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Af Kresten Friis og Birthe Pingel

Lokaldemokratiet
længe leve!
Året går på hæld. Når I læser dette
blad, står julen for døren. Temaet for
denne leder er dog ikke julen, men
derimod valg og genvalg af Venstre
byrådsmedlemmer til det byråd, der
skal stå i spidsen for kommunen fra 1.
januar 2018. Byrådsvalget finder sted 21.
november 2017, så tiden er inde til at
bede jer Venstre-medlemmer, og andre
liberalt sindede borgere i Silkeborg Kommune, om at tage jeres del af ansvaret
for, at Venstre kan stille med en lang liste
med kandidater, der dækker kommunen
geografisk og demografisk.
Vi har brug for kandidater, der har
indsigt i deres lokalområde og samtidig
vil arbejde for, at kommunen i sin
helhed er et godt sted at bo, arbejde og
realisere livet.
Som overskriften antyder, ønsker vi, at
demokratiet også på lokalt plan skal leve
længe og godt. Det er imidlertid ikke en
selvfølge, at det sker. Vores styreform
er under pres. Tilliden til politikere er
meget lav trods det, at de fleste af dem
gør en kæmpe indsats. Det er svært
at forestille sig, hvilken styreform de
mange kritikere vil sætte i stedet. Dette
er ikke ensbetydende med, at der ikke
er rum for forbedringer. Det vil der altid
være.
Vi ønsker selvfølgelig at bevare folkestyret. Det kræver et bredt engagement
– ikke kun hos Venstres folkevalgte og
bestyrelsesmedlemmer. Engagementet
og debatten på de sociale medier er
kommet for at blive, men små ting kan

fx på Facebook meget hurtigt bliver gjort
særdeles store – helt ude af proportioner
i forhold til den faktiske virkelighed. Det
er nødvendigt med tænksomhed i det
demokratiske system – i vores tilfælde
byrådet. Det kræver ofte tid til fordybelse, inden vigtige beslutninger behandles,
vedtages og gennemføres.
Når vi i vores kommune med dens sammensatte befolkning skal have denne
fordybelse og indsigt, er det nødvendigt,
at vi opstiller kandidater med rødder i
alle egne af kommunen. Venstre får kun
et godt valg, hvis så mange lokalsamfund som muligt er repræsenteret på
kandidatlisten. De psykiske afstande
mellem Hjøllund, Fårvang og Silkeborg
by mindskes, hvis et stort spænd af
lokalsamfund, erhverv, aldre og køn er
repræsenteret.
Byrådskandidaterne må være klar til
at forholde sig til, hvordan Silkeborg
kommune skal udvikle sig inden for
de primære kommunale fokusområder
som pasning af børn, vores kommunale
folkeskole, ældreområdet, tilbuddene
inden for fritid og kultur og vores infrastruktur.
Arbejdet som kandidat og senere som
byrådsmedlem er en lære for livet for den
enkelte, men samtidig en særdeles vigtig
indsats i demokratiets tjeneste.

i Silkeborg Kommune, som I synes vil
egne sig som kandidater.
Vi ønsker kandidater, der har lyst til at
redegøre for deres holdninger og forsøge
at realisere dem i det nye byråd. Mulige
kandidater kan findes i skolebestyrelserne, der var særdeles aktive i forbindelse
med skolestrukturdebatten i indeværende
byrådsperiode. Overvej også, om I kender
personer i lokalrådene, idrætsforeningerne, de kulturelle fora og mange andre
steder, der bør have en opfordring til at
kandidere.
Er I interesseret eller kender en eller
flere, der vil kunne gøre en forskel som
kandidat, så henvend jer til undertegnede Kresten Friis, formand for Venstres
kommuneforening, enten på tlf. 2764 5642,
eller på t-k.friis@fiberpost.dk.
Venstres kommuneforening og lokalforeninger vil bistå med støtte op til
opstillingsmødet den 18. maj 2017 og
ikke mindst i den valgkamp, der i det
små starter efter opstillingsmødet og
intensiveres frem til valget i november. I
den sammenhæng kan vi varmt anbefale
Venstres to arrangementer i januar 2017,
som er omtalt andetsteds i bladet og
nævnt under ”Det sker”.
Vi glæder os til at se jer til medlemsmøderne, så jeres holdninger bliver
inddraget i Venstres politik i kommunen
op til kommunalvalget.

Vi appellerer til, at I læsere overvejer, om
I selv vil stille op ved det kommende valg,
eller om I kender liberalt sindede borgere

Medieudvalget vil hermed sende ønsket om en
god jul samt et lykkebringende nytår til alle
vores medlemmer.
Tak for året der er gået, og tak for jeres
opbakning til Venstre i Silkeborg Kommune.
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Steens Corner
Ved sidste byrådsvalg i 2013 var jeg en del af det team der stod for hjemmeside, trykning af valgmateriale og redaktør på
Venstrebladet i forbindelse med mit arbejde hos Skabertrang.
Som jeg opfatter det, gik det hele jo meget godt. Venstre fik dengang et godt valg her i Silkeborg, og Steen Vindum
kunne sætte sig i borgmesterstolen, og der sidder han jo godt.
Det skulle gerne ende ligeså godt til næste valg om 11 måneder.
I mellemtiden er jeg blevet pensioneret og nyder min tilværelse som travl menighedsrådsformand i Alderslyst Sogn, hvor
jeg lige er blevet genvalgt, og hvor der dagligt er arbejde med at få den kabale til at gå op. En kabale der skal sørge for,
at menighedsrådet som arbejdsgiver for de omkring 35 ansatte i sognet er en god arbejdsplads der fungerer i det daglige
- både for de ansatte, men også for de mange brugere der har deres gang i huset.
For et par måneder siden blev jeg kontaktet af Kresten Friis, der spurgte om jeg endnu en gang vil være en del af
Niels Lauritsen
- ”den gamle redacteur”
førnævnte team.
Opgaven består i, at jeg har samtaler med alle nuværende byrådsmedlemmer, hvor snakken går på, hvad vil du som
byrådsmedlem og kommende kandidat arbejde for i Silkeborg byråd i den næste periode? Hvad vil du gøre, for at Venstre igen får et godt valg.
Disse samtaler skal munde ud i et godt og stærkt valgprogram, som Venstre kan gå til valg på.
Når det bliver samlet, sammen med de kommende kandidaters arbejdsprogram, og sammenholdt med baggrundsgruppernes program, skal vi gerne
stå med Silkeborgs bedste partiprogram, der vil få alle de andre partiers program til at blegne. En stor opgave, og en opgave der betyder et vist
samarbejde med Skabertrang, der igen har fået den spændende opgave at få Venstre i Silkeborg til at få et godt valg.
En udløber af den opgave betyder, at der er oprettet en fast side 3 her i bladet, som Steen skal udfylde i de næste udgaver op til byrådsvalget den
21. november. Jeg skal sørge for, at Steen får skrevet til denne side til de kommende udgivelser, og det har jeg lovet at holde ham op på.
Til denne første udgave har Steen fået lov til at bruge siden med et klip af det, han har snakket med mig om, da han og jeg sad over for hinanden
på hans kontor forleden, og som er en del af Steens og byrådsgruppens valgoplæg til det kommende byrådsvalg.
Hvad han efterfølgende vil bruge siden til, ja, det er lige nu en overraskelse. Men lur mig, om ikke det vil handle om Silkeborg og om Venstres politik.
Det tror jeg... eller rettere, det skal det.

