hjælpe til i kulissen.

Af Poul Berggreen 
Formand, Venstre i Silkeborg By

Fra Silkeborg til 
Christiansborg
Inden længe vil der blive udskrevet valg 
til Folketinget.
Det skal være mit håb, som formand for 
Venstres vælgerforening i Silkeborg, 
at alle stemmeberettigede i Silkeborg, 
uanset partifarve, vil stemme på en af de 
lokale kandidater. En by af vores størrelse 
bør være repræsenteret i Folketinget.

Jeg ved godt, at mange vil sige, at man 
bør se bort fra lokale interesser, da valgte 
folketingsmedlemmer jo skal repræsentere 
hele landet.

Det er som sådan også korrekt, men alle 
ved jo, at jo tættere man fysisk er på de 
folkevalgte, jo større er muligheden for 
forståelse, påvirkning samt muligheden 
for lokalt præg på beslutningerne. 
Den lokale kandidat vil jo også være 
bekendt med de problemer vi lokalt 
tumler med i hverdagen, og muligheden 
for at opretholde kontakten vil altid 
være lettere.
 
I Venstres vælgerforening i Silkeborg er der 
fuld opbakning og støtte til vores kandidat 
Gitte Willumsen. 

Vi vil kraftigt opfordre til at stemme per-
sonligt på Gitte.
Står vi sammen og samler vores stemmer 
på Gitte, kan det også lade sig gøre at få 
hende valgt til Folketinget. 

Vi kan trygt sende Gitte af sted til Fol-
ketinget, da hun har pondus og besidder 
de faglige og menneskelige kvalifikationer 
der skal til for at beklæde posten som 
folketingsmedlem.

Hun har gennem sit mangeårige virke 
i det lokalpolitiske stor indsigt i det 

politiske arbejde, og har gennem 
årene sat sine kraftige fingeraftryk 
på bl.a. sundhed, unge, ældre 
kultur m.v. 
Gitte tør godt skære igennem 
og stå fast, når det er nødven-
digt.

Så derfor – kære Venstremed-
lemmer i Silkeborg kommune 

– giv jeres stemme til Gitte Wil-
lumsen – det vil gavne Silkeborg 

og Danmark.
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”Glæden er ikke det værste man har, og om 
lidt er kaffen klar”. Den eviggyldige sang 
af nu afdøde folkekære Benny Andersen, 
kunne meget passende omskrives til: Glæ-
den er ikke det værste man har, og nu er 
valgkampagnen klar! 

Hen over vinteren har arbejdet med at 
blive klar til den kommende valgkamp til 
folketingsvalget stået på. Alle feriedage og 
fridage er blevet brugt på arbejdet med at 
skrive og kontakte gode ambassadører – og 
jeg har ikke fået et eneste nej. Og nu kan 
jeg sige – jeg er helt klar. Jeg har valgt tre 
valgtemaer: Frihed, Tryghed og Sundhed, 
som er indarbejdet i alt materialet, så der 
er et genkendeligt og ensartet udtryk. Jeg 
vil her nedenfor prøve at udfolde, hvad jeg 
tænker med de tre valgtemaer.

Frihed: Man kan vel ikke være medlem af 
Venstre uden at have en holdning til frihed. 
For mig som folketingskandidat betyder 
det bl.a., at der skal være mulighed for at 
vælge mellem forskellige tilbud, som man 
synes passer bedst til sit barn/pårørende 
eller til sin overbevisning. Her tænker 
jeg på børnepasning, skole, plejehjem og 
hjemmepleje m.m. For at sikre dette er vi 
nødt til at have en lovgivning, som giver 
de private muligheder for at byde ind på 
disse opgaver. Hvis ikke loven er helt klar 
på dette område, vil kommunerne/staten 
hurtigt kunne udkonkurrere de private, og 
dermed vil valgmulighederne og forskel-

ligheden blive stærkt udfordret til skade 
for individet.

Frihed er også, at det skal være muligt at 
bo alle steder i Danmark. Det bliver det 
kun, hvis der er et ordentligt kollektivt 
trafiksystem, så unge mennesker kan 
komme til deres uddannelsessted. Jeg 
tror nu ikke, at transportmuligheden løses 
med flere busser, men at vi får lavet et 
klogt system, hvor forskellige aktører lige 
fra GO MORE til teletaxier bliver en del 
af løsningen. Regionens rutenedlæggelse 
viser, at transportområdet må gentænkes, 
så en lignende situation ikke opstår igen. 
Og hvis det skal være attraktivt at bo i 
hele Danmark, så skal internetadgangen 
også forbedres flere steder – det er vigtigt, 
ellers vil nogle områder blive helt affolket.

Tryghed: Vi kan alle komme i en situation, 
hvor vi får brug for hjælp. Vi kan blive 
syge, miste vores arbejde eller noget helt 
tredje. Her skal vi kunne være sikre på, 
at der er hjælp – det hører med til at bo 
og leve i en velfærdsstat. Det må ikke 
blive sådan, at vi mister tiltroen til dette 
system, for så mister vi også lysten til at 
bidrage til velfærdsstaten. Vi skal have en 
kernevelfærd med et højt niveau, som er 
tilgængeligt for os alle, når behovet opstår. 

Vi skal passe på Danmark og på hinanden, 
derfor skal vi give vores militær og politi 
mulighed for at løse de opgaver, som vi 

giver dem. De skal have det nødvendige 
grej og uddannelse, så de kan løse de nye 
opgaver, som følger med den nye sikker-
hedsudfordring som vi står med i dag. 

Sundhed: Ifølge den seneste undersøgelse 
blandt vælgerne i vores valgkreds så er 
det dette område, som optager dem mest. 
Traditionelt står Venstre stærkt, da vi har 
været med til at forme det sundhedssy-
stem, som vi kender i dag. De udfordringer, 
som vores sundhedssystem står med i dag, 
kan vi ikke løse med den struktur, som vores 
nuværende system har. Der kommer flere 
ældre, flere med kroniske sygdomme og 
nærheden er forsvundet. Derfor må der 
laves nogle ændringer, hvis hospitalsperso-
nalet skal have en chance for at løse deres 
opgave i fremtiden. Jeg er optaget af at få 
mere nærhed ind i vores sundhedsvæsen. 
Kommunerne skal have en mere central 
rolle i de mere rutineprægede opgaver, som 
ikke kræver en lægefaglighed. Omvendt 
skal akutberedskabet styrkes, så ikke geo-
grafi og tidspunktet, hvorpå man bliver syg, 
er afgørende for, om man overlever. 

Sidst, men ikke mindst, ønsker jeg, at vi 
får unges mistrivsel i fokus – hvorfor er 
der så mange unge, som ikke trives og 
som ikke kan overskue deres hverdag? Det 
skal vi have undersøgt, så vi kan sætte ind 
med handling – vi kan ikke være bekendt, 
at så mange unge ikke får en god start på 
deres ungdomsliv. Hvis denne udfordring 
ikke bliver løst, ligger der her en kæmpe 
regning både menneskeligt og økonomisk.

På min hjemmeside www.stemGitte.dk 
står der også noget om klimaudfordringen, 
hvilke rammevilkår, som jeg ønsker for 
vores erhvervsliv og meget mere. Jeg er 
selv meget glad for min nye hjemmeside 
og kan kun opfordre til at I kigger den igen-
nem - og gør kaffen klar inden!

