BLADET
Tak
til alle vores vælgere
og kandidater for det fine
valgresultat den 21. november
Venstre fik et godt valg, og nu
kan alle i Silkeborg Kommune
fejre jul i tryghed.
Silkeborg Kommune
er i gode hænder.

www.silkeborg.venstre.dk

2 2017

Af Kresten Friis
Formand for kommuneforeningen

Tak kan ikke siges
for mange gange
Venstre fik et godt valg i hele
Silkeborg Kommune.
Vi var fint repræsenteret i hele kommunen med venstrekandidater fordelt i
alle geografiske dele fra nord til syd og
fra øst til vest.
På selve valgdagen havde vi i Venstre
samlet 70 tillidsfolk som valgtilforordnede på de mange valgsteder.
Jeg vil sige tak for jeres indsats den
dag. Det blev en lang dag nogle steder,
og jeg har hørt, at de sidste nylig var
hjemme efter midnat. Nogen af jer
mødte endda igen næste morgen kl. 8
til fintælling i Jysk Arena. Det er rigtig
godt gået. Også tak for det.
Ugen før valget havde vi husstandsomdelt en valgavis i hele kommunen.
En valgavis, hvor samtlige kandidater
– både til kommunalvalg og til regionsvalg var præsenteret hver med deres
persondata og deres politik. Netop
fordi, vi havde kandidater fordelt over
hele kommunen, fik vi et godt valg, og
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netop derfor synes vi, der har stået bag
kampagnen, at det fortsat er vigtigt, at
der udgives en papirudgave fra Venstre,
da vi tror på, at netop derfor har vi fået
et godt valg i Silkeborg Kommune, hvor
vi kun havde en beskeden tilbagegang
fra sidste valg på 0,2% – mens man kan
se, at der på landsplan var en tilbagegang på hele 3,5%.
Også derfor havde vælgerne en god
mulighed for at søge ind på, hvilken
kandidat man skulle give sit kryds.
Venstre fik 2378 listestemmer og sammenlagt med de personlig stemmer fik Venstre
i alt 17030 stemmer. Et rigtig godt resultat.
Steen Vindum fik et flot valg med
6875 personlige stemmer. Det er et
udtryk for, at borgmesteren har gjort
et godt stykke arbejde i den sidste
periode, men er også udtryk for et godt
stykke arbejde som byrådsgruppen har
udført. For det er et holdarbejde.
Vi bevarede positionen som det
største parti med 11 pladser i byrådet.

Derfor skal vi jo ikke tage noget for
givet, for som vi ved nu, med den nye
konstituering i byrådet, skal der stadig
arbejdes på at få Venstres synspunkter
igennem. Måske endda mere end før.
Vi håber på, at med 11 Venstremedlemmer af det kommende byråd
får vi den største indflydelse ved at
være repræsenteret i alle de stående
udvalg. (Se udvalgsoversigten på side 5
i bladet)
Jeg vil ønske de nyvalgte byrådsmedlemmer tillykke med pladsen i byrådet,
og ønsker jer en god tid de næste 4 år.
Til jer, som ikke opnåede at blive valgt,
vil jeg rette en stor tak, fordi I var med
på holdet og har bidraget til, at Venstre
fik så godt et valg den 21. november.
En stor tak til alle i organisationen
for det flotte valgresultat og for den
store arbejdsindsats i det sidste års tid
med medlemsmøder, kandidatmøder,
vælgermøder og kampagner på Torvet
og foran handelsstederne rundt om i
kommunen.

Borgmesteren har ordet:

Steens Corner
Vi beholder taktstokken
Valget 2017 blev lidt mere spændende,
end vi havde håbet. Venstre fik et godt
valg, men de partier der normalt støtter
os fik et dårligt valg – samlet kunne vi
kun tælle til 15. Venstre på landsplan
gik tilbage, og vi har mistet en del
borgmesterposter. I Silkeborg kommune
fastholdt vi vores 11 mandater. Jeg tror
det skyldes godt arbejde de sidste 4
år, og ikke mindst en stærk og bred
kandidatliste. Dette valg har med al
tydelighed vist, at det er vigtigt at have
kandidater i alle lokalsamfund. Tak til
alle der stillede op – nogle er glade, de
blev valgt. Andre er skuffede, de blev

ikke valgt denne gang. Fælles for alle
der stillede op er, at de har bidraget til
et godt valg for Venstre.
Også tak til organisationen og alle de
frivillige – I har gjort en kæmpe indsats.
Ligesom vores kommune er dybt afhængig af frivillige, så er vi det også som
parti. Det er dejligt at opleve, at mangler
der lige en hånd, så er der mange der
byder sig til – stor tak for det.

er sikker på, at den gode udvikling,
Silkeborg kommune har gennemgået,
fortsætter. Der vil givetvis også være
områder, vi ikke helt kan løfte, og ting
vi måske kommer i mindretal på, og
sådan er politik også sommetider. Men
vi tager arbejdstøjet på og er klar til at
kæmpe for vores politik.
Med ønsket om en god jul og et godt
nytår.

Hvordan bliver de næste 4 år så –
tjae ... de bliver nok lidt anderledes.
Men vi har initiativretten, og taktstokken og viljen til samarbejde, så jeg

Med venlig hilsen
Steen Vindum
Borgmester

Af Niels Lauritsen
Redaktør

Redaktør
igen, igen
Genfærd er ikke intelligente, det er blot
noget fra fortiden som er blevet sat på repeat- eller gentageknappen. Sådan lyder
en af forklaringerne på ordet genfærd.
Jeg føler mig absolut ikke som noget
genfærd – men som en frisk person, der
er klar til at tage fat i tøjlerne hvor jeg
slap dem for fire år siden, efter at have
været redaktør i en årrække. Nu tager jeg
en tørn til.
Den afgående redaktør, Linda Lyngsøe
er valgt i byrådet, og det er naturligvis
ikke foreneligt med også at være
redaktør på Venstrebladet. Derfor er jeg
blevet tilbudt – og har sagt ja tak – til at

overtage hendes job. Og det gør jeg med
glæde, men også med en vis ydmyghed
over jobbet.
Redaktøren skal være talerør til alle
Venstres medlemmer i hele kommunen
om, hvad der rører sig på godt og ondt
i foreningen, men også i samfundet ude
omkring os, som vi som partiforening har
glæde af. Det job skal jeg bestride, og
det glæder jeg mig som nævnt til.
Byrådsmedlemmer skal også kunne
formidle deres politiske nyheder og
interesser gennem bladet til medlemmerne.
Det er også en del af redaktørjobbet,
og det skal jeg forsøge at få dem til.

