NYHEDSBREV NR. 8 – APRIL 2019
VENSTRE I SKANDERBORG KOMMUNE
Kære medlem.
Så er det tid til et nyhedsbrev fra Venstre i Skanderborg kommune.
Valget kommer snart og vi vil gerne have alt den hjælp vi kan få fra jer
medlemmer. Se mere sidst i nyhedsbrevet.
Venstre i Skanderborg vil ønske alle en rigtig god og afslappende påske.

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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Formanden fra kommuneforeningen

Svend Møller Sørensen
Kommuneforeningsformand

Kære Venstremedlemmer.
Forårets generalforsamlinger er nu afholdt. Generalforsamlingen i Kommuneforeningen
blev afholdt torsdag d. 25. februar på Veng Sognegård. Referat kan ses på hjemmesiden
(https://skanderborg.venstre.dk)
I forlængelse af generalforsamlingen holdt folketingskandidat i Skanderborgkredsen,
Fatma Øktem og regionsmedlem Finn Thranum to flotte oplæg, som medførte en god og
spændende debat.
Den nye bestyrelse for Kommuneforeningen har afholdt konstitueringsmøde. Her blev
Morten Møller valgt som næstformand. Kasserer og sekretær er fortsat hhv. Ole Taankvist
og Charlotte Sørensen.
I begyndelsen af februar afholdt vi et strategiseminar for byrådsgruppen og bestyrelsen.
Formålet var at optimere samarbejdet m.m. frem mod næste kommunalvalg. Som oplægsog tovholder havde vi allieret os med Venstres tidligere partisekretær Jens Skipper
Rasmussen, der meget professionelt og underholdende guidede os gennem dagen.
Nu venter vi så spændt på, hvornår Folketingsvalget bliver udskrevet. Fatma Øktem og
hendes kampagneleder Katrine Lund (tidligere VU- formand og kredsformand i
Skanderborg) arbejder hårdt sammen med nyvalgt kredsformand Henning Jensen.
Og VU-erne yder som sædvanligt i Skanderborg en kæmpeindsats.
Jeg håber mange af jer har tid og kræfter til at hjælpe til – også gerne med et økonomisk
bidrag på reg. nr.: 6191 kontonummer: 6929915. Sparekassen Kronjylland.
Ligeledes håber jeg I vil bakke op om vores lokale EU – kandidat Theresa Blegvad.
Til slut ønskes I alle en god påske.
De bedste hilsner
Svend Møller Sørensen
Kf.fmd.
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Nyt fra politikkerne.

Bent Jacobsen
Byrådsmedlem/Gruppeformand
Søvejen 65, 8660 Skanderborg
Mobil: 21 24 16 44
Bent.jacobsen@skanderborg.dk

Skanderborg Kommunes borgmester stopper.
Meddelte sin afgang tirsdag d. 05.03.2019 kl. 11.15.
Jørgen Gaarde valgte at informere alle gruppeformændene, inden Skanderborg Kommune
sendte en pressemeddelelse om, at Jørgen Gaarde trækker sig som borgmester med
udgangen af marts måned.
Jeg blev ringet op kort før middag af Jørgen Gaarde, hvor følgende blev sagt:
JG: ”Sider du ned”?
BJ: ”Nej jeg står op, men tal endelig, jeg har været i politik i så mange år, så selv den
stærkeste politiske storm, tror jeg ikke kan feje benene væk under mig”.
JG: ”Jeg stopper som borgmester”.
Ærligt - jeg blev rystet og tænkte ”hører jeg sandheden?”.
Jørgen forklarede i meget følsomme vendinger, som også udtalt til pressen, at han
arbejdede 24 timer i døgnet og var end ikke tilfreds med sin indsats for Skanderborg
Kommune.
Jørgen har gjort et stort stykke arbejde for Skanderborg Kommune og fortjener stor ros for
hans enestående indsats, begejstring og glæde ved at repræsentere kommunen, som
borgmester.
I får lige min takketale/velkomsttale fra V-Byrådsgruppen til Jørgen og Frands ved
receptionen fredag d. 29.03.2019.
”Kære Jørgen.
Engkabbelejer, siv i vind og vejr og lyset i farven ved Skanderborg Sø møder dig hver dag,
når du går gennem foyeren her på Fælleden og ser Vibeke Tøjners glaskunst.
Kan der være ligheder med kunstværket og din måde at være borgmester på gennem ni år
i Skanderborg Kommune?
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Som kaptajn har du stået ved roret med dine kunstneriske evner og ladet dig inspirere af
alt det lys, der kunne slippe ind, til gavn for Skanderborg Kommune og det byråd, du har
været leder for.
Dit kunstneriske falkeblik ramte byrådsmedlemmerne eller rorgængerne på en måde, så
følelsen af at være med i båden var god, og der var tillid til, at selv under politiske storme
skulle du nok få skibet styret ind i ”smult vand”.
Du har formået at få byrådsårer til at skovle årebladene gennem vandet på en ligeværdig
og tillidsfuld måde, hvor fælles politiske mål har været skibets rette kurs.
Vi fra Venstres byrådsgruppe vil sige dig mange tak for god sejlads og håber på, at du i
fremtiden kan beriges med livsenergi og lys bl.a. gennem kunstens verden.
Tusind tak for godt samarbejde og god vind fremover.
Kære Frands.
Velkommen til dig som Skanderborg Kommunes nye borgmester.
Du er erfaren i politik, har som formand for Undervisning- og Børneudvalget vist gode
lederevner, så vi er sikre på, at vi i samarbejdet med dig kan finde meget politisk lys til
gavn for alle vores borgere.
Leonard Cohen siger det på følgende måde i :
”Ring the bells that still can ring”:
“There is a crack in everything
That's how the light gets in”.
I Skanderborg Kommune og byråd er der mange sprækker med lys, lad os sammen finde
dem og gøre en god kommune endnu bedre.
Venstres Byrådsgruppe glæder sig meget til samarbejdet med dig Frands.
Tillykke med valget som Skanderborg Kommunes nye borgmester.”
Med venlig hilsen
Venstre
Bent Jacobsen
Byrådsmedlem/Gruppeformand
Søvejen 65, 8660 Skanderborg
2124.1644
Bent.jacobsen@skanderborg.dk
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Nyt fra kredsen