... og så til Steen:
Parkeringskælderen under Torvet står
færdig omkring sommerferien 2017. Kælderen åbner den 6. marts 2017. Da kører
den første bil ned i parkeringskælderen.
Vi får et nyt flot spændende torv ovenpå,
som jeg ved folk vil blive glade for. Det vi
gerne vil er: Vi vil lave nogle nye spændende steder, hvor folk kan bo.
Søtorvplanerne betyder, at man kan
håbe på, det kan blive omdannet til et
spændende område, hvor man kan bo.
Det kan blive en af de bedste placeringsmuligheder i Silkeborg.
Hvorfor gør man overhovedet det? Det
gør vi, fordi der er nogle ting, der er afgørende for, at en kommune har succes.
Den ene ting er, at vi får nye indbyggere
hvert år, og den anden ting er, at de nye
indbyggere kan bo meget bynært. Og her
er Søtorvet et af stederne, og det gamle
stadionområde et andet af stederne.
Læner man sig bare tilbage og siger, at
det der nybyggeri, det vil vi ikke. Så bliver
vi en taberkommune.
Vi skal være flere nye indbyggere
år efter år. Vi skal også have de nye

indbyggere placeret ude i nogle af vores
spændende landsbyer. Vi skal have dem
placeret ude i den nordlige del af byen –
op langs med den nye motorvej. Der får
vi nogle rigtig spændende boligudstykninger. Søtorvet er jo ikke et kommunalt
projekt, det er AP Pension der ejer det
meste af området. Kommunen ejer
kun en mindre del af det. Når en privat
investor kommer og siger, vi vil også
gerne det, kommunen vil; at understøtte,
at vi bliver flere indbyggere. Så synes jeg,
vi som kommune skal tage pænt imod
tilbuddet, men vi skal også stille nogle
krav til byggeriet i området.
Vi har nogle områder i kommunen, hvor
stemmerne ikke hælder til den blå side.
Hvordan kan man rette op på det? Gør
man nogle tanker i den retning?
Det er vigtigt, man har gode kandidater i
de områder, hvor vi får færre stemmer end
godt er. Det er vigtigt, vi har kandidater i
de områder, som kan tale områdets sag og
markere sig, så man i de enkelte områder
har en lokal man kan stemme på.
Inde i de by-områder, hvor vi får færre
stemmer end godt er: Det er Vestergade-

hallen, det er Langsøskolen, det er Jysk
Arena for at nævne nogle af afstemningsstederne. Der stemmer de fleste som
de gør til et Folketingsvalg, så da er det
landspolitikken der er afgørende for,
hvordan vores valgresultat ser ud.
Hvis Venstre ikke står ret stærkt på
landsplan til efteråret 17, så vil vi i
kommunen også få svært ved at rette op
på resultaterne på de svage valgsteder.
Men når det er sagt, så skal vi også have
gode kandidater inde i Silkeborg by,
der kan markere sig med gode emner
og profiler, så man måske den vej har
mulighed for at tilnærme sig en ændring
af de førnævnte svage valgsteder. Den
tidligere borgmester boede i sydbyen,
som stemmer i Vestergadehallen. Det
kan betyde, at man denne gang har en
mulighed for at ændre valgresultatet der.
Der var sidste gang kun en svag forskel
på 30 stemmer inden den knækkede
over til Venstres fordel (blå blok). En god
kandidat i sydbyen vil være en mulighed.
Langsøskolen er der 50% flere, der
stemmer rød blok end blå blok. Det er
et sted, der kan gøres en indsats for en
Venstre-kandidat.
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Af Jarl Gorridsen
Formand Plan, Miljø og Klima

Byggeriet buldrer
deruda’
Rundt omkring i landet sidder der en del
tekniske udvalg, der holder månedlige
udvalgsmøder på 1-2 timers varighed,
og en gang i mellem har en lokalplan til
opstart på byrådsmødet.
Sådan er det ikke i Silkeborg Kommune.
Ud over et fast, månedligt udvalgsmøde
har vi været nødt til at holde 5-6 ekstra
møder om året for at få de mange
lokalplanssager behandlet løbende.

Stor interesse i at bo og
bygge
Hvorfor er det sådan? Den enkle og
meget positive forklaring er, at der
er en overvældende interesse for at
bygge i Silkeborg Kommune. På hvert
udvalgsmøde behandler vi ca. 5-6 nye
lokalplaner – dvs. de første stadier til nye
projekter. Lokalplanerne kan have meget
forskellig karakter. Det kan f.eks. være:
•• Ønsker om at lave nye områder til
parcelhuse

•• Ønsker om at lave nye områder til
rækkehuse eller etageejendomme
•• Ønsker om at lave områder til
detailhandel eller erhverv
•• Ønske om at lave nye tiltag inde i
bebyggede områder – der så kræver
at vi laver planerne for det pågældende område om
•• Ønsker om at lave nye aktiviteter i
landzone
•• Nødvendige planer for skoler, fritidsaktiviteter, rekreative områder etc.

Ka’ det nu være så svært?
Hver gang vi starter en ny lokalplan, afføder det en masse opgaver, der handler
om f.eks. vejadgang, parkering, kloakering, nabopåvirkning, støj, udsigt, skygge
og meget andet. Når man lige hører om
tingene, så kan man godt tænke, ”…
ja ja, hvor svært kan det være”. Men jeg
må sige, at der er mange aspekter, der
skal afdækkes. Nogle gange går der lidt
for meget bureaukrati i den – det ved

Vinderslev-Kjellerup Venstrevælgerforening
inviterer til foredrag. Alle er velkomne

Vinderslev-Kjellerup Venstrevælgerforening
Silkeborg Kommune
kan i til
sinforedrag.
nuværende
form
fejre 10 års
inviterer
Alle
er velkomne
jubilæum. I den anledning er udgivet bogen:

Silkeborg Kommune kan i sin nuværende form fejre 10 års

I den anledning
er udgivet bogen:
”Vor jubilæum.
kommune
Silkeborg.
Skabelse, baggrund
og aktualitet”
”Vor kommune
Silkeborg.

Skabelse,
baggrund
aktualitet”
Museumsinspektør
Keld Dalsgaard
Larsen erog
bogens
forfatter,
og han kommer
og fortæller om
tilblivelse
ogbogens
indhold.
Museumsinspektør
Keldbogens
Dalsgaard
Larsen er
forfatter,
Hvordan skrives
Hvilke
inddraget?
og hannutidshistorie?
kommer og fortæller
omtemaer
bogens er
tilblivelse
og indhold.
skrives
temaer
er inddraget?
Foredraget Hvordan
vil komme
vidt nutidshistorie?
omkring i denHvilke
lokale
historie
gennem
vil komme
vidt omkring
den lokale
historie gennem
de seneste Foredraget
50 år og give
et signalement
afi den
udvikling
de seneste
50 år og har
givegennemlevet
et signalementi af
den udvikling
danskerne lokalt
og generelt
denne
periode.
danskerne lokalt og generelt har gennemlevet i denne periode.
Efter foredraget er der sat god tid af til opklarende spørgsmål.
Efter foredraget er der sat god tid af til opklarende spørgsmål.

Onsdag den 25. januar 2017 kl. 19.30

Onsdag den 25. januar
2017
kl. 19.30
I Al-Huset,
Kjellerup
I Al-Huset, Kjellerup
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alle vist – og det reagerer vi på. MEN
planlægning af kommunal udvikling er
også en disciplin, hvor man skal tænke
sig om. Hvis det går for hurtigt, så kan
man komme til at dumme sig frygtelig
meget og må leve med fejlene i mange
år. Der vil altid indsnige sig nogle ting,
man kunne have gjort bedre, men i
det store hele er det en disciplin, hvor
eftertænksomhed og detaljer skal have
en vis plads.