Jeg skal tage fat i dem og lade dem
fortælle, hvad der rører sig politisk i
Silkeborg Kommune, så alle Venstres
medlemmer er klædt på og er informeret.
Det er også vigtigt, at medlemmerne
kan komme til orde gennem bladet, og
det kan man ved at bruge min mailadresse som er: nielsklauritsen@gmail.com
når der er noget I vil have fortalt gennem
bladets sider. Brug mailen flittigt så vi
sammen kan lave et godt blad, som er
spændende at lukke op og læse i.
På rigtig meget gensyn fra næste blad.
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Af Niels Lauritsen
Redaktør

De lange
knives nat ...
... var en udrensning, som fandt sted
i Nazityskland mellem 30. juni og 2.
juli 1934, da det nationalsocialistiske styre gennemførte en række
politiske likvideringer.
Så voldsomt gik det dog ikke til på
Silkeborg Rådhus natten efter valget
den 21. november.
Men man kunne godt fornemme, at
der var mulighed for en vis ændring i
styreformen de kommende år.
Man skulle kunne tælle til 16 – og det
kneb gevaldigt den nat.
Både rød og blå blok kunne tælle til 15,
men det var ikke nok.
Der blev arbejdet intenst hele natten på
at finde den magiske løsning så tallet 16
kunne komme på skærmen.
Vi havde en borgmester, der meget
ihærdigt forsøgte at få kabalen til at gå
op. En vandring fra det ene lokale til
det andet. Et møde med den ene farve
og den anden – og også den tredje. En
presse, der ventede på svar, men også
nogle partier, der skulle snakkes med og
foræres gode tilbud til.

Klokken 02 om natten, var alt muligt. Alt
kunne ske.
Jeg spurgte borgmesteren om, hvordan
mavefornemmelsen så ud.
Jeg har lidt veer – og jeg tror det både kan
blive en pige som en dreng, svarede han.
Ikke gode tegn.
Borgmesterjakken lå krøllet sammen
på borgmesterskrivebordet, nærmest
som en ubrugelig klud, der havde
været brugt til at tørre angstens sved af
panden. Kunne den mon nogensinde
blive en borgmesterjakke igen?
Mødelokalet ved siden af borgmesterkontoret var hastigt blevet forladt.
Papirer lå krøllet sammen på konferencebordet, enkelte lå på gulvet, fordi man
ikke havde kunnet ramme papirkurven,
men den var også næsten fuld. En blå
kulør kunne anes i loftet, hvor det blinkende lysstofrør ingen ende ville tage,
med sin advarsel om, at lysstofrørets
blålige farve var i allerhøjeste fare for
helt at blive slukket.
I løbet af de næste par timer ændrede
situationen sig dog til den blå farves
fordel, og klokken 04 kunne man konsta-

tere, at der var et flertal til den blå farve.
Men lysstofrøret blinkede dog stadigvæk.
De nyvalgte medlemmer havde lært at
tælle til 16.
At denne kabale gik op, kan man takke
borgmesteren for. Hans ihærdige indsats
gjorde, at der igen de næste fire år, kan
sidde en blå borgmester ved bordenden
og føre Silkeborg Kommune i den rigtige
retning. Den retning, kommunen så
afgjort allerede er på vej i. Det er ikke
blevet nemmere, men jeg er sikker på,
det nok skal lykkes.
Der skulle så lidt til – en forkert bemærkning, et forkert skridt, for at hele
korthuset var væltet og den blå farve var
blevet rød.
Lad os ikke opleve det mareridt
igen. Sørg for, de næste fire år – både
byrådsmedlemmer som vælgere – at vi i
november 2021 stemmer blå – stemmer
Venstre og stemmer personligt.

Den opgave – det arbejde,
det begynder lige nu.

Borgmesterjakken lignede en ubrugelig klud.

4

VENSTREBLADET • 2 • 2017

Fredag den 8. december
konstituerede Silkeborg byråd
sig for de næste 4 år
Af Niels Lauritsen, redaktør
I de fire af de faste otte udvalg har de
blå partier flertal.
Det er vigtigt, at der er et blåt flertal i
økonomi- og erhvervsudvalget, da det er
et udvalg med stor indflydelse.
Næsten alle sager fra de øvrige udvalg
skal gennem økonomi- og erhvervsudvalget, inden de går videre til byrådet.
Det er også økonomi- og erhvervsudvalget, der danner rammerne for
budgetlægningen hvert år.
De eneste partier, der ikke sidder med i
økonomi- og erhvervsudvalget er SF og
Enhedslisten. Venstre er repræsenteret
med 2 medlemmer som betyder, at blå
blok med Radikale og Liberal Alliance
er repræsenteret med i alt syv af de ni
medlemmer.
Konstitueringsaftalen for det nye
byråd ser således ud:
Økonomi- og erhvervsudvalget
(9 medlemmer):
Formand Steen Vindum, Flemming
Heiberg,
Søren Kristensen(S), Rune Drejer
Kristensen (S), Kuno F. Danielsen (DF),
Martin Jacobsen (K), Johan Brødsgaard
(R), Morten Høgh (LA), Claus Løwe
Klostergaard (AL).
Plan- og vejudvalget (7 medlemmer):
Gitte Willumsen, Helga Sandorf Jacobsen,
Hans Okholm (SF), formand, Kuno F.
Danielsen (DF), Lars Hansen (S),
Lars Faarup (S), Martin Jacobsen (K).

Klima- og miljøudvalget
(7 medlemmer):
Flemming Heiberg, Susanne Jacobsen,
Claus Løwe Klostergaard (AL), formand,
Jonas Sivertsen (S), Svend Tue Damgaard
(S), Hans Okholm (SF), Peter Sig
Kristensen (EL).
Kultur- og fritids- og idrætsudvalget
(7 medlemmer):
Mads Frandsen, Peter Nyegaard Jensen,
Kristoffer Møller Jensen,
Johan Brødsgaard (R), formand, Rune
Dreier Kristensen (S), Svend Tue
Damgaard (S), Bente Refslund (SF).
Børne- og ungeudvalget (7 medlemmer):
Jarl Gorridsen, Helga Sandorf Jacobsen,
Susanne Jacobsen,
Søren Kristensen (S), formand, Lars
Hansen (S), Jonas Sivertsen (S), Peter
Sig Kristensen (EL).
Socialudvalget (7 medlemmer):
Mads Frandsen, Linda Lyngsøe, Kasper
Thomassen,
Helle Gade (S), formand, Dorthe Jensen
(S), Ivan Greve (S), Lene Fruelund (EL).
Sundheds- og omsorgsudvalget
(7 medlemmer):
Formand Gitte Willumsen, Kasper
Thomassen, Flemming Heiberg,
Lars Faarup (S), Ivan Greve (S), Kuno F.
Danielsen (DF), Lene Fruelund (EL).

Arbejdsmarkedsudvalget
(7 medlemmer):
Helga Sandorf Jacobsen, Peter Nyegaard
Jensen,
Morten Høgh (LA), formand, Dorthe
Jensen (S), Kim Nielsen Barslund (S),
Bente Refslund (SF), Harry E. Madsen
(DF).
Nærdemokratiudvalget:
Jarl Gorridsen, Linda Lyngsøe,
Martin Jacobsen (K), formand, Helle
Gade (S), + tre eksterne.
Udvalget for unge uden for
arbejdsmarkedet:
Formand Mads Frandsen, Kristoffer
Møller Jensen,
Bente Refslund (SF), Kim Nielsen
Barslund (S) + tre eksterne.
Silkeborg Forsyning:
Formand Jarl Gorridsen,
Harry E. Madsen (DF), Søren Kristensen
(S), Lars Faarup (S).
Børn- og ungeudvalget:
Ingen fra Venstre,
Harry E. Madsen (DF), formand, Lars
Hansen (S).