Henning Jensen
Formand for Skanderborg Kredsen – Venstre i Østjylland

Vi har i kredsbestyrelsen afholdt konstituerende møde. Desværre ønskede Katrine Lund
ikke at fortsætte som kredsformand. Katrine fortsætter dog som kampagneleder for vores
folketingskandidat Fatma Øktem. Katrine har gjort en kæmpe indsats i kredsbestyrelsen,
og gør fortsat en stor indsats som kampagneleder for Fatma.
Fokus er i kredsbestyrelsen hovedsagelig på det kommende folketingsvalg. Vi er godt
forberedt til den dag, statsministeren udskiver valget. Fatma Øktem er allerede godt i gang
med valgkampen.
Jeg håber, der bliver stor opbakning til vores lokale folketingskandidat, så vi kan få Fatma
Øktem tilbage i folketinget. Det er vigtigt, at Venstre i Skanderborgkredsen igen får et
lokalt folketingsmedlem.
Vi i gang med at arrangere vores traditionsrige grundlovsmøde. Vores lokale
folketingskandidat vil selvfølgelig være en af talerne. Der er endnu ikke nogen endelig
aftale med de øvrige talere, men vi har fået nogen foreløbige positive tilbagemeldinger.
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Venstre i Skanderborgs hjemmeside.
Vores hjemmeside ligger på https://skanderborg.venstre.dk
Her kan du læse mere om vores politikere og vores folketingskandidat.
Vi får som noget nyt et referat af byrådsmøderne på video. Det er de forskellige politikere
som på skift optager videoen.
Du kan også se hvilke poster vores politikere har fået i byrådet samt hvordan du kan
kontakte dem.
Du kan også læse om, hvem der sidder i bestyrelsen for kommuneforeningen, en af de 3
vælgerforeninger eller i kredsen.
Alle vores udsendte nyhedsbreve ligger også på hjemmesiden.

Arrangementer
På hjemmesiden vil der altid være en opdateret kalender over de arrangementer som vi
afholder / deltager i.
Samt de allerede afholde arrangementer vil også være beskrevet der.

Forberedelser til valg
Nu er der ikke så mange dage til valget skal udskrives og i den forbindelse vil vi gerne
have alt den hjælp vi kan mobilisere. Alle som har lyst til at give en hånd med er
nødvendige og uvurderlige i en valgkamp.
Vi skal bl.a. bruge:
•
•
•
•
•
•

Synlig kampagne aktive
Praktisk handyman
dialogskabende ambassadør for Venstre
Ansvarlig madmor m/k
Før valgkamp fra sofaen
Frivillig fundraiser for Venstre.

Har du lyst til at hjælpe med et eller andet så kontakt formanden for din lokale
vælgerforening.
Du kan læse mere om de forskellige opgaver på https://venstre.net/, hvor du skal logge ind
i ”mit Venstre”.
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