Kapacitet i en travl tid
Netop fordi vi har så jætte-travlt, kan det
nogle gange mærkes ”ude i den anden
ende”. Når de ansatte er ekstremt optagede af at håndtere disse lokalplaner og
ret tunge udviklingsprojekter, så kan det
nogle gange knibe med den anden kø
ved billetlugen, nemlig byggesager. Det
er rigtig træls, at vi indimellem må tage
lidt længere tid om byggesager. Det er
ikke, fordi vi er dovne eller ikke kan finde
ud af det, men det skyldes ene og alene
den travlhed, der er andetsteds.
Det er god venstrepolitik at ”strække ressourcerne”. Derfor er vores første reaktion
på travlhed ikke bare at ansætte flere folk.
Vi ser tiden lidt an, fordi vi gerne vil have,
at væksten og travlheden ”bider sig fast”,
før vi laver flere faste ansættelser. Det
har vi set nu, og vi har derfor prioriteret,
at byggesagerne bliver løst hurtigere.
Derfor får vi snart 2 nye kolleger i den
del af butikken, så vores behandlingstid
kan komme ned og serviceniveauet op.

Græsset er ikke altid
grønnere
Når I nogle gange læser undersøgelser
om behandlingstid af byggesager, eller
taler med jeres fætter fra et andet sted
i fædrelandet, så hører I måske beretninger om byggesagsbehandling på få
dage. Men notér jer venligst dette: Nogle
af disse kommuner har måske ikke den
samme vækst, som vi er så privilegerede
at se i Silkeborg. Derfor kan man meget
vel have folk, der simpelthen sidder
fuldstændig klar med tomt skrivebord
og derfor kan klare det med det samme.
Dem har vi ingen af her i kommunen, og
det skal vi bare være glade for.

Medlemsaktiviteter

KV17

Bredde og elite skal spille
sammen i idræt og kultur
Medlemsmøde med Ulrik Wilbæk
Tirsdag d. 17. januar kl. 19.00
Medborgerhuset i Silkeborg
I Silkeborg Kommune har vi en stærk
idrætskultur både på det professionelle
plan og på amatørplan. Det betyder, at vi
har mange idrætsidoler, som vores børn og
unge kan se op til og blive inspireret af.

Ofte er det de lokale foreninger, der binder
de mindre lokalsamfund sammen. Det
er også der, hvor ældre og tilflyttere til et
lokalsamfund kan mødes uanset alder. Da
idrætsforeningerne er vant til at modtage
nye medlemmer, er det en oplagt mulighed
at bruge dem i forbindelse med integrationsarbejdet – uanset om den nye er fra en
anden by, eller et helt andet land.
Men hvis vi fortsat skal have mange
unge, som får mulighed for at dyrke
idræt, så kræver det, at vi også i fremtiden har mange frivillige i vores foreninger, og hvordan løser vi den udfordring?
For kultur og idræt er ikke kun for eliten
– det er for alle. Uanset om man dyrker
håndbold eller roning på eliteniveau,

spiller badminton med naboen, laver
mor-barn-gymnastik med mødregruppen,
træner miniput-drenge i fodbold i al slags
vejr, eller cykler en tur med det lokale
cykelhold fra landsbyen. Det hele er
drevet af frivillige ildsjæle.
•• Hvad giver elitesport til en kommune?
Og er det en kommunal opgave at
understøtte den?
•• Er det en kommunal opgave at støtte
lokale idrætsforeninger?
•• Hvordan skaber vi de bedste rammer
for de frivillige i vores foreninger?
•• Hvordan får vi bredde og elite til at
spille sammen?
•• Hvordan fjerner vi skellet – og udnytter de styrker, som begge har, til
fælles bedste?

Fremtidens skolestruktur
i Silkeborg Kommune
I denne byrådsperiode har der været
brugt mange ressourcer på at drøfte
fordele og ulemper ved at ændre strukturen. I valgkampen til næste års kommunalvalg vil den fremtidige skolestruktur
helt sikkert også blive drøftet.
For at vi i Venstre kan få en fælles
holdning og mening om, hvordan
fremtidens skolestruktur skal se ud i
Silkeborg Kommune, har vi brug for at
høre din og andre medlemmers meninger
ved, at I deltager i medlemsmødet.

Tirsdag den 31. januar 2017
kl. 19.00
Mødet holdes i Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern.
Som oplægsholder til debatten har vi fået
byrådsmedlem og borgmesterkandidat,
Hans Østergaard fra Ringkøbing-Skjern
Kommune til at komme og fortælle om,
hvad de har gjort i Ringkøbing-Skjern
kommune. I Ringkøbing-Skjern har de
skoler helt ned til 75 elever.
Vores eget byrådsmedlem, Helga Sandorf
Jacobsen, medlem af Børne- og Ungeudvalget, vil også komme med et oplæg
om de udfordringer, vi har i Silkeborg
Kommune.

Hans Østergaard

Helga Sandorf Jacobsen

Kommune skal se ud, og hvad vi i Venstre
vil gå til valg på.

Oplæggene skal herefter danne grundlag
for en god drøftelse og dialog om,
hvordan skolestrukturen i Silkeborg
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Af Gitte Willumsen
Formand Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg og Folketingskandidat

At ville de unge
oplevelse med nogle
af drengene, som
deltog i sommercampen i LøkkeFoden
denne sommer - her
mødte Lars nogle
drenge, som var
utrygge - de havde
svært ved at se sig
selv på fremtidens
arbejdsmarked, hvor
kravene til faglighed
og omstillingsparathed er skyhøje.

Netop hjemvendt fra mit første landsmøde i Venstre som delegeret sidder jeg ved
mit skrivebord med en følelse af at være
med i et parti, hvor vi vil og kan lede Danmark i en tid med mange udfordringer.
Der blev blandt andet talt om: Finanslov,
indvandring og utryghed. Alle er emner
som optager den almindelige dansker.
Alt dette gjorde vores statsminister, Lars
Løkke Rasmussen, fint rede for i sin flotte
tale til landsmøde-deltagerne.
Der var særlig en del i talen, som jeg
hæftede mig ved. Det var Lars’ to meget
forskellige oplevelser med nogle af vores
unge mennesker. Først fortalte han om,
hvordan hans egen søn, som havde
besøg af nogle af sine medstuderende alle havde lyst og mod på fremtiden. De
havde alle en tro på deres muligheder
i en global verden. Modsat var Lars’

I min dagligdag som
lærer møder jeg også
begge typer af unge
mennesker - og jeg
genkender tydeligt det billede, som Lars
beskrev. Og jeg er af den overbevisning,
at vi ikke hjælper de usikre og fagligt
svage unge med stigende krav om karakterer og Uddannelsesparathed-vurdering
(UPV). Tænk, at vi vurderer elever midt i
8. klasse, om de er klar til at begynde på
en ungdomsuddannelse 1½ år senere.
I en rapport som ”Center for Ungdomsforskning” har lavet, konkluderer de:
”Mange af de ikke-parate unge reagerer
ved at blive vrede på sig selv og bliver
mere usikre på deres egen formåen.”
Hvad er det for et ungdomsliv, vi byder
denne gruppe af sårbare unge - det giver
dem ikke lyst til at knokle i skolen, for
stemplet er givet - fiasko! Og det drejer
sig om ganske mange, hele 26 % af 8.
årgangseleverne blev vurderet ikkeuddannelsesparate i 2015. Kønsforskellen
er slående, for pigerne var det 19 %,