Frihed, Tryghed 
og Sundhed

Regionsrådsmedlem, ledende overlæge Ulrich Fredberg, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg 
udtaler sig, blandt mange andre, i min valgavis.

Af Gitte Willumsen
Folketingskandidat og byrådsmedlem
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Som Venstres kandidat til Europa-Parlamen-
tet i Midt- og Vestjylland har det i det seneste 
år været en fornøjelse at komme rundt til 
massevis af møder i hele Vestjyllands Stor-
kreds. Herunder flere gode arrangementer i 
Gjern og Silkeborg. I modsætning til seneste 
valg i 2014, hvor jeg var kampagneleder 
for storkredsens kandidat, er stemningen 
anderledes positiv overfor EU. 
Faktisk er den klassiske ja-nej-debat om 
EU helt forduftet.
Hovedårsagen er Storbritanniens smerte-
fulde beslutning om at træde ud af det 
europæiske fællesskab. Allerede inden de 
seneste måneder tragikomiske scenerier 
i det britiske Underhus stod det nemlig 
krystalklart for danskerne, at der ikke 
er et gangbart alternativt uden for EU.  
I hvert fald ikke hvis man ønsker fred og 
velstand. To grundvilkår i et samfund 
som briterne nu spiller hasard med.  
Desværre kan vi i Danmark ikke nøjes med 
at kigge vemodigt på, mens Storbritannien 
kapper båndene til det europæiske konti-
nent. I vores del af landet producerer vi 
mange af de eksportvarer, som traditionelt 
er sendt over på den anden side af Nordsøen. 
I generationer har vi for eksempel leveret 
bacon og smør til briternes morgenbord.
Alene i kraft af pundets fald er en del af 
regningen for Brexit derfor allerede afleve-
ret hos nogle af vores eksportvirksomheder. 
Og det kan sagtens blive værre i de kom-
mende år. 

Landbruget skal ikke betale 
regningen
Dertil kommer, at Storbritannien som en af 
de største nettobidragydere til EU-kassen 
slår et gevaldigt hul i EU-Kommissionens 
budget for de kommende syv år. EU kommer 
til at mangle det britiske bidrag i en tid, 
hvor der ellers skal investeres massivt i 
for eksempel en styrket ydre grænse for 
at håndtere problematikken med stigende 
migration mod Europas grønnere græs.
Det sætter ikke mindst den fælles land-
brugspolitik, der udgør en stor del af 
EU’s budget, under pres. Vi kommer ikke 
udenom, at landbrugsstøtten også skal 
yde sit bidrag til at få enderne til at nå 
sammen, men spørgsmålet er, om man 
skal skære så hårdt, som EU-Kommissionen 
har lagt op til. Reelt vil forslaget udhule 

den nuværende landbrugsstøtte til danske 
landmænd med 17 procent over den syv-
årige budgetperiode.
Det har jeg svært at se fornuften i, når et 
fødevareerhverv, der i forvejen er hårdt 
presset på økonomien, også med rette 
udpeges som det erhverv, der kan levere 
en del af løsningerne på klimaudfordrin-
gerne. Skal dansk landbrug fortsat være 
international frontløber på blandt andet 
klimavenlig fødevareproduktion, nytter 
det ikke, at vi trækker tæppet væk under 
landmændenes økonomi ved at lade dem 
betale regningen for Brexit. 

Vi kan vinde valget
I det hele taget giver Storbritanniens farvel 
til EU mange udfordringer, som vi i Europa-
Parlamentet skal have ryddet op i de kom-
mende fem år. Der skal først og fremmest 
forhandles nye frihandelsaftaler, så vi hur-
tigst muligt får genskabt den lette og gnid-
ningsfrie adgang til hinandens markeder.  
Men det skal også fortsat gerne være muligt 
og ubesværet for en ung midtjyde at rejse 
til England, Skotland eller Wales for at 
arbejde og studere. Og politisk set har vi 
behov for at finde nye venner i Europa, når 
vores traditionelle samarbejdspartner mod 
vest har valgt at sejle i egen sø. 
Vel at mærke i en storpolitisk situation, 
hvor Europa også har brug for at rykke 
sammen i forhold til både USA, Kina og 
Rusland. Og hvor interne spændinger med 
lande som Ungarn, Polen og Italien kan gøre 
det svært at opretholde den fælles vision 
om et samarbejdende Europa.
Valget til Europa-Parlamentet den 26. 
maj er derfor mere spændende og afgø-
rende end nogensinde før. I Venstre er 
vi godt rustet til valget med et stærkt 
kandidathold; anført af en hårdtarbejdende 
spidskandidat, Morten Løkkegaard.
Han har de seneste år trods rollen som 
Venstres enmandshær i Bruxelles formået 
at profilere både sig selv og Venstre som 
Danmarks pro-europæiske kraft. Jeg er 
derfor ikke i tvivl om, at vi har gode mu-
ligheder for at få de fire mandater, som 
de foreløbige prognoser har spået os.  
Står vi sammen i Midt- og Vestjylland og 
stemmer personligt, har vi som region en 
reel mulighed for igen at blive repræsen-
teret i Europa-Parlamentet.

Sidste nyt
Ved redaktionens slutning blev 
Brexit forlænget til 22. maj, hvis 
Theresa May får Parlamentet til at 
vedtage den aftale, EU har indgået 
med den brittiske regering. Sker 
det ikke, kan EU gå med til en 
forlængelse til den 12. april, hvor 
Storbritannien skal give EU svar på 
den videre plan. (red.).

Af Erik Poulsen
Kandidat til Europa-Parlamentet i Midt- og Vestjylland

Oprydning  
efter Brexit

EP-valget
Valget til Europa-Parla-
mentet er søndag den 26. 
maj. Der kan brevstem-
mes fra den 15. april. 

Venstres kandidat i Midt- 
og Vestjylland er Erik 
Poulsen. Han er 51 år og 
selvstændig journalist. 
Læs mere på erikpoulsen.
venstre.dk og facebook.
com/EP19ErikPoulsen 
 
Fredag den 24. maj,  
kl. 14-17, planlægges der 
et større, tværpolitisk EU-
arrangement på Torvet i 
Silkeborg, hvor Venstre 
og Erik Poulsen er med.
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Steens Corner

Det går rigtig godt i Silkeborg kommune. 
Vi er den kommune i Danmark, hvor der 
bygges, set med 2017 tallene som udgangs-
punkt, sjette mest i hele landet. Tager vi 
2018 tallene er vi den kommune i Danmark, 
hvor der bygges femte mest, kun overgået 
af København, Århus, Odense og Ålborg. Vi 
ligger markant foran Herning, Viborg og 
Horsens, som vi tidligere har konkurreret 
med.

Der bygges meget i Silkeborg lige for øje-
blikket, og det er godt, for vi skal vækste 
for at holde en god økonomi. I 2018 væk-
stede vi med 1030 nye indbyggere.