Venstrebladet ønsker alle
vore læsere og annoncører
en rigtig god jul og et godt
nytår.
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Af Jens Nymand

Regionsrådsvalg. RV17
Katastrofe eller hvad?
Skal man tro Midtjyllands avis er det
en katastrofe for Silkeborg, at der kun
er valgt et medlem fra Silkeborg i det
nye regionsråd. Alt andet lige har de
ret. I det gamle regionsråd sad Henrik
Fjeldgård (S), Bente Nielsen (SF), Karina
Due (DF), Lene Fruelund (EL) og Leif
Lund. Der var ingen venstrefolk, men
Palle Qvistgård har været suppleant i
perioden, og jævnligt deltaget.
I det nye regionsråd sidder kun Henrik
Fjeldgård der er bosat i Silkeborg.
Men set med Silkeborg-øjne må det
være sygehuset der tæller mest. Her
må vi notere, at Ulrich Fredberg, der er
en af de ledende kræfter på Silkeborg
Sygehus, er valgt ind. Christian Møller
Nielsen er valgt ind og Silkeborg Sygehus er i høj grad hans barn. Endvidere
er en dynamisk mand som Carsten
Kissmeyer fra vores nabo mod vest,
Ikast, valgt. Der er så vidt vides ikke
fare for at vores sygehus bliver glemt, i
hvert tilfælde på det politiske niveau.

Det nye Regionsråd er præget af en del
énmands-partier. Dette giver efter sigende automatisk de større partier som
Venstre en fordel. Carsten Kissmeyer
har prøvet at vippe konstitueringen,
men manglede to mandater i blå blok,
for at kunne blive regionsrådsformand.
Man kan diskutere, om vi i Silkeborg
har været gode nok i valgkampen til
Regionsrådet. Vi stillede to kandidater
op: Palle Quistgård og Kasper Thomassen. På tidspunktet for opstillingen var
der ingen der vidste, at overlægen på
sygehuset, Ulrich Fredberg, ville være
kandidat, og i den grad støvsuge byen
for stemmer (3320). Det er altid nemt
at være bagklog. Det er et faktum, at
det sidst valgte medlem kom ind med
2625 stemmer. Palle fik 1938, og dermed
3. flest i Silkeborg, men manglede altså
lige 687 stemmer i at blive valgt. Kasper
fik 870, også flot. Onde tunger vil
påstå at hvis Palle havde fået Kaspers
stemmer, var han røget ind, men man
kan med lige så stor ret sige, at hvis

han havde fået 700 af listestemmerne
(5132) var han også røget ind. Og man
kan blive ved med hvis og hvis.
Politik er lidt som kortspil. Man får en
hånd, og så må man se at få det bedste
ud af det, man nu har fået. Jeg kunne
foreslå, at vi tager til regionsrådsmøde
af og til. Hvis der er nogen der vil
med, kører jeg gerne. Så må vi hjælpe
hinanden med at tale Regionsrådet og
vores sygehus op. Der er kun 4 år til
næste valg.

For kun 325 kr. om
året kan du blive
medlem af Venstre.
www.venstre.dk

Af Kristian Pihl Lorentzen
Ans, MF for Venstre

Hvor der er vilje,
er der vej!
Indlednings vil jeg ønske stort tillykke til borgmester Steen Vindum med
genvalget som borgmester i Silkeborg
Kommune. Selvom der glædeligvis
samarbejdes bredt i vores byråd, er det
alligevel uhyre vigtigt, at der sidder en
venstremand for bordenden.
Også et stort tillykke til Jarl Gorridsen,
Kristoffer Møller Jensen, Mads Frandsen,
Helga Sandorf Jacobsen, Gitte Willumsen,

6

VENSTREBLADET • 2 • 2017

Peter Nyegaard Jensen, Kasper Thomassen, Linda Lyngsøe, Susanne Jacobsen
og Flemming Heiberg med genvalget
eller nyvalget til byrådet. Jeg ser frem til
et tæt og godt samarbejde med jer alle i
de næste fire år – til gavn for Midtjylland
og borgerne i Silkeborg Kommune. Sidst,
men ikke mindst, vil jeg rette en stor tak
til de V-kandidater, der ikke blev valgt
ind i denne omgang. I har været dybt
engagerede og har ydet en formidabel

indsats. I fortjener den dybeste respekt
og et stort skulderklap.
Afslutningsvis vil jeg opfordre såvel
Venstres folkevalgte som medlemmer
her i kommunen til at kontakte mig
ufortøvet, hvis der er sager eller forslag,
der bør løftes ind på Christiansborg.
Hvor der er vilje, er der vej!

Af Gitte Willumsen
Formand Sundheds- og omsorgsudvalget
Medlem af Plan- og vejudvalget

En blå og grøn fremtid tegner
sig i Silkeborg kommune!
Nu fik vi overstået valget, og efter en
klog og målrettet proces beholder vi
borgmesterposten. Hvad det kommer
til at betyde i praksis, at vi har indgået
en aftale med De Radikale og Alternativet, må vi se, men jeg har da et par
begrundede bud senere i artiklen.
For mit eget vedkommende bliver
det et farvel til Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget efter fire år. I de fire år,
mener jeg, fik vi i udvalget sat en stærk
dagsorden omkring at understøtte de
frivillige i vores foreninger. Hvor der
er engagerede frivillige, skal vi som
kommune også være imødekommende
så langt pengene rækker. Set fra min
stol er kultur og fritid også velfærd
– det er med til at samle os omkring
stærke fællesskaber. Og foreningslivet
er måske noget af det mest danske, vi
har. Det skal vi værne om.
Det bliver til gengæld til et ”goddag
igen” til Ældre- og Sundhedsområdet
som formand for udvalget. Der har jeg
tidligere haft posten som formand,
nemlig i perioden 2010-2013, som var
min første byrådsperiode. Det var
en periode, der i starten var præget
af store besparelser som følge af de
foregående fire års uansvarlighed rent
økonomisk i byrådet. Der havde jeg
stor glæde af Hans-Jørgen Hørning i
udvalget. Som nyvalgt med så stor
en opgave var det værdifuldt at få
gode råd og sparring. Min historie
på området gør selvfølgelig, at jeg
føler mig godt klædt på til at tage
over efter Hans-Jørgen, der har været
formand for udvalget i det meste af
denne byrådsperiode. Hans-Jørgen tog
jo over, da Karina Due blev valgt til
folketinget.
Ældreområdet er et meget stort og
vigtigt område, både i betydningen for
menneskers liv, men også i budgetmæssig sammenhæng. Det er også et
område under pres, fordi vi får flere
og flere ældre. Det vil kræve kloge
løsninger de kommende år, særligt
i spændingsfeltet mellem sygehuse,
praktiserende læger og hjemmeplejen.
Jeg er klar, og jeg glæder mig!

Min anden post bliver i Plan- og vejudvalget, som skal ledes af Hans Okholm
fra SF. De sidste fire år har jeg siddet
i Vej- og Trafikudvalget, ledet af Frank
Borch-Olsen, så det er også opgaver,
som jeg er bekendt med. Nyt bliver det,
at der også er en plan-del i udvalget,
nemlig en del af de opgaver, der tidligere var i Plan-, Miljø og Klimaudvalget.

