GENERALFORSAMLING

Venstre i Skanderborg og Omegn, ordinær generalforsamling
Torsdag d. 20. februar 2020 kl. 19.30
Sted : Fælleden, Skanderborg.

Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere , valgt blev Bertel Kjær, Magnus Höjgaard,
2. Valg af dirigent, Ole Danielsen blev valgt.
3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold , beretningen godkendt

Formandsberetning 20-02-2020
Kære medlemmer.
I morgen er det præcis et år siden jeg skulle holde min første tale som formand til en
generalforsamling. Der tillod jeg mig at sige at jeg kunne se tilbage på et begivenhedsrigt år. Det
kan jeg bestemt også tillade mig at sige igen i år.
Landspolitisk har vi haft både EU valg og folketingsvalg. Begge valg med stor succes for Venstre
personligt, men for folketingsvalget og Danmark generelt med det udfald at vi nu har en
socialdemokratisk regering – Jeg tillader mig at påstå at det bliver dyrere at være Dansker
fremover!
Folketingsvalget fyldte rigtig meget lokalt også, med Fatmas valgkamp. En flot eksekveret en af
slagsen, anført af VU, Fatma og ikke mindst Katrine, som jeg har den dybeste respekt for – virkelig
flot arbejde der blev leveret. Og hvor var det en stor forløsning at se at det hårde arbejde bar frugt i
form af at Fatma nu kan kalde sig MF’er. Det kan alle der gav en hånd i valgkampen være stolte af!
Desværre fik folketingsvalget et grimt efterspil i Venstre, da Lars Løkke og Kristian Jensens måske
mange års interne stridigheder igen skulle ud til offentlig skue – Den slags er aldrig kønt, og jeg
tillader mig at sige at det var den bedste løsning at de begge trak sig – havde de dog bare kunnet
klare den slags internt, så Venstre ikke havde fået ridser i lakken – det gavner aldrig!
Vi har fået nye formand i Jacob, og pressen er allerede over ham, om at han ingen identitet har –
Lad nu lige manden komme i gang og få lavet en politisk linje sammen med baglandet, så vi alle
får en politik vi kan spejle os i – det tror jeg er den bedste løsning! Jeg glæder mig i hvert fald til at
se hvad det bringer med sig!
Hvis vi vender næsen til vores egen lille andedam, så har vi igen forsøgt at holde arrangements
fanen højt. Jeg satte et mål om et arrangement hver anden måned – det nåede vi ikke skal jeg
indrømme. Folketingsvalget fyldte for maget, men vi forsøger igen i år! Jeg vil dog gerne takke for
den opbakning der har været til vores arrangementer. Til de folk der kigger forbi, når vi er aktive til
arrangementer på Adelgade, og til de folk der igen i år bakkede op omkring vores nye tradition
med bryghuset. Igen i år fyldte vi lokalet til bristepunktet, med gode indlæg fra bryghuset, Anders
Laugesen, Fatma og Inger Støjberg og jeg vil gerne tillade mig at udråbe det til en succes – og den
kommer igen i år!
Lokalt fik vi også ny borgmester, da Jørgen Gaarde valgte at gå af – officielt forbi han var kørt træt
i politik, men kort efter kom det frem at Skanderborg økonomi ikke var helt så stærk som de gerne
ville have vi skulle tro. Og efterfølgende får vi så en udligningsreform, som er endnu en spand kold
vand i hovedet på os. Jeg lærte i skolen, at minus minus altid giver plus – jeg vil tillade mig at sige
at undtagelsen for denne regel er hvis man har socialdemokratisk borgmester og
socialdemokratisk regering – så giver det bare mere minus!
Med afgangen af Jørgen Gaarde og det hul han efterlod i kassen, så havde det været ønskeligt om
Venstre havde blæst til angreb. Men det er som om angrebet mangler en general, i form af en
spidskandidat. Det skal ikke være nogen hemmelighed at vi i bestyrelsen via vores repræsentation
i kommuneforeningen har kæmpet en brav kamp det seneste år, for at få lavet et opstillingsmøde
og derved give en spidskandidat mulighed for at føre an i kampen. Det har desværre bare ikke
båret frugt, og det har været bittert at se hvordan Frans Fisher har kunne sætte sig til rette i
borgmesterstolen, uden nogen nævneværdig modstand. Jeg håber at dette år vil bringe et noget
mere aggressivt Venstre på banen – så folk kan se hvad Venstre står for! Det er nu muligheden er
der for at gøre Skanderborg blå igen!

Til sidst vil jeg rette en tak til min bestyrelse for et i mine øjne rigtig godt samarbejde i det seneste
år – specielt tak til Henning for at tage roret fra Maj til August.
Og naturligvis kæmpe tak til VU for jeres samarbejde og gejst – I er de bedste!
4. Behandling af regnskab, godkendt
5. Behandling af indkomne forslag, Ingen indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år
Kontingentet vedtages at stige fra 2021 til enkeltmedlemmer: 335 parmedlemmer: 620
7. Valg af formand
Søren Kjeldsen Hansen genvalgt
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Genvalg til Henning Jensen, Ingvar Uldall, Gustav Larsen, samt
suppleant Mikkel Taankvist. Karsten Kjeldsen, Nyvalgt
10. Valg af to revisorer og suppleant(er) , Knud Vind Lassen , Arne Nøhr
11. Eventuelt

Husk at kontingent skal være betalt minimum 7 dage før generalforsamlingen for at opnå
stemmeret
Foreningen er vært ved en øl/vand og kaffe/te, samt kage
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Venstre i Skanderborg og Omegn
Den nye bestyrelse:

Venstre til Højre: Ole Danielsen, Ingvar Uldall, Rasmus Iversen, Carsten Kjeldsen, Søren Kjeldsen
Hansen, henning Jensen, Martin Ingemann, Sebastian Støckler og Gustav Larsen