Antallet af byggekraner i en kommune er 
direkte proportionalt med borgmesterens 
humør, siger man. Bagsiden af det er, 
at man roder, og det kan være svært at 
komme frem. Søtorvprojektet vil rode, det 
vil tage omkring 2½ år, inden man er helt 
færdig med det projekt. Det roder også, 
at vi bygger papirtårnet. Der, hvor det 

bliver rigtig bøvlet og rodet i fremtiden, 
er, når vi skal i gang med at kloakere hele 
Vestergade (den kørende del). Så op mod 
et år vil Vestergade formentlig være lukket, 
nok ikke helt lukket, men være åbent i et 
spor. Det er noget, vi er nødt til at gøre. 
Det skal gøres. 

Samtidig med det vil der også på Søtorvet 
blive gravet, alt imens vi op ad Chr. VIII’s 
vej skal have fjernet nedkørslen til den 
gamle P-kælder til Torvecentret. Der får vi 
en ny indgang ved enden af Fredensgade. 
Samtidig roder og regerer vi også med 
Nordskovvejen. 

Jeg vil tro, at vi til efteråret går i gang med 
at omlægge Viborgvej og Ringvejen – fjerne 
den nuværende bro over Ringvejen – så de 
to veje kommer i niveau. 
Det bliver godt, når det er færdigt. Alt det 
er bagsiden af, at det går godt i Silkeborg.

Vækst
En anden bagside med vækst er jo også, at 
de fleste af de borgere, der flytter hertil, 
har børn med. Vi vækster helt vildt på 
børnetallene i øjeblikket. Vi kan ikke følge 
med mere med at have plads i vores vug-
gestuer og børnehaver. Vi skal bygge nye 
vuggestuer og børnehaver meget hurtigere, 
end vi havde forventet. I Sejs skal vi til at 
bygge en helt ny børnehave. Vi ejer ikke 
jorden endnu. Vi er i god dialog med ham, 
der ejer grunden. 
Vi SKAL have en ny børnehave i Sejs. Vi 
kan ikke sige til nye borgere, der flytter 
til Sejs, at I skal køre et andet sted hen, 
for at få passet jeres børn. Vi er også pres-
set på daginstitutionsområdet i Funder i 
øjeblikket. 
Forudsætningen for, at vi har en god kom-
mune, er vækst. Det må man aldrig være 
i tvivl om. Så må vi leve med den bøvlede 
og rodede bagside det er, mens det står på.

Udvikling
Silkeborg udvikler sig lige i øjeblikket mod 
nord. Silkeborg og Grauballe kommer til 
at vokse sammen på sigt. Det er enormt 
meget landbrugsjord, man fjerner ud af 
en landbrugsproduktion. Om to år er jeg 
næsten sikker på, der ikke længere findes 

Borgmesteren har ordet:

Endnu engang har jeg sat Steen Vindum stævne på hans kontor i rådhuset. Det er vigtigt, at vi i medlemmernes 
eget blad, kan berette om, hvad der rører sig i netop dette kontor, og hvad det er for tanker, der udspiller sig 
på borgmesterkontoret, samt hvilke handlinger, der har udspillet sig.

Samtidig med det vil der også 
på Søtorvet blive gravet, alt 
imens vi op ad Chr. VIII’s vej 
skal have fjernet nedkørslen 

til den gamle P-kælder  
til Torvecentret.

Af Niels Lauritsen
Redaktør

Ved Sølystvej/Borgergade bygges der lige nu i 5 etager. det bliver rigtig pænt, når det står færdigt.
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noget landbrugsjord ved Eriksborg. Når vi 
inddrager jord til byudvikling, må vi ikke 
inddrage mere end højst nødvendigt, og vi 
skal huske på at bygge så tæt som overho-
vedet muligt. At bygge højt og tæt, har vi 
aldrig gjort så meget som lige nu. Der er 
folk i Silkeborg, der kan blive forskrækket 
over, at vi kan tillade at bygge i 70 meters 
højde. (Papirtårnet). 

Vi har en lokalplan på vej, der vil give 
tilladelse til, at man må bygge i 50 me-
ters højde. Det bliver i området omkring 
Søndertorv. Her vil det gamle Torvecenter 
blive omdannet til nogle butikker, til nogle 
offentlige formål samt til en lang række 
boliger. Jeg tror, vi er mange, der har gået 
i mange år og tænkt, om vi ikke snart kan 
holde op med at se på det triste, skrække-
lige og tomme Torvecenter. De nuværende 
boliger langs Chr. VIII’s vej bliver moderni-
seret, og der bliver bygget en ekstra etage 
på. Der bliver butikker i underetagen og på 
bagsiden – mod Fredensgade – bliver der 
sikkert plads til noget Street Food. 
Fra Torvecentrets parkeringskælder vil der 
blive åbnet, så man kan køre fra den og til 
P-kælderen under Torvet. De 2 p-pladser 
kommer til at hænge sammen. 
Vores havneområde skal også løftes lidt. 
Vi har Danmarks største indlandshavn, men 
den er ikke særlig attraktiv. Den er heller 
ikke særlig flot. Det ser jeg meget gerne, 
at vi prøver at investere lidt i fremadrettet. 
Vi bygger højt i Silkeborg for tiden, men vi 
skal også have respekt for ikke at plastre 
byen til med høje huse. Der er plads til 
nogle stykker, men i en by som Silkeborg 
er der ikke plads til hverken 10 eller 20 
høje huse. Der bygges også højt lige nu 
ved Kejlstrupvej-området ved Collgege 
360-området – den tidligere teknisk skole. 
Her bygges der almennyttige boliger for 
alle. Dem bygges der i øvrigt en del af i 
øjeblikket – også andre steder. 

Ved Sølystvej/Borgergade bygges der lige 
nu i 5 etager. Det kommer til at se rigtig 
flot ud, når det står færdigt. 
Søhaven, som ligger lige i nærheden, håber 
vi på med et nyt og revideret projekt med 
3, 4 og 5 etager, kan gå igennem. Det kunne 
komme til at spille flot op mod det, der så 
kommer modsat. Nemlig hvor den kinesiske 
restaurant ligger nu. Der er allerede en 
lokalplan og en tilladelse til at bygge i 
fem etager. Det giver en fin ”port” mel-
lem Silkeborg og Alderslyst. Der kommer 
beboelse, men der kommer også en lille 
park mod søen. Så en bebyggelse med en 
højde, der matcher den anden bebyggelse 
i området, det bør kunne lade sig gøre.
Det kan blive nogle rigtig flotte boliger, der 
kan komme til at ligge der. 

Balance
Vi er en kommune, der er i balance. Det 
skal vi være. Derfor vil vi opkøbe noget jord 
bl.a. i Kragelund, så vi kan tilbyde nogle 
kommunale parcelhuse samt noget almen-
nyttigt boligbyggeri. Kjellerup skal have 
noget fødselshjælp lige nu, så der bliver et 
nyt boligområde i Kjellerup, også med no-
get almennyttigt. Det samme er gældende 
i Sorring. I de områder, hvor vi har skoler, 
vil vi også skulle tilbyde nogle kommunale 
parcelhusgrunde. Er der nogle private ud-
stykninger er det ikke sådan, at vi kommer 
som en konkurrent og tilbyder kommunale 
udstykninger ved siden af. Er der områder, 
hvor der ikke er parcelhusgrunde i dag, er 
det en kommunal forpligtigelse at sørge for 
der kommer nogle. De lokalområder, der 
har følt sig noget trist på det her område, 
vil vi vise, at vi vil dem gerne. 