og for drengene var det 30 %. Vi kan
dog glæde os over, at de unge i Region
Midtjylland klarer sig bedst. Men det kan
da ikke passe, at hver fjerde elev ikke er
klar til at forlade folkeskolen og starte på
en ungdomsuddannelse.
Problemet er åbenbart – når tæt på en
tredjedel af drengene på en årgang vurderes til at være ikke-uddannelsesparate,
er der noget galt. Enten er der noget
galt med målet, eller også er der noget
galt med skolen og undervisningen, når
ikke flere kan nå målet om uddannelsesparathed. Men hvad gør vi ved det?
Vi ved, hvad der virker: Personale med en
høj faglighed og ægthed i mødet mellem
læreren og eleven. Det er fint med
elevplaner, hvor man laver en plan for,
hvordan den enkelte kommer videre. Det
er også fint med test, som viser styrker
og svagheder - det er redskaber til at
skabe overblik.
Det er mennesker, der gør forskellen.
Jeg tror ikke på, at flotte blinkende
it-programmer løser opgaven - der er
behov for lærere, som kan og vil møde
de unge, der hvor de er, og hjælper
de unge med deres specifikke udfordringer. Læring er en social proces,
som opstår i mødet mellem elev og
lærer – ikke i mødet mellem elev og
en computer. Det er på den baggrund
glædeligt, at bl.a. A.P. Møller Fondens
folkeskoledonation på en milliard
kroner skal gå til bredt at støtte
opkvalificering og efteruddannelse af
lærere. Vi skal gøre det bedre!

Medlemsmøde i baggrundsgruppen vedr. kultur, fritid og idræt
Mandag den 6. februar kl 19.00
Vil du være med til at præge Venstres
politik på kultur, fritids- og idrætsområdet, så mød op og giv din mening til
kende. Vi vil forsøge at afholde mødet
på en kulturinstitution i vores kommune, hvor vi også får en rundvisning
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og mulighed for at stille spørgsmål.
Derefter diskuterer vi, hvad der er
vigtigt for Venstre.

Tilmelding til Jens Nymand,
tlf. 3032 5574 eller på jens@rjbj.dk,
senest 1. februar.

•• Hvad betyder kultur og idræt for
bosætningen i vores kommune?
•• Hvad skal kultur og idræt fylde i den
kommende valgkamp KV17?

Glædelig jul og godt nytår
Gitte Willumsen

Af Inger Christensen
Folkeskolelærer og ellers med daglig taleret og -pligt

"Uden taleret"
Med dét skilt om halsen er der ikke
meget at se frem til som folkeskolelærer!
At stå op en lørdag morgen, en morgen
der burde betegnes som nat. Bilen er
kold. Naboerne sover de uskyldiges søvn.
Men nej, kufferten er pakket. Frokostboller til lørdag. En aftale med Karl Åge. Det
er med at komme af sted.
Landsmøde. Alene ordet får et huldsaligt
smil frem, og nu er solen så også blevet
klar over det. Herning kalder. Så sad
vi der på tilskuerrækkerne. Samtlige
ynglinge fra Herning og Lind havde fået
ordre til at skippe fodboldtræning og
mødte op i stiveste puds. De underholdt
med skønsang, mens folk kom på plads
og ånden kom over os! Glimrende.
Knap så glimrende var det så, da vi skulle
synge ”Der er et yndigt land”. Udenad.
Ingen tekst på skærmen. Endsige i
programmet: Forventede man landsholdets supportere var lig med Venstres
medlemmer? Havde det været så vel, var
landsholdet uden tvivl allerede kvalificeret
til VM. Sådan gik det så ikke. Det gik godt
nok med første vers. Det kneb med nr.
to, og derefter var det godt, at drengene
fra Herning og Lind var tvunget til at sige
nej til fodboldtræningen og måtte bruge
kræfterne og indsatsen på syngeriet.
Jeg spekulerer på, om Bertel overhovedet
er blevet taget med på råd: ”Der er et
yndigt land” indeholder 12 vers. Vældig

gode alle sammen. Og morsomme. Her
vælger jeg så at citere vers otte:
”Jeg bytter Danmark ei,
For Ruslands Vinterørkner,
For Sydens Blomstermai.
Ei Pest og Slanger kiende vi,
Ei Vesterlandets Tungsind,
Ei Østens Raseri”.
Ærgerligt, at vi ikke sang alle versene,
aktuelle som de stadig synes at være!
Talerne var mange. Mange var gode.
De fleste lange, og de fleste er i alle
medier blevet analyseret på kryds og
tværs. ”Uden taleret” vælger så her at
holde sig til skilteteksten! Stemningen
var god, imødekommende og positiv.

Venstres Ungdom KAN jeg ikke stå for.
Velforberedte runder i bokseringen med
sværvægterne i form af drevne politikere gjorde lykke. Fra min tilskuerplads
havde jeg udsyn direkte til Anders Fogh
Rasmussen, som jeg skulle hilse at sige
morede sig SÅ kosteligt og hjerteligt
under dette indslag!
”Uden taleret” skiltet blev så heldigvis
lagt i tasken, da de herlige festsange
traditionen tro kom på bordet. Her
hævede Bertels Europa sig langt over
visse vande!
Rigtig fin aftenfest. Taleforbuddet var
nu ophævet, og danseskoene kom på
banen. Endnu engang måtte jeg sande,
at Kristian Jensen er som en toreador
i en tyrefægterarena på dansegulvet.
Heldigvis trådte hverken den daværende
udenrigsminister, landets øverste chef
eller Rufus mig over tæerne, om end
pladsen var trang.
Søndag var der morgensang. Debat, stadig holdt jeg munden lukket, indtil
afslutningen, hvor arrangørerne da
endelig havde fundet ud af, at når
folket er i flok, så skal der synges. Tak
Bertel. Næste step bliver uddrag af
højskolesangbogen, siger én, som nu
har taleret!
Jeg glæder mig til primo oktober 2017 i
Vejle.
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Af Poul Dahl
Gruppeformand og formand for Nærdemokratiudvalget

Videre med
"Steen sikker drift"
Vi nærmer os 2017 og det næste kommunalvalg. Det betyder, at vores parti,
med Steen Vindum som borgmester,
efter at have stået i spidsen for Silkeborg
kommune i tre år, skal til ”eksamen” over
for kommunens mange tusinde borgere.
Hvordan er vi så forberedt til det? Har vi
løst de stillede aktuelle opgaver? Har vi
lært noget, så vi er forberedt til også at
kunne løse fremtidens opgaver?

hvor hovedopgaven var at rette op på
kommunens katastrofale økonomi.
Her demonstrerede vores parti og Steen
Vindum evnen og viljen til i et bredt
samarbejde, at ændre situationen fra
katastrofe til sikker drift. En indsats der
betød, at vi ved valget i 2013 blev belønnet af kommunens borgere. Venstre gik
frem, og Steen Vindum kunne sætte sig i
kommunens borgmesterstol.

Med Steen Vindum som borgmesterkandidat ved valget i 2009 lykkedes det
ikke i første runde at vinde borgmesterposten, alligevel fik vi som parti stor
indflydelse på de efterfølgende fire år,

Jeg skal ikke her nævne de mange konkrete
resultater, men nøjes med at konstatere,
at vi i de seneste tre år, med Steen Vindum
som borgmester, ikke blot har fastholdt
en sikker drift af vores kommune.

Vi er gået fra sikker drift til en ”Steen
sikker drift”. En udvikling der betyder,
at vi nu har skabt det økonomiske og
politiske råderum, der betyder, at vi
nu kan udnytte vores potentiale til at
skabe den udvikling og vækst, der er så
afgørende for at netop vores kommune
er det sted, hvor man har lyst til at både
bo og arbejde.
Den situation skal vi fastholde og
udvikle. Det kræver, at vi alle i det kommende valgår smøger ærmerne op.
Gør vi det, er jeg sikker på, at vi også ved
kommunalvalget i november 2017 igen vil
blive belønnet af kommunens borgere.

