NYHEDSBREV NR. 7 – DECEMBER 2018
VENSTRE I SKANDERBORG KOMMUNE
Kære medlem.
Så er der ikke mange dage til jul og Venstre i Skanderborg kommune vil
gerne ønske alle medlemmer en glædelig jul samt et godt nytår.
Husk at februar måned sædvanen tro står i Generalforsamlingerne tegn.
Så deadline for forslag skal indsendes til formanden for din lokale
vælgerforening senest den 31. december 2018.

Og som altid:
Har du forslag til indhold, arrangementer, ris/ros så er du meget velkommen
til at kontakte:
Formanden for kommuneforeningen:
Svend Møller Sørensen
Mail: lurve.gantrup@mail.tele.dk
Mobil: 23 80 32 50
eller
Sekretær for kommuneforeningen:
Charlotte Sørensen
Mail: venstre@cabild.dk
Mobil: 61 28 29 68

Med venlig hilsen
Venstre i Skanderborg kommune
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Julehilsen fra formanden fra kommuneforeningen

Svend Møller Sørensen
Kommuneforeningsformand

Kære Venstre-medlemmer.
Et travlt og begivenhedsrigt 2018 synger nu på sidste vers.
For byrådsgruppen har fokus især været på budget 2019. Her fik Venstre sat
nogle tydelige fingeraftryk der meget fint levede op til intentionerne i vores
valgprogram. Et andet stort punkt er og har været vandmiljøplanen. Her har
Venstres fokus især været at få så meget vidensdeling på området som
muligt. Det ser nu ud til at lykkes, men det har været en sej omgang.
For at optimere det fremtidige arbejde i byrådsgruppen og bestyrelsen, og for
at stå bedst rustet til næste kommunalvalg, har bestyrelsen i samarbejde med
byrådsgruppen besluttet at afholde en strategidag. Fokus er samarbejde,
visioner og handlingsplan frem mod næste valg med det klare formål at
genvinde borgmesterposten i Skanderborg kommune.
Arbejdet i bestyrelsen har været præget af stor energi og iderigdom. Der har
været gode arrangementer. Nævnes kan virksomhedsbesøg med Kristian
Jensen på Topren. Især skal fremhæves vores 3 lokalforeningers mange
initiativer – senest med et flot arrangement på Skanderborg Bryghus.
Lige nu er fokus rettet mod det kommende folketings- og EUvalg. I
Skanderborg har vi 2 stærke kandidater – Fatma Øktem til Folketinget og
Kathrine Fruelund til EU parlamentet. Fatma har sammen med kredsformand
Katrine Lund fået etableret en stærk og handlekraftig kampagnegruppe.
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Gruppen har brug for jeres hjælp og opbakning.
Gerne i form af praktisk arbejde – plakatophængning, omdeling af pjecer,
læserbreve og meget mere.
Såfremt I har mulighed for at hjælpe hører Katrine (mobil: 30114118) eller
undertegnede gerne fra jer.
Til slut vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Svend Møller Sørensen
Kf. formand
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Julehilsen fra formanden fra Skanderborg og omegn.

Søren Kjeldsen Hansen
Formand for Venstre i Skanderborg og omegn.

Kære medlemmer.
Som ny formand, og forholdsvis nyt medlem af Venstre, er det lidt specielt for
mig at se tilbage på det første år med mig som formand, for Skanderborg og
omegn.
På de indre linjer i bestyrelsen synes jeg vi har en god blanding af erfaring og
ungt gå-på-mod. Dette forsøger vi så i bedste mulige omfang at få overført til
at skabe mere synlighed omkring vores forening og Venstre generelt.
Når året går på hæld, så er det i mine øjne kun kalenderåret. Vores år i
lokalforeningen vælger jeg at se som løbende fra 1/3- 28/2, da vores
generalforsamling typisk ligger i februar, og vi derved ”starter på en frisk” i
marts.
Vi har i løbet af de ti måneder siden marts afholdt fem arrangementer –
Nybyggerne, Lys nat, Kræmmermarked, Sort nat, og senest arrangementet
på Skanderborg Bryghus her í december.
Det er i gennemsnit et arrangement pr. to måneder, hvilket jeg synes er et
meget flot gennemsnit.
I den forbindelse vil jeg gerne rose hele min bestyrelse, for deres indsats i
forbindelse med arrangementerne, og naturligvis også jer som medlemmer
der har bakket rigtig flot omkring dem alle – det er den slags der giver os mod
til at forsætte.
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Vi har allerede nu flere ideer til arrangementer i det nye år, som vi vil
gennemgå på det vores bestyrelsesmøde i starten af det nye kalenderår.
Jeg vil bede jer sætte kryds i kalenderen d. 21/2, da vi her afholder
generalforsamling.
Til sidst vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.
De bedste liberale hilsner
Søren Kjeldsen Hansen
Lokalformand for venstre i Skanderborg og omegn.
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Julehilsen fra formanden fra Galten-Låsby-Ry.