Svømmecenter
Det er nu besluttet, at et nyt svømmecen-
ter skal være en selvejende institution. Et 

nyt svømmecenter kommer til at ligge på 
Søholt. Vi er i disse dage i gang med en 
fondsdannelse med vedtægter mm. Der er 
fundet en formand for fonden, som også 
skal fungere under hele byggefasen. Det er 
tidligere direktør i Jyske Bank, Leif Larsen, 
der er formand. Alt det juridiske har vi 
afklaret nu. Vi er også meget tæt på at 
kunne få en afklaring på, hvordan det skal 
se ud. Hvad har vi råd til at bygge? Hvordan 
skal hele konstruktionen være? Vi er klar 
til et udbud efter sommerferien. 
Går det efter planen, tror jeg, vi kan sætte 
en spade i jorden til foråret 2020. Det vil 
nok tage op imod 2 år at bygge centret. 
Vi forventer, det bliver et projekt til om-
kring 200 millioner. 
Silkeborg kommune lægger 50 millioner i 
projektet, penge som vi har sparet op. Deref-
ter vil Silkeborg Kommune nok lånefinansiere 
yderligere 50 millioner til projektet, og den 
selvejende institution skal så selv lånefinan-
siere de resterende 100 millioner kr.
Hvad får man så for 200 millioner? Vi får 
noget, hvor vi matcher Viborg, Herning og 
Ikast. Vi får noget, som jeg kalder frem- og 
tilbagesvømning, et 50 meter bassin som er 
25 meter i bredden. Vi får udspringsbassin, 
vi får et kort-bassin, vi får varmtvandsbas-
sin, vi får et vandland, og jeg håber også, 
vi får råd til at lave et wellness-område 
med sauna og spa. Drømmen er også, at 
det kunne være fint, hvis vi kunne få et 
udendørs-bassin som erstatning for det, vi 
har nu på Nordvestbadet. Vi trænger til, 
at vi også på svømmeområdet kommer op 
i den liga, hvor vi hører til. 
Det er ikke tilfredsstillende, at vores 
borgere skal køre til Herning, Ikast eller 
andre steder for at svømme. Når det nye 
svømmecenter åbner, vil det nuværende 
Nordvestbadet blive lukket ned, og så har vi 
jo muligheden for at omdanne det område 
til noget, der kunne blive boliger blandet 
med et grønt område. 

Søhaven håber vi på, 
med et nyt projekt, 
kan gå igennem med 
3, 4 og 5 etagers 
boligbyggeri.
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Skatteminister Karsten Lauritzen har svaret 
følgende:

Hvordan går det med gælden?
Som landmandssøn fra Nordjylland er jeg 
opvokset med en række enkle værdier. 
Eksempelvis: Tålmodighed, rettidig omhu, 
ret og rimelighed.

Når debatten handler om danskernes gæld 
til det offentlige, så tager mine holdnin-
ger stadig udgangspunkt i enkle værdier, 
selvom problemstillingerne er mere kom-
plekse, end dengang jeg hjalp min far på 
gården i Løgstør.

I sommeren 2015 blev jeg skatteminister. 
Få måneder efter måtte vi suspendere den 
automatiserede inddrivelse i det berygtede 
og kuldsejlede it-system EFI, som ellers 
havde kostet store mængder tid og penge 
at udvikle. Det skete, efter grundige un-
dersøgelser havde konstateret, at der var 
risiko for, at EFI inddrev gæld ulovligt.

Danskernes gæld er i dag ca. 117 mia. kr., og 
derfor er gældsområdet med god grund noget, 
der interesserer både borgere og medier – 
og ikke mindst mig som skatteminister. Det 
krænker min opfattelse af ret og rimelighed 
– både som borger og som skatteminister – hvis 
nogle kan skylde uden konsekvenser, imens 
andre gør deres pligt, og betaler det, de skal.

Jeg vil her give svar på, hvad jeg i min 
tid som skatteminister har gjort for at få 
gældsinddrivelsen tilbage på sporet.

Er vi i gang med at inddrive 
danskernes gæld?
Ja. Jeg tror, at mange danskere har den 
opfattelse, at vi ikke er i fuld gang med at 

inddrive gæld. Men det er vi skam. I 2018 
inddrev vi 7,1 mia. kr., og det er faktisk det 
højeste tal siden 2013.

Når danskernes gæld så alligevel vokser, er 
det fordi, at størstedelen af dem, der har 
gæld, faktisk ikke er i stand til at betale. 
Eksempelvis, fordi de er socialt udsatte. 
Er det tilfældet, er det ligegyldigt, hvor 
effektiv skatteforvaltningen er. For så er der 
slet ikke nogen penge at få i kassen. Dertil 
kommer, at der løbende stiftes ny gæld, som 
bliver lagt oven i puljen. Samtidig kommer 
der renter på den eksisterende gæld. Der 
skal derfor både en mere effektiv inddri-
velse til og flere inddrivelsesmuligheder, 
før vi når til det punkt, hvor danskernes 
gæld ikke hele tiden bare bliver større og 
større. Den gode nyhed er, at vi nok skal nå 
til det punkt. Den dårlige nyhed er, at det 
ikke bliver i morgen. Vi skal være tålmodige.

Det er ikke det mest populære budskab. 
Men som skatteminister er det også mit 
ansvar at være ærlig om de udfordringer, 
vi står over for. Også selv om det giver 
negative forsider. Der er ingen nemme 
løsninger. Den eneste vej frem er hårdt 
arbejde. Ligesom hjemme på gården.

Har I nogen esser i ærmet?
Det har vi faktisk. En af de helt store 
milepæle er det nye it-system, som skal 
effektivisere gældsinddrivelsen. Det er 
netop blevet færdigudviklet, og – jeg tør 
næsten ikke skrive det, men jeg gør det 
alligevel – det blev faktisk færdigt stort set 
inden for tid og budget.

Det nye system har en række funktionalite-
ter, som vi ved, er effektive inddrivelses-
værktøjer. Det kan fx foretage automatisk 
lønindeholdelse. Det betyder, at når en 

lønmodtager skylder penge til det offent-
lige, så kan vi hver måned indeholde en del 
af lønnen ved at forhøje skatteprocenten og 
bruge den del til at nedbringe skyldnerens 
gæld.

Er det ikke meget smart at 
låne penge af det offentlige?
Det klare svar er nej. Der er måske nogen, 
der tror, at det er billigere at have gæld 
til det offentlige end til fx banken. Der 
vil jeg som skatteminister meget gerne 
påpege: Det er som udgangspunkt en rigtig 
dårlig ide!

Vi har nemlig besluttet, at alle gælds-
posterne undtaget bøder pålægges en 
løbende rente på 8,05 pct. Det er ikke en 
sjov rente at betale, og det er en vigtig 
pointe at huske på – det er bestemt ikke 
gratis at have gæld til det offentlige!

Var det nødvendigt, da I 
afskrev 5,3 mia. kr. i gæld?
Nødvendigt, ja. Populært, nej.