“Ældreom
r å d et
e r et m e
get stor
t og
vig tig t o
mråde, b
åde i
bet ydnin
gen for
menneskers
liv, men
og s å
i b u d ge t
mæssig
s am m e nhæ n
g. D e t e
r og s å
et o m r å
de unde
r p re s,
fordi vi
får flere
og flere
ældre.“

som lærer, så jeg dog gerne en politisk
stillingtagen til, hvordan pengene skal
bruges. En ting er at bruge flere penge
på offentlig service, noget andet er,
hvad vi får for pengene.
Mht. den grønne omstilling så har vi
også arbejdet med det i de sidste fire
år. I Vej- og Trafik har vi f.eks. udskiftet
gadebelysningen til at være baseret
på LED-lys og vi har fået bybusser,
der kører på biogas. I Venstre går vi
også ind for grøn omstilling. Det skal
baseres på økonomisk realisme, men
det er den vej, vi skal. Den virkelighed
er andre partier også underlagt og der
må vi samarbejde om gode løsninger.
Så jeg er grundlæggende optimist mht.
fremtiden – Den kommer, og vi skal gøre
vores for at gøre den god!

Bliv medlem af
Venstre!
Her vil jeg arbejde for at fastholde de
resultater, som Jarl Gorridsen de sidste
fire år har nået. Sagsbehandlingen i
kommunen skal være hurtig og dialogformen skal være serviceorienteret.
Rammen bliver lidt anderledes, idet
udvalget nu ikke har blåt flertal, men jeg
vil bruge min indflydelse, så langt den
rækker, på at fastholde den vision.
Og hvad er det så for en fremtid, der
tegner sig med Radikale og Alternativet?
Som jeg ser det, er der fra disse partier
to særlige aftryk, nemlig flere penge
til institutioner og skoler, samt en
fremskyndelse af den grønne omstilling.
Flere penge til institutioner og skoler –
her bliver opgaven jo først og fremmest
at skaffe pengene. Og her skal Radikale
og Alternativet jo også løfte den del af
opgaven. Det forventer jeg, at de også
er klar til. Med baggrund i min dagligdag

– og få indflydelse.
Kun 325 kr. for hele
2018.
www.venstre.dk

Har du skiftet
adresse, mail eller
telefonnummer.
Så fortæl det til din
lokalformand. Ellers
kan du gå glip af
vigtige informationer.
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Af Flemming Heiberg
Gruppeformand og medlem af Økonomi- og erhvervsudvalget,
Klima- og miljøudvalget samt Sundheds- og omsorgsudvalget

Venstres valgresultat
er godkendt
Så er kommunal- og regionsvalget 2017
overstået.
For Venstre i Silkeborg blev resultatet
godkendt med en lille fremgang i antal
stemmer, og en fastholdelse af 11
mandater i Silkeborg Byråd. Men desværre gik det ikke helt så godt for det
samlede valgforbund. Liberal Alliance
fastholdt deres ene mandat, mens både
De Konservative og Dansk Folkeparti
mistede hver et mandat. Og da Teresa
Jørgensen ikke kom ind, kunne der på
valgnatten tælles til 15 mandater mod
14 mandater til Socialdemokratiet, SF
og Enhedslisten.
De Radikale og Alternativet blev
således tungen på vægtskålen. Som
bekendt endte det hele i en bred konstituering med De Radikale, Alternativet
og i sidste ende også SF. Og Socialdemokratiet valgte også efter et par
dages betænkningstid at tilslutte sig.
Venstre beholdte borgmesterposten –
tillykke til Venstre, Steen og Silkeborg
Kommune. Men det er klart, at der i
den kommende byrådsperiode venter
en stor opgave i at holde fokus på den
udvikling, som Silkeborg Kommune har
været i de sidste 4 år. Vi må ikke miste
momentum nu, selvom sammensætningen af byrådet ser lidt mere broget
ud end før valget. Det er vigtigt, at vi
holder fast i vores politik og værdier.
Når det så er sagt, så er det mindst
lige så vigtigt, at vi sikrer det brede
samarbejde, så vi kan få ting til at ske
– og ikke bare snakke, men rent faktisk
få gennemført de gode beslutninger for
hele Silkeborg Kommune. Det har hele
kommunen fortjent.

Demokratiets festdag
– og tiden efter
Som debutant vil jeg dvæle lidt ved
valgkampen og selve valget.
Demokratiets festdag – det må jeg
sande holder stik, når man for første
gang deltager tæt på. En fantastisk
opbakning fra frivillige og masser
af glade vælgere, som hygger sig i
valglokalet med en snak, efter krydset
er sat. Og hele valgkampen, hvor vi
langsomt kommer i en form som til

8

VENSTREBLADET • 2 • 2017

en sportsmatch og møder de samme
”modstandere” aften efter aften –
dag efter dag. Super spændende og
givende, da alle udstråler engagement
og gejst. For mig har det også været
en rigtig god oplevelse at være ude
og møde borgerne mere intenst end
når man ikke er aktiv politiker. De
kolde lørdage på Torvet og de mange
aftener til debatmøder har været alle
timerne værd. Man får snakket med
folk, som har lidt at brokke sig over,
men størstedelen har nu været meget
positive, hvilket jeg tager som udtryk
for, at Silkeborg Kommune rent faktisk
er i en rigtig god udvikling.

“Men de
t er
k lar t, at
der i de
n kommende b
y r å d sp e
riode
venter e
n stor o
pg ave
i at hold
e fokus
på
den ud v
ik ling, so
m
Silkebor
g Komm
un e h ar
v æ ret i
de sidst
e 4 år.“

Jeg har igennem tiderne brugt meget
tid i og omkring idrætsklubber. Og jeg
tror faktisk, at vi – som parti – kan have
stor glæde af at kigge lidt på, hvordan
idrætsklubber og teams fungerer. Der
er, efter min mening, rigtig mange
fælles træk. Idrætsklubberne bygger for
en stor dels vedkommende på frivillige,
og de har alle et fælles mål om sejr.
Selvfølgelig skal der i et liberalt parti
være plads til eneren og den enkelte
kandidats initiativ og opfindsomhed.
Men et godt fundament, som vi alle
kender og arbejder 100% på, må være
det bedste udgangspunkt.

Helt speciel var dagen, hvor de personlige stemmer skulle offentliggøres i JYSK
Arena. Som debutant var man virkelig
nervøs og spændt. Spændt på, om man
havde gjort sit arbejde godt nok, og
vundet tilstrækkelig med personlige
stemmer. Først blev det hele udsat på
grund af IT-problemer – og vi ventede
og ventede. Det føles som uendelighed.
Og da Steen går i gang med at læse
alle kandidater op – en efter en – så
er der godt nok langt ned til V’s nr. 13.
Men endelig råber han ens navn op. Jeg
hørte bare ”Valgt” og derefter bredte
sig en glæde i kroppen som næsten er
på højde med oplevelsen, da Bjerringbro-Silkeborg’s håndboldherrer blev
danske mestre. Mine hænder rystede,
da den første sms og opdatering på
de sociale medier skulle tastes. Jeg
havde aldrig troet, at politik ville kunne
frembringe så intens en følelse.
Og samtidig må man føle med de kandidater, som desværre ikke blev valgt.
De har ydet en kæmpe indsats, som
har været vigtig for os alle i bestræbelserne på at få så mange mandater som
muligt. Tak for indsatsen til jer alle.