Af Kristian Pihl Lorentzen
Ans, MF for Venstre

Mod nye mål – med en
stærkere blå regering
Regeringen har for alvor været i arbejdstøjet siden valget i juni 2015. En perlerække
af vigtige resultater er nået. Nogle i kraft
af brede aftaler med folketingets partier,
andre på baggrund af opbakning fra vores
blå støttepartier, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og De Konservative. Landbrugspakken, nedsættelse af afgifter, ny planlov,
opstramning af udlændingepolitikken, og
massiv udflytning af statslige job til provinsen er blot nogle af resultaterne. Senest
har vi landet en god finanslov for 2017
samt indgået aftaler om grundlaget for
en ny retvisende ejendomsvurdering og
fjernelse af PSO-afgiften fra elregningen.
Sidstnævnte er i realiteten den største
vækstpakke til erhvervslivet, der nogensinde
er gennemført, idet mange virksomheder er
hårdt presset økonomisk og på konkurrenceevnen af de alt for store elregninger.
Det er nu løst med en bred aftale.

Ny vandløbslov på vej
Personligt er jeg som Venstres vandløbsordfører og på baggrund af den uhold-
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bare høje vandstand i Gudenåen mellem
Silkeborg og Kongensbro også meget tilfreds med, at miljø- og fødevareministeren
nu søsætter processen med en tiltrængt
modernisering af vandløbsloven. Vi er nødt
til at tage højde for stigende regnmængder,
og vi kan ikke længere leve med evindelige
oversvømmelser og snigende forsumpning
af landskabet. Jeg ser frem til at vi efter
et grundigt forarbejde og god dialog med
alle relevante parter, herunder lodsejere og
lystfiskere, får udarbejdet grundlaget for en
god ny vandløbslov, der sikrer klare rammer
for fremtidens vedligeholdelse af vandløb.

Et stærkere, rigere og
tryggere Danmark
Men vi skal videre. Venstre er ikke et
parti, der blot sidder på hænderne. Vi
har ambitioner om at forme fremtiden
for vores dejlige land. Derfor fremlagde vi
tidligere på året en visionær og balanceret
helhedsplan, den såkaldte 2025-plan.
Desværre er det i løbet af efteråret gået
lidt trægt med forhandlingerne om denne

plan. Vi kom ikke rigtigt ud af stedet. Ikke
mindst fordi nogen var kravlet vel højt
op i træerne med ultimative krav, der på
ingen måde kan samle 90 mandater bag
sig. På denne baggrund var det bragende
godt nyt, at Venstres formand, statsminister Lars Løkke Rasmussen på vores
landsmøde i Herning den 19/11 bebudede
en udvidelse og styrkelse af regeringen. I
forståelse med DF har Lars inviteret LA og
K med ind i regeringen. Det er et uhyre
klogt træk, der fremkaldte bragende,
stående klapsalver på landsmødet. I
skrivende stund kender jeg ikke resultatet
af møderne på Marienborg, men jeg er
optimistisk med hensyn til, at der nu
kommer en blå 3-partiregering med flere
muskler. En regering, der har viljen og
evnen til - i godt samarbejde med DF og
andre partier – at gennemføre en 2025plan, der bringer Danmark fremad i en tid
med mørke skyer omkring os. Målet er, at
næste generation skal sikres et stærkere,
rigere og tryggere Danmark, end det vi
selv overtog. Og det skal nok lykkes. Hvor
der er vilje, er der vej!

Af Morten Løkkegaard
Medlem af Europa-Parlamentet (V)

EU skal finde løsninger
Befolkninger vil have løsninger på både
hverdagens problemer og samfundets
store udfordringer. Her er EU-samarbejdet
vitalt, og derfor skal landene rykke
sammen og sikre EU-samarbejdet både
nu og fremover.
EU-samarbejdet oplever dog nogle
udfordringer med at bevare den folkelige opbakning, og EU-skepsissen har
i øjeblikket stor betydning i en række
valgkampe og folkeafstemninger i flere
europæiske lande. Oven i det har amerikanerne valgt en ny præsident, som både
handels- og sikkerhedspolitisk risikerer at
svække Europa mange år fremover.
Der forestår derfor et stort arbejde med
at sikre folkelig forankring og opbakning,
så vi også i fremtiden har et stærkt EU,
hvor landene sammen løser de fælles
problemer. Sammen skal vi håndtere store
migrant- og flygtningestrømme over EU’s
ydre grænser og bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og terror. Desuden
skal samarbejdet sikre fælles målsætninger for at forhindre store klimaforandringer samt sætte skub i væksten for at
komme ud af den økonomiske krise, som
har hærget i en række EU-lande i årevis.
Men på trods af det åbenlyse i, at der
ikke er noget alternativ til EU, når alt
dette skal håndteres, vender mange
befolkninger i stigende grad ryggen til det
europæiske samarbejde. Storbritannien
igangsætter i begyndelsen af det nye år
forhandlingerne om en skilsmisse med
EU, i Holland sagde et flertal af befolkningen nej til en aftale om frihandel
og samarbejde med Ukraine, for at
demonstrere modstand mod selve EUsamarbejdet. I det næste stykke tid skal
vi holde øje med valg i Italien, Tyskland
og Frankrig samt en række andre lande,
hvor resultaterne risikerer at få store
konsekvenser for fremtidens Europa.

EUROPOL-samarbejdet i fare
Også i Danmark oplevede vi for nylig
et protestvalg over for stadig mere EUsamarbejde. Det skete, da danskerne i
december sidste år fik muligheden for at
afskaffe retsforbeholdet og erstatte det
med en tilvalgsordning. Et bredt flertal
i Folketinget med regeringen i spidsen
ønskede forbeholdet til afstemning,
blandt andet for at dansk politi også
fremover kan være fuldt og helt med i
det vigtige europæiske politisamarbejde
EUROPOL. Desværre valgte et flertal
af danskerne at stemme ”nej”, hvilket
naturligvis er rigtig, rigtig ærgerligt. For
med et fælles europæisk politisamarbejde står vi stærkere imod organiseret
kriminalitet og terrorbekæmpelse. Vi
har brug for et stærkt fælles netværk og
tæt samarbejde mellem vores politimyndigheder, så de har de nødvendige
ressourcer og informationer, der skal til
for at bekæmpe grænseoverskridende
kriminalitet og terror og forsøge at sikre,
at den aldrig når vores dørtrin.

lemskab af Schengen-samarbejdet. Det
løfte har de nu svigtet danskerne, og
derfor ser Venstre ingen perspektiver
i en ny afstemning nu, hvorfor vi med
sandsynligvis må nøjes med et forringet
EUROPOL-medlemskab – helt modsat
hvad DF lovede.

EU sikrer frihandelsaftaler
Noget af det, som bedst gøres i fællesskab EU-landene imellem, er indgåelse
af komplicerede handelsaftaler med
andre lande. Senest har EU med lidt
bump på vejen - i form af et parlament i
den belgiske provins Vallonien - indgået
frihandelsaftale med Canada. Formålet
er at stimulere handlen mellem EU og
Canada, blandt andet ved at fjerne
toldmure og tekniske handelsbarrierer.
En aftale, som rummer store fordele for
begge parter.

Lige nu sidder repræsentanter fra den
danske regering derfor og forhandler
med EU-Kommissionen om en aftale om
fortsat dansk tilknytning til EUROPOL.
Desværre bliver det sandsynligvis en
noget ringere aftale, end den vi har i
dag. Men vi forventer dog en aftale, hvor
politiet stadig har den vigtige registeradgang til EUROPOL’s database, som
politiet alene sidste år benyttede 91.000
gange.