Den ekstraordinære afskrivning var et nød-
vendigt skridt på vejen, som alle Folketin-
gets partier var enige om. Vi besluttede at 
afskrive et større antal ældre gældsposter, 
fordi der var usikkerhed om, hvorvidt det 
ville være lovligt at inddrive dem, fordi de 
eksempelvis kunne være forældet.

Det ville have krævet en manuel gen-
nemgang af hver enkelt gældspost, som 
er så omfattende og tidskrævende, at 
omkostningerne langt ville overstige vær-
dien af gælden. Det ville simpelthen være 
væsentligt dyrere at inddrive gælden end 
at afskrive den. Og mit nordjyske hjerte har 
det svært med at give en stor pose penge i 

Hvordan går det 
med gælden,  
hr. skatteminister?

Af Niels Lauritsen
Redaktør 

Det spørgsmål stillede jeg skatteministeren. 

Kan du fortælle, hvordan man vil/kan sikre sig inddrivelse af den store gæld, der er til Skat? Kan du også fortælle, 
hvad der er gjort af tiltag for at inddrive den manglende indbetaling på f.eks registreringsafgiften gennem flere år?
Jeg mener, det kan være meget vigtigt for vores læsere og medlemmer, at vi kan gå ud og berolige dem, vi nu 
møder og snakker med, at der bliver gjort noget.
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bytte for en lille pose penge. Især hvis det 
er de danske skatteydere, der skal betale!

Jeg synes ikke, det var en sjov dag, da vi 
indgik aftalen, men jeg synes faktisk, det 
var en nødvendig dag. En nødvendig dag, 
fordi vi samlede os om at gøre det rigtige 
og det ansvarlige, selv om det ikke var det 
mest populære, og selv om det igen gav 
negative overskrifter.

Hvad skal der ske nu?
Det nye inddrivelsessystem er blevet sat i 
drift i etaper, og det er klar til at inddrive 
gæld. Det er en rigtig god nyhed. Den store 
udfordring er nu, at de mange forskellige 
små og store offentlige kreditorer, som 
har penge til gode, skal ”tilsluttes” det 
nye system.

De forskellige gældsposter skal leve op 
til en række krav, inden de kommer ind i 
systemet, for ellers kan vi risikere, at vi 
igen kommer til at inddrive ulovligt – og 
det må ikke ske. Og her er det faktisk ikke 
skatteforvaltningen alene, der skal rette til 
– det er også kreditorerne selv, eksempelvis 
kommunerne. Kravene til gældsposterne er 
ikke nye – men denne gang står vi hårdt på, 
at de bliver overholdt, inden kreditorerne 
kan sende deres gældsposter ind i syste-

met. Vi er grundige og gør det ordentligt 
fra start. Det er rettidig omhu.

Det medfører, at mange af de i alt 800 
offentlige kreditorer har et stort arbejde 
foran sig med deres gældsposter, og jeg 
har forståelse for, at det tager tid. Det 
er samtidig en vigtig grund til, at tingene 
ikke kommer til at gå lige så hurtigt, som 
vi måske kunne håbe.

Samtidig med at vi tilslutter de offentlige 
kreditorer til det nye system, rydder vi 
også op i en stor bunke gamle gældsposter, 
som blandt andet stammer fra tiden, hvor 
vi stadig brugte det kuldsejlede EFI. Der 
er tale om mange millioner gældsposter, 
som så vidt muligt skal overføres til det 
nye gældsinddrivelsessystem. Det er et 
enormt stort arbejde, og selvom den nye 
Gældstyrelse har ansat flere hundrede 
gode folk til det, så vil oprydningsopgaven 
fortsætte flere år endnu.

Hvad med gæld på motor-  
området – er den helt gal der?
Nej, den er ikke helt gal. Der har været 
nogle udfordringer specifikt på motorom-
rådet de seneste års tid, og der har også 
været historier om det i medierne. Det gør 
vi noget ved nu. 

Eksempelvis har der været udfordringer 
med at opkræve registreringsafgift, fordi 
der har været problemer med det it-system, 
som står for opgaven. Og indtil det er fik-
set, så løfter vi opgaven manuelt. 

Så hvad er beskeden til 
danskerne?
Tålmodighed. Selv om man ofte hører 
oppositionen sige, at de mener, jeg gør 
for lidt, så kommer her en forudsigelse: 
Uanset hvem der bestrider posten som 
skatteminister næste gang, så vil beskeden 
være den samme, som jeg giver her: Det 
kommer til at tage tid. Det er nemt at være 
kritisk og mene, det skal gå hurtigere, men 
det ansvarlige er at være ærlig og ikke begå 
fortidens fejl.

Heldigvis er der også mange gode budska-
ber. Det går nemlig fremad. Den samlede 
skatteforvaltning er et bedre sted i dag, 
end det var tilfældet, da jeg blev skat-
teminister. Det skyldes blandt andet de 
mange gode aftaler, som vi har indgået 
med Folketingets partier. Mit vigtigste 
budskab til mine kolleger på Christiansborg 
er: Uanset hvem der vinder næste valg, 
så er det helt afgørende, at vi fortsætter 
med at samarbejde om skattevæsenet. Det 
skylder vi de danske skatteydere.

Som mælkeproducent, andelshaver i og 
leverandør til Them Andelsmejeri gen-
nem 37 år er jeg inde i maskinrummet 
i andelsbevægelsen og ved, hvor skoen 
trykker i landbruget. Jeg er i øvrigt eneste 
landmand opstillet af vort parti i Vestjyl-
lands Storkreds.

Mærkesag 1: Det skal være slut med da-
totyranniet og vi må snarest forvente en 
grundig regelforenkling. Ingen kan være 
i tvivl om at vi landmænd er et meget 
væsentligt element i grundlaget for alle 
borgeres velfærd. Det skal vort erhverv 
have anerkendelse for. En af måderne er at 
Folketinget indfører mere fleksible regler. 
Godt landmandskab kræver simpelthen 
færre regler. Ingen uden for landbruget 
gør sig forestilling om, hvor bureaukratisk 

det nuværende regel-system er. Jeg er kort 
og godt træt af dette bureaukrati, som gør 
hverdagen for os alle alt for besværlig. Det 
må og skal vi have ændret.

Mærkesag 2: Vi har brug for ens harmo-
nikrav. Forstået således at jeg beder ind-
trængende om, at de danske ministerier og 
styrelser anlægger en tolkning af EU-regler 
på linje med de andre medlemslande. Det 
skal være slut med overfortolkning bare 
for en sikkerheds skyld, som man har en 
tilbøjelighed til i det danske forvaltnings-
system.

Mærkesag 3: Det skal være lettere at være 
selvstændig i Danmark. En lille håndværks-
mester kan ofte føle sig endog meget lille, 
når vores myndigheder ruller sig ud med lov 

i hånd. Det må vi gøre noget ved, så det 
igen bliver trygt at være selvstændig. Vort 
samfund er i høj grad baseret på mindre 
og mellemstore virksomheder – og de 
skal have absolut rimelige arbejdsvilkår 
i hverdagen. Den burokratiske svøbe må 
afskaffes – og det haster meget mere, end 
man åbenbart er klar over hos Folketingets 
partier. Politikerne skal lytte meget mere 
til hvad der rører sig uden for Christians-
borgs tykke mure. Det har det arbejdende 
folk fortjent.