Godt mix af erfaring og
nyt blod
Venstres nye byrådsgruppe er et godt
mix af erfarne og helt uerfarne. Unge
og ældre. Kvinder og mænd. Ud af de
11 mandater er de 5 nye. Steen Vindum,
Jarl Gorridsen, Gitte Willumsen, Mads
Frandsen, Helga Sandorf Jacobsen og
Peter Nyegaard Jensen er den erfarne
del. Den nye del består af Susanne
Jacobsen, Kasper Thomassen, Linda
Lyngsøe, Kristoffer Møller Jensen og
undertegnede. Tillykke til alle 11 med
et flot valg. Jeg glæder mig til at være
gruppeformand og vil gøre mit til, at
vi får skabt et godt team, som udover
arbejdet i byrådet også allerede nu har
fokus på, at kampen om stemmerne til
valget om 4 år er begyndt. Vi skal stå
topforberedte og klare, så vi om 4 år
kan sikre endnu 4 år med Steen som
Venstreborgmester i Silkeborg Kommune.

Af Kristian Jensen
Venstres næstformand og finansminister

Grund til glæde
Normalt skal en finansminister være
den fødte pessimist. Men jeg er en glad
og optimistisk finansminister. Glad for
at være dansker, glad for at være far
– fordi fremtiden tegner lys for vores
land.
Det går godt i Danmark. Næsten 3 millioner danskere er nu i beskæftigelse,
når man tæller både lønmodtagere og
selvstændige med. Og den gode udvikling fortsætter. Dermed er vi tæt på den
hidtidige rekord i 2008. Som mange nok
kan huske, var det lige inden den store
finanskrise for alvor brød løs.
Skal vi så være bekymrede? Nej, vi skal
glæde os. For takket være de seneste ti
års reformer af dagpenge, efterløn og
tilbagetrækning har Venstre medvirket
til i at skabe plads i dansk økonomi. Vi
har plads til vækst.
Men det er vigtigt at lære af historien.
Uden de sidste ti års reformer ville
det danske opsving være gået i stå på
nuværende tidspunkt. Derfor skal vi
hele tiden være bevidste om, at vi kun
kan forlænge opsvinget ved at handle
klogt.
Det er nu, at vi skal sikre grunden for
fortsat fremgang – både ude i kommunerne og på Christiansborg. Vi skal
sørge for, at virksomhederne har nye,
kvalificerede medarbejdere i kraft af
et godt uddannelsessystem – og nogle
økonomiske tilskyndelser til at arbejde.
Man kunne selvfølgelig godt gøre, som
Alternativet og Enhedslisten foreslår.
Man kunne selvfølgelig godt sige: ”Nu
er vi rige nok, vi behøver ikke mere
vækst”. Og så kunne man ligefrem
sætte arbejdstiden ned. Men så skulle
man samtidig fastfryse alting på nuværende niveau. Skoler og sygehuse kunne
ikke få flere midler til nye behandlinger.
Vores privatøkonomi ville heller ikke
bevæge sig ud af stedet.
Jeg har den modsatte ambition. Det er
nu, vi har muligheden for at løse mange
af de problemer, vi har tumlet med i
årtier.
Det er nu, vi skal have de sidste med:
de udlændinge, som ikke er blevet
ordentligt integreret – de danskere, der
har levet på kanten af arbejdsmarkedet.
Det er også nu, vi skal have lagt
grunden for fremtidens succes i kraft

af ordentlig infrastruktur, gode veje
og jernbaner, for ikke at tale om en
god teleinfrastruktur, som kan gøre
os endnu bedre til at kommunikere på
kryds og tværs med hele verden.
Når det går godt, er man altid fristet til
at give los. Og der skal naturligvis være
plads til forbedringer af både privatøkonomien – i kraft af skattelettelser – og
plads til forbedring af den offentlige
service – i kraft af øgede rammer i
kommuner og regioner. Venstre ønsker
plads til begge dele.
Det er så deprimerende at høre den
socialdemokratiske remse: velfærd eller
skattelettelser. Hvorfor skulle man
udelukke det ene frem for det andet?
Gennem de sidste mange måneder har
jeg tilbragt timer, dage og uger på at
diskutere med Kristian Thulesen Dahl
fra Dansk Folkeparti, hvordan vi kan
disponere det såkaldte ”råderum” i den
offentlige økonomi. I skrivende stund er
vi ikke færdige. Men mit solide gæt er,
at vi nok engang lander en aftale, hvor
alle behov bliver tilgodeset. Behovet
for at give folk et klap på skulderen for
at arbejde i kraft af en skattelettelse.
Behovet for at sikre god ældreservice,
ordentlig og uddannelse i kraft af
øgede bevillinger. Behovet for at
fortsætte den grønne omstilling i kraft
af lavere afgifter på elektricitet.
Venstre har systematisk, skridt for
skridt, søgt at fremme mobilitet,
dynamik og virkelyst – med vækst og
udvikling i hele Danmark.
I kraft af aftalen om lavere bilafgifter
og lavere takster på Storebælt har vi
øget muligheden for at transportere sig
på effektiv vis. I kraft af erhvervs- og
iværksætterpakken har vi både lettet
afgifterne på grænsehandelsvarer,
lempet elvarmeafgiften til gavn for
vedvarende energi og samtidig
forbedret vilkårene for at investere sine
sparepenge i erhvervslivet og dermed
opnå en større gevinst. Med både udflytning af statslige institutioner og en
lempet planlov har vi samtidig givet en
håndsrækning til de dele af Danmark,
som ligger udenfor storbyerne.
Danskernes tryghed ligger os på sinde,
såvel den personlige økonomiske
tryghed, som trygheden for at modtage

ordentlig service, og trygheden i det
offentlige rum. I kraft af aftalen om boligskat har vi sikret boligejerne en stabil
ramme om deres privatøkonomi i de
næste mange år. I kraft af aftalen om
Kommunernes og Regionernes Økonomi
har vi givet plads til forbedringer af den
offentlige service. Endelig har vi tilført
politiet flere ressourcer med henblik
på at kunne bekæmpe kriminalitet og
bandeuvæsen ufortrødent og kontant.
Forudsætningen for et velstående samfund består i arbejde og opfindsomhed.
Derfor er de nødvendigt at investere
i både kapital i form af maskiner og i
menneskelig kapital. Langt de fleste
unge tager en uddannelse og klarer
sig godt. Men nogle risikerer at havne
på kanten af samfundet. Dem skal vi
hjælpe tidligere og bedre, så alle unge
opnår basale faglige færdigheder ved
hjælp af én ny Forberedende Grunduddannelse. I kraft af Trepartsaftalen om
styrket og mere fleksibel voksen- og
efteruddannelse får offentlige og
private virksomheder bedre adgang
til kvalificeret arbejdskraft, ligesom
aftalen understøtter, at arbejdsstyrkens
kompetencer kommer på omgangshøjde med de forandringer, der sker på
arbejdsmarkedet.
I kraft af aftalen om flere år på
arbejdsmarkedet har vi givet de ældre
en gulerod til at blive lidt længere på
arbejdsmarkedet og bedre vilkår for
frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidraget. Og med et loft over kontanthjælpen har vi fremmet tilskyndelsen til
at tage arbejde, også i nogle få timer
om ugen.
Venstre har fået gennemført meget af
vores politik i de seneste 2½ år.
Venstres dagsorden er ikke økonomisk i
snæver forstand. Vi ønsker et samfund
præget af sunde værdier, der så selvfølgelig også understøtter arbejdsomhed,
opfindsomhed og dermed skabelse af
velstand.
Jeg er en glad finansminister, med
meget at være glad for.
I de kommende år skal Venstre nok
engang vise, at vi er den drivende kraft
i at ruste Danmark til fremtiden, både
i kommunerne, i regionerne og på
Christiansborg.