Men frihandelsaftaler møder modstand,
fordi de er blevet populisternes nye
skræmmebillede i forhold til de bekymringer befolkningerne oplever i en globaliseret verden – og ikke, som jeg opfatter
dem, en del af løsningen til at få alle folk
med ombord i en stadig mere globaliseret
verden. Også i USA, hvor man netop har
været igennem en præsidentvalgkamp,
var frihandelsaftaler under angreb. Det
risikerer desværre nu at betyde, at EU’s
forhandlinger med USA om frihandel
kortslutter, og at den vigtige transatlantiske handelsaftale TTIP lægges på is.

Det tragiske i denne situation er, at
danskerne stemte ”nej”, blandt andet
fordi de lod sig overbevise af Dansk
Folkepartis løfter om, at man let kunne
få en parallelaftale med fuld og hel
tilknytning til Europol. Hvis ikke, lovede
de ad flere omgange at anbefale et ja
til EUROPOL samarbejdet alene – også
selvom det ville betyde et fuldt med-

Udfordringerne står altså i kø. Og bliver
de håndteret forkert, risikerer vi, at de
EU-skeptiske strømninger får overtaget.
Derfor er det vigtigt at få alle med, når
verden bliver stadig mindre, og forandringerne synes uoverskuelige. Det betyder
også, at vi politikere har et stort ansvar.
Ansvar for at fortælle, at EU er en del af
løsningen og ikke en del af problemet.
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Af Ellen Trane Nørby
Daværende minister for børn, undervisning og ligestilling

Inklusion – fra sympatisk
tanke til skældsord
Alle børn fortjener en god skolegang
- også børn med særlige behov. Efter
at debatten i flere år drejede sig mere
om andelen af de elever, som skal have
særlig hjælp, den såkaldte 96 procentmålsætning, end hvordan vi hjælper alle
børn bedst muligt, har denne regering
siden sin første dag sagt at der er tid til
nytænkning og tid til at sætte børnene
først.
Derfor har vi i foråret afskaffet 96%
målsætningen og gennemført et stort
eftersyn af inklusionsindsatsen. Rapporten med de knap 100 anbefalinger fra
ekspertgruppen arbejder vi nu målrettet
på at få implementeret.
Der har været mange - også for mange
- udfordringer i arbejdet med inklusion,
men heldigvis er der også mange skoler
og kommuner, hvor det fungerer netop
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fordi det sker med udgangspunkt i det
enkelte barn og barnets behov. Det er
den tankegang der nu skal udbredes
over hele landet, så det styrende ikke
bliver en procentandel, men en indsats
der hvor behovet er.

tippe. Mange lærere og pædagoger har
ikke følt, at de kan imødekomme den
børnegruppe fagligt, og det er præcis i
sådanne situationer, at inklusion mister
udgangspunktet i hvad, der er det
enkelte barns tarv.

Inklusion er i bund og grund en sympatisk tanke. Det handler om, at alle børn
skal være en del af et fællesskab, hvor de
trives og lærer noget. Selve tanken bag
inklusion er der da heller ikke mange,
der har kritiseret. Kritikken retter sig
i langt højere grad mod den konkrete
situation som mange elever, lærere og
pædagoger i alt for lang tid har befundet
sig i. Nemlig der, hvor de står med elever,
der ikke trives hverken fagligt eller socialt
i en klasse.

Jeg besøgte for nyligt Sejs skole i
Silkeborg kommune, hvor en ung lærer
havde skrevet til mig, om jeg ville komme
ud og besøge hendes skole og høre om
deres arbejde med inklusion. Hverken for
at møde et glansbillede eller den rene
elendighed, men for at høre om de reelle
udfordringer som lærere og pædagoger
arbejder har i hverdagen, når det handler
om inklusionsindsatsen. Heldigvis var
der blevet taget hånd om mange af de
problemer på skolen, der sidste efterår
fik læreren til at beskrive ”kaos-agtige”
forhold, og der var blevet fundet flere
ressourcer til at løfte opgaven.

Eksemplerne er mange. Eleven, der sidder
under bordet og ikke skaber relationer til
de andre børn. De larmende og uroskabende, der forstyrrer resten af klassen
eller fx eleven, der konstant ender i
konflikter og dermed får læsset til at

Skolen i skolen
Jeg oplevede derfor en Sejs skole, hvor
pædagoger, lærere og leder var ærlige og
realistiske om problemerne, og hvor de
kunne fortælle om oprettelsen af ”skolen
i skolen”, et læringsrum for børn med
særlige behov med uddannet personale.
De var gået fra ”brandslukning” til at
arbejde systematisk med det enkelte
barn og den samlede klasse til gavn for
eleverne, der oplevede mere ro, personalet, der følte mindre pres og stres og
elever med særlige behov, der nu både
socialt og fagligt trivedes bedre.
”Skolen i skolen” minder på mange måder
om nogle af de anbefalinger ekspertgruppen kom med, nemlig at trække særligt
uddannede medarbejdere ud på skolerne
og ind i klasserne, samtidig med at der arbejdes med det lille fællesskab i det store
fællesskab. Mange børn har nemlig godt
af at være en del af en normalklasse, men
de kan ikke nødvendigvis rumme at være
det hele tiden. Med ”skolen i skolen”
brydes den sort/hvide skillelinje mellem
normalklasse og specialklasse op. Her er
det en vurdering af det enkelte barn, der
afgør, om barnet deltager 90%, 60%,25%
eller helt vurderes at have behov for et
decideret specialtilbud.
Med afskaffelsen af 96% målsætningen
lægges klart op til dette fokus på det
enkelte barns behov for at sikre faglig og
trivselsmæssig fremgang.
Det var skoler som blandt andet den i
Sejs, der var baggrunden for, at jeg for et
år siden nedsatte gruppen af hverdagens
eksperter og bad dem gennemføre et
eftersyn af inklusionsområdet, identificere hovedproblemerne og komme med
bud på fremadrettede anbefalinger.
I sit eftersyn mødte ekspertgruppen
da også mange udfordringer i arbejdet
med inklusion. Det viste sig, at ikke alle

elever får den støtte de har behov for.
Ekspertgruppen fandt også frem til, at
ressourcerne ikke er fulgt med eleverne
fra specialtilbuddene over i normalundervisningen. De kan altså ikke se, hvor
de ekstra hænder er blevet af. Der har
samtidig været flere dagsordener på
skolen: strukturændringer, folkeskolereform og en arbejdstidsændring.

Ordet ”Inklusionsbørn”
giver vrangbilleder
En anden grundlæggende udfordring i
arbejdet er, at forståelsen af inklusion er
blevet for snævert knyttet til et spørgsmål om at flytte elever. Fokus har i al for
høj grad været på at opnå et bestemt
tal – nemlig målsætningen om, at 96
procent af alle børn skal gå i en almen
klasse. Det har fået for meget vægt i forhold til målet om at styrke folkeskolens
læringsmiljøer og undervisning, så alle
elever udvikler sig fagligt og socialt. Det
betyder, at udtryk som ”inklusionsbørn”
er blevet helt almindeligt og bestemt ikke
gavnligt for at sikre et stærkt læringsfællesskab på en skole. Ordet er stærkt
stigmatiserende og alle kan se billedet af
det barn, som laver uro, generer andre
børn og ikke passer ind i fællesskabet.
Derfor er det også en af de helt centrale
anbefalinger fra ekspertgruppen, at
der skal skabes et nyt og bedre sprog
om denne gruppe af elever, og om den
indsats, der skal være for at gøre dem til
en del af fællesskabet.
Ekspertgruppen udkom tidligere i år med
deres knap 100 anbefalinger til, hvordan
der kan skabes en bedre inklusionsindsats. Nogle rettet mod Christiansborg
og andre rettet mod frontpersonalet og
praktikerne ude på skolerne.
Udover at skabe et bedre sprog og begrebsbrug skal de mange anbefalinger fra

ekspertgruppen gøre, at elevperspektivet
bliver omdrejningspunktet for indsatsen,
så der fremover tages udgangspunkt i den
enkelte, og sættes større fokus på faglig
progression og trivsel hos den enkelte elev.
Samtidig skal der være større sikkerhed
for, at elever med særlige behov får den
støtte, de har brug for.