Mærkesag 4: Infrastrukturen er et evigt 
tilbagevende samtaleemne – og ikke uden 
grund. Derfor kan jeg kun støtte en mo-
torvej midt i Jylland for at aflaste E45-
motorvejen østpå – hvilket kan bidrage til 
fremme udviklingen i Midt- og Vestjylland.

Vi skal af med 
regel-tyranniet Af Bent Jensen

Venstres folketingskandidat i Silkeborg Syd, 
gårdejer, Them.



For omkring fire år siden kom der en masse 
flygtninge til Danmark. Flere end vi nogen-
sinde havde set før.

Efterfølgende har jeg lært en håndfuld af 
disse flygtninge at kende. Omkring en gang 
om måneden er jeg medarrangør af samvær 
og spisning for danskere og flygtninge. Et 
arrangement, hvor en håndfuld danskere 
sammen med og for flygtninge arrangerer 
samvær med underholdning for børnene 
og efterfølgende spisning for alle. Maden, 
der laves, er spændende, da vi naturligvis 
sørger for, at den kan spises af alle – uanset 
religiøse retninger. Nye og spændende ret-
ter for os danskere.
Et fantastisk arrangement. Der møder 
mange flygtninge op. Når vi er flest, ser-
veres der mad for omkring 80 personer, 
og når vi er færrest, servers der mad for 
omkring 25 personer.
Alle hygger sig – og der snakkes på tværs 
mellem de forskellige kulturer. Der er 
personer fra Eritrea, fra Etiopien, fra 
Syrien og fra Irak. Fælles for os alle er, 
at vi udveksler historier og oplevelser fra 
vores forskellige kulturer og lande, der 
er samlet.
Vi taler om familier, hvor faderen arbejder 
på et autoværksted, som mekaniker – selv-
om han måske var ingeniør derhjemme. Han 
er i arbejde og tjener penge til familiens 
fire børn og sin kone. Børnene går i dansk 
skole og modtager undervisning og taler 
meget pænt dansk. Moderen passer hjem-
met og går på sprogskole for at lære dansk 
og lære om den danske kultur. Faderen går 
på sprogskole tre dage om ugen, alt imens 
han også passer sit arbejde og på den måde 
lærer dansk og dansk kultur – både gennem 
undervisningen i skolen men også mellem 
hans kolleger på arbejdspladsen.
Familien er integreret i det danske samfund 
og den lægger ikke det danske samfund til 
laset, mere end vi danskere gør. Familien 
betaler sin skat som vi andre og har købt 
en gammel bil, der kan transportere ham 
og familien rundt og sørge for de på den 
måde kan passe arbejde, og børnene kan 
komme til og fra deres fritidsaktiviteter.
På fire år har de integreret sig i det danske 
samfund, og sådan er der mange af de 
flygtninge vi mødes med, som har det, 
når der er samvær og spisning en gang om 
måneden. 

En ung krigsenke fra Syrien som er læ-
geuddannet, er i gang med at tage dansk 
kørekort, så hun også kan klare sig selv i 
samfundet, og hun bliver bedre og bedre 
til at tale dansk og begå sig her, sammen 
med de voksne sønner der efterfølgende 
er kommet hertil.

Succeshistorier efter min mening. Familier, 
der er blevet integreret i det danske og 
som klarer enhver sit.

Nu må de så ikke være her 
længere
Danmark har tryglet om, at flygtningene der 
kom hertil, skulle integreres i det danske 
samfund, lære dansk og have arbejde. 
Sådan har de efterlevet de krav, der blev 
stillet dem her i landet. Nu kan de så bryde 
det hele op og tage tilbage til en meget 
uvis fremtid. Tilbage til et land, der lig-

ger i ruiner og et land, hvor samfundet 
ikke fungerer og er fyldt med traumer i 
befolkningen.
Hvorfor nu det, Støjberg?
Det er totalt ødelæggende for enhver 
integration. Hvorfor skal de behandles på 
den nedladende måde?
Det kunne jeg godt tænke mig at få din 
gode forklaring på.
Jeg har været medlem af Venstre i rigtig 
mange år, men må nok erkende, at Venstre 
flytter sig i den forkerte retning. Venstre 
har fået et forkert menneskesyn.
Hvor er samfundssindet henne? Hvor er 
menneskekærligheden henne? 

De flygtninge, der ikke ligger til last og 
som har integreret sig i samfundet: Lad dog 
dem blive. De arbejder og tjener penge, 
og betaler skat til samfundet. Det virker 
som om, Støjberg, du kun vil have Danmark 
for danskere. 

Sådan en farlig og egoistisk højreorienteret 
politik skal vi ikke have i Venstre. Tænk i 
andre baner, og lad dem blive i Danmark, 
hvor de nu føler hører hjemme. De har 
gjort alt, hvad de fik besked om, da de 
kom, og nu sender du dem hjem til ruiner 
og utryghed. Tænk dig grundigt om.

Fordi Dansk Folkeparti vil den vej, behøver 
Venstre ikke løbe med. Hvis Venstre skal 
den retning for at beholde regeringsmagten 
så jeg hellere, at Venstre ikke sad i rege-
ringen. Så kunne alle i partiet se hinanden 
i øjnene og sove med god samvittighed 
om natten. Det mener jeg ikke Venstre 
kan lige nu.

Jeg vil have svært ved at se mine gode, nye 
venner i øjnene når de står og fortæller 
mig, at alt hvad de har bygget op her i 
Danmark, skal de flytte fra. I min verden 
bliver de flygtninge på ny. Deres yngste 
børn, der stort set kun kan huske Danmark 
og har en masse danske venner, dem sender 
du hjem til ingen ting. Til fattigdom og til 
en usikker fremtid.

Det kunne jeg godt tænke mig, Støjberg, 
du overvejer en ekstra gang.

Jeg håber du vil give mig en rigtig god be-
grundelse for at ødelægge en velintegreret 
familie igen. Men tænk dig godt om, inden 
du svarer, så du kan overbevise mig om, at 
det er rigtigt, det du gør.

Af Niels Lauritsen
Redaktør 

Hvorfor skal de 
hjem?

Jeg vil have svært ved at se 
mine gode, nye venner i øjnene 

når de står og fortæller mig,  
at alt hvad de har bygget  
op her i Danmark, skal  

de flytte fra.
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Midlertidigt skal 
være midlertidigt

”Flygtninge og krigsramte skal ikke gøres 
til indvandrere men meddeles midler-
tidig opholdstilladelse med henblik på 
tilbagevenden til hjemlandet, så snart 
forholdene tillader det. Indtil en hjem-
venden skal de gives mulighed for arbejde 
og uddannelse.”
 
Sådan står der i Venstres principprogram, 
der blev vedtaget på vores landsmøde i 
2006. Det er efter min mening gode og 
rigtige ord, da de indkapsler selve kernen 
i flygtningebegrebet – nemlig at man ydes 
beskyttelse for en tid, men at man samtidig 
vender hjem, så snart forholdene i det land, 
man flygtede fra, tillader det. Samtidig slår 
vores principprogram fast, at flygtninge 
naturligvis skal forsørge sig selv i den tid, 
de er i Danmark.
 