VENSTREBLADET • 2 • 2017

9

Af Carsten Kissmeyer
Regionsrådsmedlem, Venstre, 2. næstformand i regionen

Regionsvalget 2017
Venstre i Region Midtjylland fik faktisk
et ganske godt valg, særligt når man
holder vores resultat op mod Venstres
landstendens, der jo desværre bød på
en vis tilbagegang. I Region Midtjylland
fastholdt vi vores mandattal på 13 – en
kvinde og 12 mænd. De valgte er:

regionen. Det tegner et billede af, at
både kandidater og deres bagland i
kommuneforeningen m.fl. har gjort en
kæmpeindsats. Herfra skal der lyde en
stor tak til alle, der har ydet en indsats i
valgkampen.

Som det fremgår har vi meget flotte
personlige stemmetal – vi har flest
personlige stemmer af alle partier i

Konstitueringen

Navn

Desværre kunne blå blok ikke mønstre
et flertal – vi har 19 og rød blok har 22
Personlige stemmer

1

Carsten Kissmeyer, Ikast

2

Ulrich Fredberg, Århus

9604

3

Dorte West, Herning

9309

4

Jørgen Winther, Randers

8580

5

Ib Bjerregaard, Viborg

7204

6

Jørgen Nørby, Lemvig

6471

7

Arne Lægaard, Holstebro

6361

8

Olav Nørgaard, Skive

6335

9

Torben Nørregaard

5917

10

Steen Jakobsen, Struer

5014

11

Erik Vinther, Hedensted

3882

12

Christian Møller-Nielsen, Favrskov

2625

13

Finn Thranum, Odder

3044

38720

Der sidder stadig en Venstreborgmester på direktionsgangen
på Silkeborg Rådhus – Tak for det vælgere!
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regionsmedlemmer. Vi valgte at indgå
i konstitueringsaftalen. Min personlige
tilgang er, at vi skal have Venstres stemmer/mandater i arbejdstøjet – vi skal
være aktive i den liberale sags tjeneste.
Konstitueringen bærer på begge sider
præg af, at mange (6) 1 mandspartier
er tilgodeset. Det betyder at stemmevægten i regionens udvalg ikke afspejler
stemmevægten mellem partierne i selve
regionsrådet – så der bliver noget at
afstemme inden de endelige afstemninger i regionsrådet.
Den nye V-regionsgruppe har afholdt det
første møde, hvor vi tog hul på at fordele
poster i stående og midlertidige udvalg
m.v. Jeg fornemmer bestemt både lyst og
vilje til det konstruktive samarbejde både
i gruppen og regionsrådet som helhed.
Når hele kabalen er gået op, så vender vi
tilbage med et nyhedsbrev herom.
Endnu engang stor tak til alle i baglandet
– kampagneudvalg, regionsbestyrelse,
kommuneforeninger, lokalforeninger
og baggrundsgrupper for de enkelte
kandidater – for en flot kampagne.
I ønskes alle en glædelig jul og et godt
nytår.

Af Linda Lyngsøe
Medlem af Socialudvalget og Nærdemokratiudvalget

Redaktøsen
har fået nye opgaver
Det gik jo meget godt, det der kommunalvalg. Og selvom jeg ikke ligefrem
lavede en jordskredssejr, så fik jeg dog
alligevel stemmer nok til en plads ved det
runde bord. Og det ser jeg faktisk en del
frem til – jeg glæder mig til opgaverne,
der venter, og til at dykke endnu dybere
i de to områder jeg har fået udvalgspladser i, nemlig Nærdemokratiudvalget og
det nye Socialudvalg. Begge dele står
mig meget nær. Lokalrådsarbejdet er det,
der i sin tid tændte min politiske flamme,
og arbejdet med nærdemokratiet i hele
kommunen har altid været en af mine
højeste prioriteringer i det politiske. Nu
er jeg blot lidt længere inde i maskinrummet, og kan være med til at huske alle de
øvrige udvalg på, at nærdemokratiet er
basalt for vores politik, og for samarbejdet i hele kommunen.
Min anden nye post er i Socialudvalget,
og også det står mig temmelig nært. Jeg
kender personligt en del til de udfordringer man møder når man er uheldig
at rammes af sygdom og ulykker, måske
endda i en alt for tidlig alder. Jeg kender
udfordringerne og den daglige kamp for
at vende tilbage til et nyt liv, for det man
havde, har man mistet. Men jeg kender
også til, at man kan komme igennem og
ud på den anden side – ikke som man

var, men som det man er blevet til undervejs. Og at man kan finde en ny plads
i tilværelsen. Jeg håber jeg kan være med
til at skubbe tiltag i gang indenfor hele

“S å n u e r
d et
tid at tak
ke af for
denne
g a n g. S o
m by r å d s
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redak tør,
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socialområdet, og forhåbentligt være en
stemme for de udsatte i vores samfund,
som ikke altid magter det, fordi de er

ramt af livet eller af sygdom. De fortjener
alle værdighed, som jeg ser det.
Så nu er det tid at takke af for denne
gang. Som byrådsmedlem mener jeg ikke
at jeg samtidig kan være redaktør, og
derfor giver jeg stafetten tilbage til den
gamle redacteur, Niels Lauritsen – med
mange tak for lån af taburetten på
redaktørposten.
Jeg har nydt at få lov at være redaktør
de sidste fire år. Jeg har haft glæden af
kontakt med alle byrådsmedlemmerne,
med organisationen og med politikere
fra nær og fjern. Jeg er altid blevet mødt
med stor imødekommenhed, når jeg
har kontaktet jer vedrørende indlæg til
bladet. Tak især for de gange, jeg har
kontaktet nogle om indlæg med lidt kort
varsel, med en presset deadline. Det har
til gengæld ofte givet et blad, med så
friske artikler som muligt.
Bladet er vigtigt som kommunikation
mellem Venstre og jer som medlemmer.
Det er her man får den lidt dybere baggrund, og her man kan finde information
om kommende arrangementer. Det glæder mig, at Niels har sagt ja til opgaven,
og jeg ser selv frem til det kommende
samarbejde.