Fokus på det enkelte barn
Der skal også være større fokus på en
tidlig indsats både i forhold til opsporing,
forebyggelse og foregribende indsatser.
Adgangen til viden og hjælp skal styrkes
- som de blandt andet har sikret på
skolen i Sejs, og der er behov for styrket
forældreinddragelse og -ansvar.
Det er en stor indsats der skal til for at
få indsatsen på rette vej. Derfor vil der
også være en følgegruppe, så anbefalingerne ikke ender som en rapport i
skuffen, men aktivt kommer til at gøre en
forskel for børn, lærere, pædagoger og
forældre i hverdagen.
Ekspertgruppens anbefalinger er ikke
noget quick-fix til, hvordan inklusionsindsatsen kan ændres over én nat, men
gennem systematisk implementering og
bedre rammer for indsatsen kan vi skabe
en bedre hverdag for både børn og
frontpersonale.
Med de initiativer som regeringen har
taget, afskaffelsen af 96 procentmålsætningen og anbefalingerne fra ekspertgruppen, kan vi forhåbentlig få flyttet
fokus over på det enkelte barn og stærke
børnefællesskaber, så alle børn får en
god skolegang både på Sejs skole, på
de specialskoler vi i den grad fortsat har
behov for såvel som på landets øvrige
skoler. Tak for et godt besøg i Silkeborg
kommune og held og lykke med jeres
fortsatte arbejde med at styrke kommunes folkeskoler, så alle elever løftes.

Vær med til at forme vores politik 
I baggrundsgrupperne har alle Vmedlemmer mulighed for at påvirke og
drøfte Venstres nuværende og fremtidige
politik med vores byrådspolitikere.
Baggrundsgruppernes fornemste opgave
er at være det sted, hvor nye tiltag
og tanker præsenteres for baglandet
og drøftes. For de af jer, der overvejer
opstilling til det kommende byrådsvalg,
er baggrundsgrupperne en enestående
mulighed for at blive helt skarp på vores

politik og et godt sted, hvor man kan
være med til at forme det, vi går til valg
på.
Så hold øje med baggrundsgruppernes
mødetider på hjemmesiden og via
nyhedsmails, og kontakt en af tovholderne så får du direkte information, når
vi planlægger møderne.
Jens Nymand er tovholder på baggrundsgrupperne for Kultur-, Fritid og Idræt,

Af Søren Slott

Børn- og Unge, Sundhed og Ældre, og
kan kontaktes på tlf. 3032 5574 eller på
jens@rjbj.dk
Jeg står selv for baggrundsgruppen for
økonomi, Vej- og Trafik, Plan-, Miljø- og
Klima samt arbejdsmarked og nærdemokrati, og kan kontaktes på soeren_slott@
yahoo.dk
Jeg kan garantere for, at vi har spændende drøftelser i alle grupper - så kom
og vær med.
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Generalforsamlinger
Generalforsamling
i Gjernegnens
Venstrevælgerforening:
Bestyrelsen i Gjernegnens Venstrevælgerforening vil gerne indbyde alle medlemmer
af foreningen til ordinær Generalforsamling, torsdag den 23. februar 2017 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 21. februar 2017. 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
Forslag skal være Bestyrelsen i hænde inden 1. januar.
Efter Generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe, og der vil være
politisk debat med Jarl Gorridsen samt vores lokale byrådsmedlemmer Helga
Sandorf og Mads Frandsen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Blicheregnens Venstrevælgerforening
afholder ordinær generalforsamling,
torsdag d. 23. februar, kl. 19 i
Thorning Forsamlingshus
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til behandling skal være
formanden i hænde senest d. 1.
januar 2017.
Efter generalforsamlingen vil der
være et oplæg fra den nyvalgte
folketingskandidat, Gitte Willumsen,
samt fra byrådsmedlem og gruppeformand, Poul Dahl
Efterfølgende politisk debat.
Foreningen er vært ved en bid brød
til generalforsamlingen. Øl og vand
kan købes.
På bestyrelsens vegne
Jens Jakob Andersen
Formand

Them-Bryrup

Vinderslev-Kjellerup
afholder
ordinær generalforsamling 2017
Onsdag den 8. februar 2017 kl. 19.30
I Al-Huset, Kjellerup
Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest d. 1. januar 2017.

afholder ordinær generalforsamling,
onsdag d. 1. februar 2017, kl. 19.30,
i Medborgerhuset, Røllikevej 3, Them
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet, skal
være formanden i hænde senest d. 1.
januar 2017.
Efter generalforsamlingen kan der
købes kaffe og kage.
Derefter oplæg fra Steen Vindum, og
efterfølgende politisk debat.

Foreningen er vært ved kaffe med brød.
På bestyrelsens vegne
Orla Jensen, formand, Ungstrupvej 18, 8620 Kjellerup, tlf. 2042 5133
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Med venlig hilsen
- på bestyrelsens vegne
Formand, Bent Jensen.

Kjellerup Nordøst
afholder ordinær generalforsamling,
mandag d. 20. februar 2017 kl. 19.30
i AIKC-hallen, Ans.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag senest 1. januar til
formanden.
Efter generalforsamlingen indlæg
ved kredsens nye folketingskandidat,
Gitte Willumsen.
Derefter orienterer Jarl Gorridsen om
aktuelle byrådsemner.
Der serveres kaffe og brød.

Kommuneforeningen for Venstre
i Silkeborg Kommune
Generalforsamling 2017
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kommuneforeningen,
torsdag d. 2. marts kl. 19 i Medborgerhuset, Bindslevs Plads, Silkeborg
Dagsorden
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3.	Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.

På bestyrelsens vegne
Svend Niær Kristensen
fmd.

Herunder indlæg fra LOF og VU.
4. Behandling af regnskab.
5.	Behandling af indkomne forslag. Indsendes inden 1. februar 2017 til formanden,
Kresten Friis. I givet fald, kan forslagene ses på vores hjemmeside senest 8
dage før generalforsamlingen.

Silkeborg og Omegn
afholder ordinær generalforsamling,
tirsdag den 7. februar 2015,
kl. 19.30.
Sal C, Medborgerhuset, Bindslevs
Plads 5, Silkeborg.

6.	Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent til kommuneforeningen, kredsbestyrelse og regionsbestyrelsen.
7. Valg af formand.
8. Indstilling af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Forslag, der ønskes behandlet ved
generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 1. januar
2017.

9. Valg af to revisorer og suppleanter.

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

12. Eventuelt.

Med venlig hilsen bestyrelsen i
Venstre Vælgerforening for Silkeborg
og Omegn

10. Valg af to medlemmer til regionsbestyrelsen.
11. Indstilling af delegeret til landsmødet.

Efter generalforsamlingen er der politisk indlæg fra Borgmester, Steen Vindum.
Kommuneforeningen er vært ved kaffe med brød.

VENSTREBLADET • 3 • 2016

13

Kampagneplatform til

KV17

Glæd dig – ca. 1. februar 2017 går
vores nye online kampagneform
i luften. Den vil danne rammen
om vores online tilstedeværelse
frem mod Kommunevalget 2017.