Selv om disse ord har stået i vores princip-
program siden 2006, så afspejler de ikke 
virkeligheden. Langt de fleste af de flygt-
ninge, som har fået midlertidig opholdstil-
ladelse, opholder sig stadig i Danmark. 
En analyse viser, at 9 ud af 10 flygtninge 
eller familiesammenførte til flygtninge, 
som er kommet i løbet af de seneste 20 
år, fortsat er i Danmark. Vi har med andre 
ord gjort flygtninge til indvandrere. Det er 
et problem efter min mening.
Det er et problem, fordi de flygtninge, der 
fortsat er i Danmark, selv om der er fred i 
deres hjemland, så at sige ”tager pladsen” 
for de flygtninge, der står med et aktuelt 
og akut beskyttelsesbehov. Simpelthen 
fordi der er en grænse for, hvor mange 
det danske samfund kan tage imod. Men 
det er også et problem, fordi de lande, som 
folk flygtede fra i sin tid, naturligvis har 
behov for, at deres borgere vender hjem og 
hjælper med til at genopbygge landet, når 
der er fred. Det gælder ikke mindst, når vi 
ved, at det ofte er de stærkeste og mest 
ressourcestærke flygtninge, der formår at 
komme helt til Danmark og Europa.
 
Derfor er Venstres og regeringens politik 
også klar. Man skal naturligvis tilbage til 
sit hjemland, så snart det er muligt. Mens 

man er i Danmark, skal man forsørge sig selv 
og tage del i den helt almindelige danske 
hverdag. Og for mig og resten af regeringen 
er der ikke nogen modsætning mellem de 
to ting. De færdigheder, man tilegner sig, 
mens man er i Danmark, kan man sagtens 
gøre brug af, når man vender tilbage til sit 
hjemland. Det ”paradigmeskifte”, vi har 

aftalt med Dansk Folkeparti i den seneste 
finanslov, er med andre ord ikke et udtryk 
for, at Venstre har skiftet politik. Det er 
tværtimod et udtryk for, at vi sætter 
handling bag de ord, som vi skrev i vores 
principprogram i 2006. 

Det er jeg ganske godt tilfreds med.

Inger Støjberg har svaret følgende:

Af Inger Støjberg
Udlændinge- og integrationsminister 
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Det går rigtig godt i Danmark for tiden. 
Når det går godt, stiger trafikken på vo-
res veje. Frem mod 2030 forventer vi en 
stigende trængsel på vejene flere steder 
i landet. Skal vi understøtte fortsat vækst 
og udvikling i hele Danmark, skal vi i tide 
investere i at udbygge vores infrastruktur, 
så danskerne kan komme hurtigt og sikkert 
til og fra arbejde. Og så danskerne har 
friheden til at bosætte sig og investere 
i hele landet. Silkeborgmotorvejen er et 
skoleeksempel på, at gode veje er helt 
afgørende for vækst og udvikling. 
 
Derfor er regeringen blevet enig med Dansk 
Folkeparti om en historisk infrastruktur-
plan, hvor vi frem mod 2030 investerer 
112 milliarder kroner i vigtige vej- og 
baneprojekter – så vi får bundet Danmark 
bedre sammen og reducerer trængsels-
problemerne.
 
Med planen investerer vi massivt i nye vej-
projekter som en 3. Limfjords-forbindelse 
ved Aalborg, Frederikssunds-motorvejen, 
første etape af en jysk parallelmotorvej 
mellem Haderslev og Give - og senere 
mellem Give og Viborg, motorvej mellem 
Næstved og Rønnede, samt færdiggørelse 
af Kalundborg-motorvejen. Desuden udbyg-
ges vejkapaciteten ved hovedstaden, så 
trængsel og tidsspilde bekæmpes. Det vil 
alt sammen styrke mobiliteten og sikre, 
at danskerne kan komme hurtigere og 
sikrere frem.
   

Samtidig investerer vi i at udbygge eksiste-
rende veje, hvor der i dag er stor trængsel. 
Derfor udvider vi bl.a. motorvej E45 mellem 
Aarhus S og Aarhus N samt mellem Vejle og 
Skanderborg - og senere mellem Aarhus og 
Randers. Og vi udvider hurtigt motorvejen 
E20 syd om Odense – blot for at nævne 
er par af projekterne.
  
Vi igangsætter også en række vigtige pro-
jekter, der understøtter den regionale 
fremkommelighed, så vi kan styrke den 
regionale adgang til de centrale hoved-
færdselsårer. Derfor udbygger vi bl.a. 
rute 40 mellem Aalbæk og Skagen, øger 
kapaciteten på rute 15 mellem Herning 
og Ringkøbing samt opgraderer Rute 26 
mellem Viborg og Aarhus.
 
Samtidig investeres der fortsat massivt 
i jernbanen frem mod 2030, så vi kan 
understøtte en både effektiv og punktlig 
togdrift. Herunder bl.a. med anlæggelse 
af en ny bane på Vestfyn samt hastig-
hedsopgradering mellem Odense og Kø-
benhavn. Der er også afsat mere end 2 
milliarder kroner til højere kørehastighed 
på jernbanen. 
 
Dertil kommer, at vi afsætter store puljer 
til støjbekæmpelse, bedre cykelinfrastruk-
tur, fremkommelighed, tilgængelighed for 
handicappede, og trafiksikkerhed. Det gør 
vi sideløbende med, at vi sikrer den grønne 
omstilling af vores transport.
 

Mens Venstre investerer i vores veje, forsø-
ger Socialdemokratiet at bilde danskerne 
ind, at de vil gøre det samme. Men det 
kan de ikke. For de har ikke de penge til 
at investere i vejene, som Venstre har. De 
vil hellere investere i togfondsprojekter, 
som der ikke er brug for. Og som ikke er 
finansierede. Herunder en dyr ny jernbane 
ned gennem Østjylland og over Vejle Fjord 
for at vinde nogle få minutter i rejsetid.
 
Dertil skal man huske, at for hver en krone 
S bruger på togfondsprojekter, har de en 
krone mindre til vigtige vejprojekter. Og 
når Socialdemokratiet f.eks. hellere vil 
bruge over 5 mia. kr. på en ny banebro 
over Vejle Fjord, så har de ikke penge til 
en tredje Limfjords-forbindelse eller en 
udvidelse af E45.
 
Danskerne har ikke brug for de tomme og 
luftigt finansierede vejløfter, som Social-
demokratiet er garant for. De har brug for 
en robust og sammenhængende plan for 
infrastrukturen, der understøtter vækst og 
udvikling. Og som giver forudsigelighed for 
borgerne, erhvervslivet og kommunerne. Vi 
styrker vejene, jernbanen og cyklismen.
Banen er kridtet op og kursen er sat. Vælger-
ne har to klare alternativer. En rød regering, 
der har fokus på yderligere investeringer 
i jernbanen – endda for penge, der ikke 
findes. Eller en blå regering, der rydder op i 
de vejmæssige hængepartier rundt i landet. 
Hvor der er vilje, er der vej - og bane!
 