Venstrebladet siger tak, Linda
for dit arbejde som redaktør
I de seneste fire år, har du gjort et godt
stykke arbejde for Venstrebladet. Du har
formået at fortælle de nyheder til medlemmerne, der gjorde, at alle medlemmer
har fået den opmærksomhed, der skal
til, for at de ved hvad der har rørt sig i
partiet lokalt, men også nationalt.

Du er valgt ind i byrådet her fra 1.
januar, og derfor har du valgt at forlade
redaktørjobbet, da du ikke mener, det er
foreneligt med byrådsarbejdet.
Du sidder stadig med i medieudvalget, som
har til opgave at producere bladet, så din
berøring med bladet vil du stadigvæk have.

Tak for dit flotte redaktørarbejde og
tillykke med valget.
Kresten Friis
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Generalforsamlinger
Kommuneforeningen for Venstre i
Silkeborg Kommune
Generalforsamling 2018
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kommuneforeningen, torsdag d. 1.
marts kl. 19 i Medborgerhuset i Silkeborg.
Formanden lovede stegt flæsk hvis vi bevarede borgmesterposten – og det gjorde
vi jo. Af hensyn til køkkenet er der tilmelding til årets generalforsamling, til Kresten
senest fredag d. 23. februar 2018.
Dagsorden
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.
Herunder indlæg fra LOF og VU.
4. Behandling af regnskab
5.	Behandling af indkomne forslag. Indsendes inden 1. februar 2016 til formanden, Kresten Friis. I givet fald, kan forslagene ses på vores hjemmeside senest
8 dage før generalforsamlingen.
6.	Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent
til kommuneforeningen, kredsbestyrelse og regionsbestyrelsen.
7. Valg af formand
8. Indstilling af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af to revisorer og suppleanter
10. Valg af to medlemmer til regionsbestyrelsen
11. Indstilling af delegeret til landsmødet
12. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er der politisk indlæg fra borgmester, Steen Vindum.

Vinderslev-Kjellerup
Venstrevælgerforening
Generalforsamling 2018
Onsdag den 7. februar 2018 kl. 19.30 I Al-Huset, Kjellerup
Dagsorden ifølge vedtægterne

Kjellerup Nordøst
Vælgerforening
afholder ordinær generalforsamling i
AICK Hallen i Ans, mandag d. 5. feb.
2018 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til behandling skal være
formanden i hænde senest 8 dage
inden.
Efter generalforsamlingen orientering
fra byrådet om aktuelle emner.
Der serveres kaffe og brød.
På bestyrelsens vegne,
Svend Niær, formand

Generalforsamling
i Silkeborg og Omegns
vælgerforening 2018
Venstre Vælgerforening for Silkeborg
og Omegn afholder ordinær generalforsamling onsdag den 7. februar
2018, kl. 19.00. Sal C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads i Silkeborg.
Forslag der ønskes behandlet ved
generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest 24.
januar 2018.
Forslag sendes til formand Bo Michael
Frankø, Løvfaldsvej 13, 8600 Silkeborg
eller pr. mail på bmf@niras.dk
Gruppeformand for Venstres byrådsgruppe, Flemming Heiberg, beretter
om byrådsarbejdet i det nye byråd.

Foreningen er vært ved kaffe og brød.
På bestyrelsens vegne
Michael Bjerregaard, formand
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Med venlig hilsen bestyrelsen i
Venstre Vælgerforening for Silkeborg
og Omegn

Generalforsamling
i Gjernegnens
Venstrevælgerforening:
Bestyrelsen i Gjernegnens Venstrevælgerforening vil gerne indbyde alle medlemmer
af foreningen til ordinær Generalforsamling, tirsdag den 20. februar 2018 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
søndag den 18. februar 2018. 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.

Them - Bryrup
afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 6. februar 2018,
kl. 19,30 i Them Medborgerhus, Røllikevej 3. Efter generalforsamlingen
kan der købes kaffe og kage, og der
vil være et politisk oplæg.
Dagsorden ifølge Venstres vedtægter.
Forslag der ønskes behandlet, skal
være formand i hænde senest den 1.
januar 2018.
Med venlig hilsen på bestyrelsens
vegne
Formand Bent Jensen

Dagsorden iflg. vedtægterne
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
4. Behandling af regnskab
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være Bestyrelsen i hænde inden 1.
januar
6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det
kommende år
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af to revisorer og suppleant(er)
10. Eventuelt
Efter Generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe, og der vil være
politisk debat med borgmester Steen Vindum, samt vores lokale byrådsmedlemmer
Helga Sandorf og Mads Frandsen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Af Jarl Gorridsen
Børne- og Ungeudvalget, Nærdemokratiudvalget, Formand Silkeborg Forsyning

Demokratiets
barske side
Nu er valget bag os. Venstre holdt vores
stemmetal og fik igen 11 mandater.
Det er godkendt. Desværre fik vores
”makkere” i den højre side af byrådssalen ikke det resultat, vi og de havde
håbet på. Det betød, at det endte ret
tæt – og ikke til vores fordel. På trods
af et lille undertal i formelle mandater
lykkedes det alligevel Steen at forhandle
borgmesterposten på plads, så vi får 4 år
mere med Venstre ved roret i Silkeborg
Kommune. Det er også godkendt. Prisen
blev høj, men nogle gange er mandattallet desværre ikke således, at alle ønsker
kan opfyldes.

borgmester, og det er en tillidserklæring,
som venstregruppen generelt nu skal
lægge sig selen for at indfri.

4 beskidte uger
Efter 4 år på det, som mange betegner
som en Uriaspost, er jeg naturligvis
tilfreds med at have høstet det 3. højeste
personlige stemmetal – efter de to
bormesterkandidater. Men det var en
mærkelig og hård vej derhen. 3 sager fik
pludselig meget opmærksomhed, selvom
de slet ikke var færdigbehandlede.

Vi trodsede landstendensen
Mange steder i landet gik Venstre tilbage.
Landstendensen for Venstre er vigende,
og det har også givet kommunale
knubs mange steder, hvor venstre ellers
har været i spidsen traditionelt. Vi fik
borgmesteren her i 2013, og vi har
holdt den i 2017 i en kommune, der har
lang socialdemokratisk tradition. Det
kan jeg kun tolke som resultatet af en
samarbejdende borgmester og et stærkt
hold i byrådet, der har skabt synlig
fremgang på mange punkter. Dertil kommer naturligvis en stor indsats af vores
mange kandidater, hvor vi efter valget
sagde goddag til 5 nye kolleger i gruppen
– og desværre farvel til vores synlige
gruppeformand, der altid har bakket op
om gruppen og borgmesteren.