Nytårstaffel 2017
Borgmesteren og de øvrige byrådspolitikere fra Venstre inviterer alle medlemmer til Nytårstaffel torsdag den 12. januar kl. 19-22, i Gjern Kultur- og Idrætscenter.
Kom og hør borgmesterens årsberetning for 2016 og de begivenheder det nye år bringer
samt forventningerne politisk til 2017.
Udlændinge- og Integrationsminister, Inger Støjberg, deltager i
aftenen og fortæller om arbejdet i ministeriet og om regeringens visioner
inden for området i 2017.
Derudover vil der være beretning om de lokale vælger-aktiviteter i året der
gik og om nogle af de aktiviteter, der bydes på i løbet af 2017.
Der er efterfølgende debat, hvor borgmesteren, Venstres øvrige byrådsmedlemmer og
ministeren deltager.
Vi starter med et dejligt pølsebord, og senere serveres der kage og kaffe/te.
Øl, vand og vin kan købes. Deltagelse i arrangementet koster 75 kr.
Tilmelding til Linda Lyngsøe på tlf.: 2065 1750, eller mail: lyngsoe@hotmail.dk
senest 4. januar 2017.
Tilmelding kan også ske via Facebook-siden, ”Venstre i Silkeborg Kommune”.

ResenbroTømrer- &
Snedkerforretning ApS
86 85 33 50

Annonce-Herman-Rasmussen_55x25mm.PDF - 09:22:30 - March 5, 2013 - Page 1 of 1

86
86 80
80 43
43 54
54
DØG

NVA

GT

• Malerforretning • Autolakereri
• Skilteværksted • Liftudlejning

8685 5060
Tikma El A/S · Aut. el-installatør · www.tikma.dk

14

VENSTREBLADET • 3 • 2016

Kvalitet siden 1915

Venstres Det sker …
byrådsmedlemmer
og deres udvalg

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

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

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

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

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

Mads Frandsen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Nærdemokratiudvalg
mads.frandsen@silkeborg.dk
Peter Nyegaard Jensen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalg
PeterNyegaard.Jensen@
silkeborg.dk
Hans-Jørgen Hørning
Fmd. Ældre- og Handicapudvalget
hans-jorgen.horning@
silkeborg.dk

Anders Kaysen
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
Nærdemokratiudvalget
anders.kaysen@silkeborg.dk

Arrangementerne er for alle medlemmer i hele Silkeborg
Kommune.
Hvornår?

Hvad?

Hvor?

Torsdag
d. 12. januar
kl. 19-22

Nytårstaffel med spisning,
årsberetning, og oplæg fra
byrådsmedlemmer.
Udlændinge- og Integrationsminister, Inger Støjberg,
deltager med et oplæg og i
efterfølgende debat.

Gjern Kultur- og Idrætscenter, og
alle medlemmer er velkomne.
Tilmelding senest d. 4. januar til
Linda Lyngsøe, på tlf. 2065 1750,
eller på lyngsoe@hotmail.dk
Pris: 75 kr.

Tirsdag
d. 17. januar
kl. 19.00

Medlemsmøde om Kultur, fritid og
idræt med oplæg af Ulrik Wilbæk.

Medborgerhuset i Silkeborg.
Alle er velkomne.

Onsdag
d. 25. januar
kl. 19.30

Vinderslev-Kjellerup vælgerforening
inviterer til foredrag med Keld
Dalsgaard Larsen om ti-året for
kommunesammenlægning og om
den udgivne bog.

Alhuset i Kjellerup
Alle er velkomne og det er ganske
gratis.
Kaffe m/brød, øl og vand kan købes.

Tirsdag
d. 31. januar
kl. 19.00

Medlemsmøde om fremtidens
skolestruktur i Silkeborg
Kommune. Oplæg af
borgmesterkandidat, Hans
Østergård fra Ringkøbing-Skjern.

Gjern Kultur- og Idrætscenter
Alle er velkomne

Onsdag
d. 1. februar
kl. 19.30

Generalforsamling
Them-Bryrup Vælgerforening

Medborgerhuset i Them

Tirsdag
d. 7. februar
kl. 19.30

Generalforsamling
Silkeborg Vælgerforening

Medborgerhuset Silkeborg, sal c

Onsdag
d. 8. februar
kl. 19.30

Generalforsamling
Vinderslev-Kjellerup
Vælgerforening

Alhuset Kjellerup

Mandag
d. 20. februar
kl. 19.30

Generalforsamling
Kjellerup Nordøst Vælgerforening

Ans Idræts- og Kulturcenter

Torsdag
d. 23. februar
kl. 19.00

Generalforsamling
Blicheregnens Vælgerforening

Thorning Forsamlingshus

Torsdag
d. 23. februar
kl. 18.30

Generalforsamling
Gjernegnens Vælgerforening

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

Torsdag
d. 2. marts
kl. 19.00

Generalforsamling i
kommuneforeningen og opstilling
af kandidater til Region Midt

Medborgerhuset Silkeborg

Tirsdag
d. 14. marts
kl. 8.00

Heldagstur til Christiansborg,
blandt andet med frokost i
Snapstinget, rundvisning på
Borgen og overværelse af
spørgetime i Folketinget.

Blicheregnen arrangerer, og turen er
for alle interesserede.
Pris 700 kr. inkl. frokost. Tilmelding
til Linda Lyngsøe, tlf. 2065 1750
eller lyngsoe@hotmail.dk senest
d. 27. februar
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BLADET

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

Bladredaktion/medieudvalg
Linda Lyngsøe (ansvarshavende)
20 65 17 50, lyngsoe@hotmail.dk
Kresten Friis, t-k.friis@fiberpost.dk
Birthe Pingel, birthe@pingel.dk
Michael Sørensen, michael@gejlholm.dk
Poul Dahl, poul.dahl@silkeborg.dk
Webmaster
Michael Sørensen og Freddy Pingel,
venstreisilkeborgkommune@gmail.com
Tryk Skabertrang
Oplag 1.000

facebook
GJERN REVISION
Østergade 33, 8883 Gjern
Tlf. 8756 0044

D. 21. marts 2017

Kommuneforeningens bestyrelse
for Venstre i Silkeborg valgt i 2016
Formand
Kresten Friis, 27 64 56 72
t-k.friis@fiberpost.dk
Næstformand
Bo Frankø
Sekretær
Peter Christensen
Kasserer
Svend Siersbæk
Silkeborg
Visti Christensen
Silkeborg
Søren Slott
Gjernegnens Venstrevælgerforening
Michael Sørensen
Erling Lemming
Them/Bryrup
Bent Jensen
Kasper Thomassen
Vinderslev-Kjellerup Orla Jensen
Kjellerup Nord-Øst
Svend Niær Kristensen
Karl Åge Jensen
Blicheregnens
Jens Jacob Andersen
Kreds Nord
Palle Quistgaard
Kreds Syd
Jens Nymand
VU
Nikolaj M. Jensen
Kirstine Riisberg Vølcker
LOF
Linda Lyngsøe
Gruppeformand
Poul Dahl
Borgmester
Steen Vindum
Folketingskandidat
Gitte Willumsen
Folketingskandidat
Bent Jensen

Tlf. 7575 6966

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

Tlf. 8682 4444

Afleveret til Post Danmark d. 13. december 2016

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

Tange Sø Hjemmeservice
- et valg du ikke vil fortryde

v / Anne Mette Lorentzen
Hermelinvej 4
8643 Ans
email: annemette@tangesh.dk

tlf.: 51 20 79 30 eller 86 87 04 84

Afsender:

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

Venstrebladet, Tørrepladsen 4, 8620 Kjellerup

Deadlines
Blad #1

Følg Venstre i
Silkeborg
Kommune på

B

www.silkeborg.venstre.dk
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