NYHEDSBREV NR. 9 – JUNI 2019
VENSTRE I SKANDERBORG KOMMUNE
Kære medlem.
Så er det igen tid til et nyhedsbrev fra Venstre i Skanderborg kommune.
Vi har opdateret kalenderen på vores hjemmeside:
www.Skanderborg.venstre.dk.
Tjek den for de nye arrangementer her i efteråret.

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 Venstrefolk.
Siden sidste nyhedsbrev medio april har vi været igennem 2 spændende valg.
Først var der EU-valget, der blev et rigtig godt valg for Venstre med 3,5 mandater – 3 lige
nu og 4 når Storbritannien forlader EU. Overordnet var det dejligt med en høj
valgdeltagelse og særdeles opløftende, at EU positive partier gik frem. Lokalt fik vi
desværre ikke Theresa Blegvad valgt. Theresa ydede en kæmpeindsats og fik et fint
personligt resultat. Jeg håber Theresa er klar til en ny runde om 5 år.
Flot gik det også ved folketingsvalget, hvor Venstre fik en flot mandatfremgang. Desværre
rækker det nok ikke til regeringsdeltagelse i denne omgang. Men lad os nu se, hvordan de
igangværende forhandlinger ender nu, hvor hverdagen har meldt sig – der er en del løfter
at indfri. Men der er lige det med pengene. Pengetræet i baghaven er vist visnet her i
sommervarmen. Det er nok klimaets skyld!
Lokalt fik Fatma et fantastisk valg. Det var bestemt også fortjent med den kæmpeindsats
hun og hendes kampagneleder Katrine Lund førte sammen med kredsbestyrelsen. Helt i
særklasse var VU-ernes arbejde og indsats for såvel Theresa og Fatma. Tusind tak til VUSkanderborg – eller ”Fatmas krigere” som de selv kaldte sig.
Traditionen tro blev der afholdt Grundlovsmøde på Ejer Bavnehøj. Rigtig mange
mennesker var mødt frem i det dejlige vejr og hørte 3 meget flotte talere. Vi havde valgt, at
en af talerne ikke skulle være Venstrepolitiker. Jørgen Lund, Vestermølle, tog i sin tale
udgangspunkt i landbrug og journalistik. Det var en flot og tankevækkende tale.
En tale som alle folketingskandidater burde have hørt inden valgkampen begyndte. Fatma
og finansminister Kristian Jensen holdt 2 fine taler. Imponerende efter den hårde
valgkamp.
En stor tak skal lyde til Viggo Rasmussen for stor hjælp med arrangementet og Lars
Clausen for levering af musik.
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De seneste 2 måneder har vist, at Venstres forskellige organisationsforaer er gode til at
støtte og hjælpe hinanden.
Jeg vil her til slut på Kommuneforeningens vegne sige tak til lokalforeningerne,
kampagneledere, EU-udvalg, kredsbestyrelse og VU for et eminent udført arbejde og
samarbejde.
Med disse ord ønskes I alle en god sommer.
Med venlig hilsen
Svend Møller Sørensen
Kf.fmd.

Side 3 af 5

NYHEDSBREV NR. 9 – JUNI 2019
VENSTRE I SKANDERBORG KOMMUNE
Nyt fra politikkerne.

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

Venstreøje på børn og unges vilkår i Skanderborg Kommune ved budget 2020.
Venstre gik i 2017 til valg på bl.a. nedenstående målsætninger.
SÅDAN NÅR VI MÅLET :
• Færre elever per voksen i hver klasse, således at alle børn bliver udfordret fagligt.
• Tidssvarende og stimulerende rammer med et bedre indeklima.
• Renovering af nedslidte skoler skal igangsættes.
• Børnepasning: Lokale tilbud skal tilbydes, så der er pladser, hvor behovet er.
• De små institutioner skal bevares.
Dejlige frie liberale tanker og investeringer til stor gavn for alle børn i Skanderborg
Kommune, hvor mange af målene er forbundet med økonomiske udgifter på området som
resultat af bl.a. en stor vækst i børnefamilierne, hvilket har givet store udfordringer ved
budget 2020.
I det tekniske budget for 2020 er der et stort anlægsunderskud på ca. 66 mio. kr.
Skal det lykkes at bevare små institutioner, skoler m.v. og beholde børnepasningen i det
lokale område, hvor familierne bor, bliver vi tvunget til at tænke kreative løsninger samtidig
med, at alt overflødigt på budgettets anlægsside skæres ned.
Fondsmidler må erstatte kommunale investeringer i museum, søbad ved kulturhuset m.v.
Vores børn er den vigtigste forudsætning for at næste generation får et liv, hvor vigtige
kærneværdier bevares.
På Venstres Byrådsgruppes vegne
Bent Jacobsen
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Erhvervslivet som nødvendig forudsætning for bevarelse af velfærd.
Venstre går imod Enhedslistens og Alternativets ønske om
”Foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg”.
Det er dybt beklageligt, når Enhedslisten og Alternativet arbejder mod erhvervslivets
eksistens. Lovgivningen angående miljøgodkendelser besluttes centralt på Christiansborg,
men nu ønsker de to lokale repræsentanter for Ø og Å, Maria Temponeras og Mira Bloch
foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg med forslag om ændring af
husdyrbrugsloven i relation til administration af miljøgodkendelser til udvidelser af store
landbrug.
I Skanderborg Kommune arbejder vi med miljøgodkendelse af 3 gårdanlæg, som
sammenlægges til et nyt og større anlæg, hvor forureningsmiljøet (ammoniak) reduceres
med ca. 39% og flyttes ud af byen med langt til naboer.
Et fornuftigt projekt med stor gevinst for en lille lokal by, der kommer af med
lugtende/utidssvarende anlæg.
At Alternativet og Enhedslisten i Skanderborg Byråd ønsker at stikke en ”kæp i hjulet” på
så miljøvenligt et projekt ved at påvirke Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg er
uforståeligt.
Erhvervslivet genererer alle pengene til vores velfærdssamfund – børn, ældre, sundhed
m.v. og er forudsætning for kommunens økonomiske grundlag.
Skanderborg byråd bør ikke være årsag til at bremse gode initiativer fra erhvervslivet, men
vise opbakning til det uundværlige erhvervsliv.
Derfor kan Venstre ikke bakke op om punktet ”Foretræde for Folketingets Miljø- og
Fødevareudvalg” på byrådsmødet d. 26.06.2019.
På Venstres Byrådsgruppes vegne
Bent Jacobsen
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