Formandsberetning 2020.
Det forgangne år har været et turbulent år for Venstre.
Landspolitisk har året været præget af 2 valg. Først valg til
Europaparlamentet og dernæst et Folketingsvalg. For Venstre blev det 2
gode valg. Ved EU-valget blev Venstre Danmarks største parti og ved
Folketingsvalget fik Venstre 9 nye mandater. I Skanderborg lykkedes det
at få Fatma valgt og vi kan glæde os over at Skanderborgkredsen igen er
repræsenteret i Folketinget. Fatma førte en flot valgkamp og blev godt
hjulpet af VU, der i dagens anledning havde udnævnt sig til Fatmas
krigere.
Glæden varede dog kort da Venstre blev kastet ud i et voldsomt stormvejr i
august måned. Varslet om storm blev udsendt af Claus Hjort da han for
åben skærm erklærede Venstres formandskab for dødt. Som bekendt endte
det med et ekstraordinært landsmøde, hvor Jakob Ellemann blev valgt som
formand. Jeg er overbevist om, at det var et godt valg og ser fremtiden lyst
i møde. Der er også behov for et stærkt Venstre, fordi Socialdemokratiet
nu endelig er ved at vise sit sande ansigt. En masse floromvunden tale
uden egentlig substans, socialistiske tiltag godt iscenesat af tidligere SFere
og Enhedslistefolk, som åbenbart har fået godt fodfæste i
Socialdemokratiet.
Lokalt har vi haft et godt år. Jeg vil især fremhæve det gode samarbejde i
bestyrelsen og samarbejdet med kredsbestyrelsen. Vi har været gode til at
løse årets mange opgaver i fællesskab.
Der har været mange gode arrangementer arrangeret af hhv.
lokalforeninger, kreds og kommuneforening. Nævnes kan møde med
Bertel Hårder, Grundlovsmøde på Ejer Bavnehøj med Kristian Jensen og
møde med Inger Støjberg på Skanderborg Bryghus. Hertil en velbesøgt
nytårskur i VU,s lokaler i Skanderborg og et arrangement for nye
medlemmer.

På et senere punkt på dagsordenen skal køreplanen for den kommende
valgkamp til KV-21 besluttes. Det vil så blive den nye bestyrelses opgave
at tilrettelægge og gennemføre en valgkamp der forhåbentlig kan medføre
et systemskifte i Skanderborg kommune. Det er hårdt tiltrængt. Den hidtil
førte politik i kommunen har med al tydelighed vist, at man ikke har
forvaltet skatteborgernes penge særlig fornuftigt. Man kan så spørge,
hvorfor Venstre har været med i alle budgetforligene. Hertil er svaret, at
det er en nødvendighed såfremt man ønsker indflydelse. Venstres dygtige
forhandlere har også lykkedes med at forhindre de værste tidsler i
budgetterne.
Til slut vil jeg takke alle i bestyrelsen for et godt og frugtbart samarbejde.
Også en stor tak til byrådsgruppen for deltagelse i jeres gruppemøder. Vi
har haft mange gode og spændende politiske debatter. Og naturligvis en
stor tak til VU for jeres altid store engagement og kampvilje for Venstre.
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