Udfordringer, tillid og
indsats
Nu skal vi snart i gang med arbejdet. En
ny gruppe. Et nyt byråd. Nye poster. Et
flertal, der er lidt mere broget, end det,
vi har haft 2014-2017. Hos nogle har
det vakt bekymrede miner – og jeg selv
har også forudset nogle udfordringer.
Men efterhånden som dagene er gået,
og jeg har drøftet tingene flere gange
med vores borgmester, er jeg overbevist
om, at vi har en god gruppe, der nok
skal formå at skabe samarbejde og
gode løsninger for borgerne. Det er
nemlig derfor, vi er her. Det må vi aldrig
glemme. Jeg kan konstatere, at 3 partier,
der normalt er ”røde” har peget på vores
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“ Nu er v a
lget
b ag o s. V
e n s t re h o
ldt
vores ste
m m et a l o
g fik
igen 1 1 m
andater.
D et
er godke
ndt.“

I biogas-sagen i Lemming var historien
pludselig, at det var min personlige
ambition at placere et anlæg netop dér.
Og på absurd vis begyndte rygterne om
at jeg skulle have egne penge involveret i
anlægget at svirre rundt. I sagen om den
nye udstykning i Sejs, kom det hele til
at dreje sig om 10-15 meter fra eller til i
forhold til nogle beplantningsbælter, der
med garanti i forvejen bliver kommunens
bredeste. Her opstod der rygter om, at
ejer og udstykker ville splejse om at give
mig en byggegrund, såfremt projektet
lykkes. Et rygte, som det lykkedes
at plante helt ind i lokale foreninger
for nogle af de andre partier. I sagen
om grusgrav og aflysning af lokalplan
i Hjøllund har jeg fået flere truende
opringninger, hvor op mod 40 mennesker
havde set min bil hos ejerne af området
– angiveligt for at bage rævekager om
fremtiden for grusgraveri. Det til trods
for, at jeg aldrig har været i Hjøllund.
Endelig sluttede den lokale provinsavis

valgkampen af med at spekulere i
anbringelse af et af mine bannere på
noget jord, der tilhører en af kommunens
større udstykkere. En placering, som jeg
fandt i sidste øjeblik, da ”mit oprindelige
hjørne” var optaget af store skilte med
byggegrunde og en af vore egne dygtige
kandidater. Avisen gjorde sin research på
facebook, hvor den blev mikrofonholder
for nogle folk, der havde meget stor
egeninteresse i at fremstille mig i et dårligt lys – og tilmed på et tidspunkt, hvor
avisen selv havde lukket for politikeres
kommentarer. Sandelig en fin redaktionel
gestus.
Ak ja. Alle disse løgne og spekulationer.
Stampet op af jorden – og kritikløst
benyttet af snedige politiske modstandere og konspiratorer, der måske ikke har
så meget at byde på selv. Så bliver det til
tider lettere at konspirere og pege fingre.
Men heldigvis mente 1.603 venstrestemmer, at det skulle gøres til skamme. At
det måske alligevel var vigtigere at se på
personen, politikken og resultaterne. Tak
for det.
Jeg har lært en del om det danske
”folkedyb” i denne valgkamp. En del om,
hvordan politiske modstandere kan finde
deres værste sider frem i en valgkamp.
Om hvordan sociale medier kan gå amok
i en blodrus. Jeg håber aldrig, at nogle
af mine medkandidater skal udsættes
for det – og skulle sådanne situationer
opstå for nogen af os i fremtiden, så vil
jeg høfligt opfordre til at holdet rykker
sammen i bussen og med tydelig stemmeføring får fortalt medielemmingerne
derude, at de er helt galt på den.

Venstres

Fyraftensmøde
og generalforsamling
med Kristian Jensen

byrådsmedlemmer
Steen Vindum
Borgmester
Fmd. Økonomi- og erhvervsudvalget
steen.vindum@silkeborg.dk

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

Gitte Willumsen
Plan- og vejudvalget
Fmd. Sundheds- og
omsorgsudvalget
gitte.willumsen@silkeborg.dk
Mads Frandsen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Fmd. Udvalget for unge udenfor
arbejdsmarkedet
Socialudvalget
mads.frandsen@silkeborg.dk
Helga Sandorf Jacobsen
Arbejdsmarkedsudvalget
Plan- og vejudvalget
Børne- og ungeudvalget
helga.jacobsen@silkeborg.dk

Susanne Jacobsen
Klima- og miljøudvalget
Børne- og ungeudvalget

Kasper Thomassen
Socialudvalget
Sundheds- og omsorgsudvalget

Flemming Heiberg
Økonomi- og erhvervsudvalget
Klima- og miljøudvalget
Sundheds- og omsorgsudvalget

Peter Nygaard Jensen
Kultur- og fritids- og idrætsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget
PeterNyegaard.jensen@
silkeborg.dk

Kom og mød vores finansminister, og Venstres
næstformand, når han gæster Blicheregnens
Venstrevælgerforening mandag d. 5. februar
kl. 17 i Vium-Hvam Multi- og Kulturhus
Efter Kristian Jensens oplæg er der en kort
debat, og derefter serveres et måltid mad.
Menuen ligger ikke fast endnu, men prisen
bliver kun 50 kr.
Når vi har spist, afholder vi den ordinære generalforsamling.
Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest
d. 1. januar 2018.
Foreningen er vært ved kaffe og kage – øl og vand kan
købes. Borgmesteren deltager også, og giver et oplæg om
verdenssituationen i Silkeborg Kommune, og vores nyvalgte
byrådsmedlem, Linda Lyngsøe fortæller kort om starten på
sit nye virke i byrådet.
Af hensyn til spisningen er tilmelding nødvendig senest
d. 28. januar, til Linda Lyngsøe på tlf 2065 1750 eller på
linda.lyngsoe@silkeborg.dk
På bestyrelsens vegne
Jens Jakob Andersen
Formand
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Linda Lyngsøe
Socialudvalget
Nærdemokratiudvalget

Kristoffer Møller Jensen
Kultur- og fritids- og idrætsudvalget
Udvalget for unge udenfor
arbejdsmarkedet
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• Malerforretning • Autolakereri
• Skilteværksted • Liftudlejning

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

Kvalitet siden 1915

VENSTREBLADET • 2 • 2017

15

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
Niels Lauritsen (ansvarshavende)
nielsklauritsen@gmail.com, 23 35 04 03
Linda Lyngsøe
Kresten Friis, t-k.friis@fiberpost.dk, 27 64 56 72
Birthe Pingel, birthe@pingel.dk
Michael Sørensen, michael@gejlholm.dk
Poul Dahl, pd@dahl.mail.dk
Webmaster
Michael Sørensen og Freddy Pingel,
venstreisilkeborgkommune@gmail.com

Følg Venstre i
Silkeborg
Kommune på

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

Tryk Skabertrang
Oplag 1.000
Deadlines
Blad #1

D. 3. marts 2018

Kommuneforeningens bestyrelse
for Venstre i Silkeborg valgt i 2017
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
Trine Thrane
Gjernegnens Venstrevælgerforening
Michael Sørensen
Erling Lemming
Helge Vestergaard
Them/Bryrup
Bent Jensen
Kasper Thomassen
Vinderslev-Kjellerup Knud Gadegaard
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
Flemming Heiberg
Borgmester
Steen Vindum
Folketingskandidat
Gitte Willumsen
Folketingskandidat
Bent Jensen

Afleveret til Post Danmark d. 13. december 2017
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.
Artikler, der ikke tidligere har været offentliggjort, vil vi
give en førsteprioritet i bladet. Det gør vi for at give
Venstrebladet en vis nyhedsinteresse, når det udkommer.
Ret til ændringer forbeholdes.

Tlf. 7575 6966

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

Tlf. 8682 4444

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
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