Et sammenhængende 
Danmark med mindre 
trængsel Af Kristian Pihl Lorentzen

Ans. MF og transportordfører for Venstre
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Er populisme og yderligtgående synspunk-
ter udtryk for et folkeligt oprør med den 
europæiske magtelite? Er der nogle ikke-
elitære europæiske modtræk til denne 
populisme?
Det er helt forståeligt, at mange mennesker 
gør oprør mod de elitære kræfter. Den 
politiske, erhvervsøkonomiske og akademi-
ske elite har svigtet sit ansvar. Det bedste 
modtræk er at tage folks bekymringer 
alvorligt. For eksempel behøver vi en meget 
bedre immigrations- og integrationspolitik.

Har EU strammet grebet for meget om 
medlemslandene, eller for lidt. Her tænkes 
på brexit og al den ballade det giver?
Vi har brug for et mere fleksibelt samar-
bejde - med plads til flere hastigheder. Og 
EU skal blande sig i færre detaljer.

Hvad er dine tanker om BREXIT?
Brexit er en katastrofe for UK og for EU. 

Men vi bør respektere den britiske folkeaf-
stemning og også sørge for en solid aftale 
mellem UK og EU.

Vil vi komme til at se flere lande som 
England der ikke ønsker at være en del af 
Europa i fremtiden?
Nej, jeg tror, at kaos om Brexit har svækket 
modstanden mod EU.

Støtter du den midlertidige grænsekontrol?
Jeg forstår ønsket om grænsekontrol så 
længe der ikke er tillid til den ydre grænse-
kontrol. Derfor bør EU overtage kontrollen 
ved de ydre grænser. Til gengæld kan vi 
afskaffe den indre grænsekontrol.

Har du fortrudt nogen beslutninger i din tid 
som statsminister? Og som generalsekretær?
Nej. Men som statsminister ville jeg nok 
have været mere brutal over for kommu-
nernes pengeforbrug.

Hvor står Europa i dag?
Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen om, hvor Europa står i dag:
Anders Fogh Rasmussen har været leder af NATO, og han stod forrest, da EU blev udvidet med 10 østeuropæiske 
lande i 2004. 

Herunder klip fra dr.dk ś læserspørgsmål til Anders Fogh Rasmussen fra et af programmerne SKÅL FOR EUROPA 
på DR2:
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For femte år i streg afslutter VU-Silkeborg 
foreningsåret af med et 3-cifferet medlems-
tal. For første gang deler bagmændene bag 
succes ud af hemmelighederne.

Medlem af udviklingsudvalget har i søgen 
efter faglig inspiration spurgt VU-Silkeborg 
om, hvordan man går fra at være 12 med-
lemmer i 2014 til at være langt over 100 
få år efter.

”Jeg har altid haft en nærmest mytologisk 
evne til at gå den dualistiske balancegang 
mellem festivitas og politik, hvilket er 
den egentlige grund til vores succes” siger 
Nikolaj Møller Jensen, der siden 2015 har 
været siddende formand i den skønne 
lokalforening.
VU-Silkeborg har i den grad sat deres by 
på landkortet med deres høje medlemstal. 
- Nu har I oversteget alle forventninger af 
en lille by når det angår medlemstal, så 
hvad er det næste mål egentlig?

”Nu har målet aldrig været bare at skaffe 
medlemmer, men nærmere at blive et jysk 
ungdomspolitisk centrum, hvor man kan 
lære nye mennesker at kende og opdatere 
sig på den politiske verden, alt imens man 
har lidt skæg og ballade”
Svarer næstformanden, Mads Maigaard 
Kristiansen, med sit karakteristiske char-
mesmil.
- Spørger man sig omkring i nogle af de mindre  
lokalforeninger får man tit fortalt at VU-
Silkeborg bare er en festforening, og at 
det er roden til jeres succes. Kan du på 
nogen måder nikke genkendende til den 
anklage?

”Som Nikolaj allerede har sagt, formår vi 
både at være festlige alt imens vi opret-
holder et politisk højt niveau. Vi har jo 
nogle af VU’s dygtigste medlemmer her 
i Silkeborg og egentligt meget få passive 
festmedlemmer” Svarer Peter Vølcker, som 
er kasserer i VU-Silkeborg.

VU-Silkeborg har haft mindst ét oplæg 
om ugen i de seneste mange måneder. I 
december og januar alene blev der afholdt 
intet mindre end et dusin oplæg.
- Mange spår VU-Silkeborg til at løbe med 
årets VU-forening til landsstævnet 2019. 
I har nu i flere måneder stolt båret den 
gule førertrøje hvad angår medlemstal og 
aktivitetsniveau. Regner I med at vinde? 
”Jeg værdsætter de rosende ord, og den 
anerkendelse vil nok også betyde meget 
for mine medlemmer, der har lagt en stor 
arbejdsindsats i projektet, men lad os nu 
lige se” svarer Mads Maigaard Kristiansen. 

Viljen til at vinde

Nikolaj Møller Jensen,  
medlem af VU-Landsstyrelsen.

Mads Kristiansen,  
formand for VU-Silkeborg.

Kristoffer Møller Jensen, 
byrådsmedlem.
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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?

4. april  
kl. 18.30

Møde i baggrundsgruppen 
Børn-unge og kultur-fritid

Medborgerhuset, 
Silkeborg

5. juni  
kl. 13.00

Grundlovsmøde Silkeborg Museum

23. august  
kl. 18.00

Borgmestersejlads Havnen, Silkeborg

5. marts 2020 
kl. 19.00

Silkeborg kommuneforening, 
generalforsamling

Medborgerhuset, 
Silkeborg

Opgiv din mailadresse 
til din formand så du kan 
modtage nyhedsbreve.

Skaf et nyt medlem  
og få en flaske rødvin
Meld til ved Kresten Friis 
på t-k.friis@fiberpost.dk
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Bladredaktion/medieudvalg
Niels Lauritsen (ansvarshavende) 
nielsklauritsen@gmail.com, 23 35 04 03
Linda Lyngsøe, linda.lygsoe@silkeborg.dk
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Deadlines
Blad #5  5. september 2019

Kommuneforeningens bestyrelse
for Venstre i Silkeborg valgt i 2019
Formand Kresten Friis, 27 64 56 72 
 t-k.friis@fiberpost.dk
Næstformand Poul Berggreen
Sekretær Peter Christensen
Kasserer Svend Siersbæk
Silkeborg Poul Berggreen
 Søren Slott
 Thomas Schlie 
Gjernegnens Venstre - 
vælgerforening Michael Sørensen
 Erling Lemming (FU)
 Herluf Rahr
Them/Bryrup Bent Jensen
Vinderslev-Kjellerup  Knud Gadengaard
Kjellerup Nord-Øst Svend Niær Kristensen
 Karl Åge Jensen
Blicheregnens Jens Jacob Andersen
Kreds Nord Palle Quistgaard
Kreds Syd Jens Nymand
VU Mads Kristiansen 
LOF Linda Lyngsøe
Gruppeformand Flemming Heiberg
Borgmester Steen Vindum
Folketingskandidat Gitte Willumsen
Folketingskandidat Bent Jensen

Afleveret til Post Danmark d. 1. april 2019

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

Tlf. 8682 4444

• Malerforretning • Autolakereri
• Skilteværksted • Liftudlejning
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