Morten Møller
Formand for Venstre i Galten-Låsby-Ry

Kære medlemmer i GLR vælgerforening.
Nu har julen atter ramt os alle, og en masse skal afsluttes her til jul og nytår,
dette gælder både i alle vores private ting i vores dagligdag, men også det
rent politiske er der mange ting der skal samles op på.
I GLR-vælgerforening har vi også lagt os an på at det nu er jul og nytår, rent
organisatorisk har vi været igennem et år, hvor der har været meget skriveri i
medierne og megen debat om sager der har hørt til vores område, her kan
bla. nævnes himmelbjergsagen, hvor rigtig meget debat har fyldt omkring
hvordan udformningen af fremtidens Himmelbjerg skal se ud, og dette er ikke
blevet til de store planer som man først lagde op til, og dette kan være til
takke med naturfredningen på bjerget, men der er også blevet lyttet
borgernes holdninger til sagen.
I Galten har der i 2018 været debatter om højhuse på tovet i Galten, som
ligesom Himmelbjerget har skabt en god debat, og om udseendet af Galten
centrum, og det er en fornøjelse at følge folks holdninger til sådan et byggeri i
hjertet af byen, dette er helt sikkert noget der skaber en lignende debat og
sammenligning, i forhold til højetages bygninger i centrum af Ry, som senest
har fyldt meget for borgerne og politikerne i Ry.
Udstykninger i både Låsby og Galten har ligeledes været på det politiske
program, og vi må konstatere, at vi bor i et godt område, og med masser af liv
omkring os, det er en sand fornøjelse at folk fra andre kommuner har lyst til at
flytte i hobetal til vores skønne område i Galten, Låsby og Ry, det tegner på
en god fremtid med masser af liv i vores byer.

Side 6 af 8

NYHEDSBREV NR. 7 – DECEMBER 2018
VENSTRE I SKANDERBORG KOMMUNE
I GLR vælgerforening har vi holdt små arrangementer som f.eks. på TOPAS i
Ry, en dejlig aften hvor en bred del af vores medlemmer mødte op, til en
hyggelig aften om virksomhedens rejser arrangementer i Vietnam og
Grønland, det var godt at snakke med mange af medlemmerne på en god
aften.
Vi har ligeledes opholdt os på vores vælgerstand ved Ry by night og torvedag
ved Galten byfest, hvor vi har haft flere af politikerne på besøg, samt vores
folketingskandidat Fatma Öktem, og det har resulteret i mange gode og
positive snakke med borgerne og masser er gåpåmod og gejst på
liberalismen, det har været en sand fornøjelse at møde jer alle sammen.
Til februar holder vi generalforsamling i vores vælgerforening, og det vil
glæde os meget at så mange medlemmer dukker op som muligt til en
hyggelig aften, og orientering om vælgerforeningens arbejde fremadrettet,
samt en snak om Venstres fremtid i Galten, Låsby og Ry, Man skal ikke være
bange for at møde op og blive valgt ind i bestyrelsen, men det vil være dejligt
med modspil fra vores medlemmer, så jeg håber vi ses der, indbydelsen
kommer til jer på et nyhedsbrev i nærmeste fremtid.
På vegne af hele bestyrelsen i Galten, Låsby og Ry vil vi ønske jer alle en
rigtig glædelig jul samt et godt liberalt nytår!
Med de venligste hilsner fra
GLR formand
Morten Møller
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Julehilsen fra formanden fra Hørning-Stilling-Veng.

Niels-Ole Frederiksen
Formand for Venstre i Veng, Hørning og Stilling.

Kære medlemmer.
Tak for den opbakning I har givet ved deltagelse ved Venstres arrangementer
i løbet af året.
Som alle sikkert ved går vi ind i et valg år, og hvornår det bliver ved kun Lars
Løkke Rasmussen.
Vi skal gerne fastholde førertrøjen, men er også godt klar over at det kan
blive en hård kamp om stemmerne.
Jeg håber, at vi kan stå sammen om de opgaver der er i forbindelse med
valget, bl.a. at få hængt valgplakater op af vores kandidater her i området.
Husk generalforsamling den 19. februar 2019 i Hørning Sognegård.
Med ønsket om en glædelig jul og godt nytår til dig og din familie.
Venlig hilsen
Niels-Ole Frederiksen
Venstre i Veng, Hørning og Stilling.
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