Kære Venstre medlemmer.
Pludselig er der igen gået et år. Et år, der har været fuld af oplevelser, overraskelser og mange
Venstre – initiativer såvel landspolitisk som på det lokale plan.
På det landspolitiske var Venstreregeringen fra dag et i januar 2016 særdeles aktiv. Der er kommet
mange initiativer og resultater indenfor især 4 hovedområder.
1. Udlændingepolitikken med markante stramninger om især integrationsydelser og
familiesammenføringsområdet. Sikkert presset af DF. Jeg mener V skal passe på ikke at give
for store køb på vore værdier om frihed, liberalt menneskesyn og arbejdskraftens frie
bevægelighed.
2. Et stop for overimplementering af EU-regler som skader danske virksomheders
konkurrenceevne og sender arbejdspladser ud af landet. Der er nedsat et udvalg, der skal
overvåge EU-regler og lave nabotjek af lovgivningen.
3. Der er flere midler til sundhed og ældre. Med finansloven 2017 vil der over de kommende
4 år ske et løft med godt 4 mia. kr..
4. Skattelettelser til gavn for især væksten: NOx afgiften er nedsat, rekameafgiften er fjernet,
vilkårene for familieejede virksomheder er forbedret, grundskylden på ejerboliger er blevet
fastfrosset og meget mere.

I november valgte Lars Løkke så at hjælpe nogle politikere ned af et meget højt træ. Det medførte
en udvidelse af regeringen til også at omfatte LA og K. Der er gennemført og fremlagt lovforslag på
en lang række områder – nu senest omkring den fremtidige boligbeskatning.
Af øvrige hovedpunkter og resultater i Venstres politik som bør nævnes:
Gennemførelse af en ny kræftplan.
Styrkelse af patientrettigheder.
Gennemførelse af et moderne kontanthjælpsloft.
Indsats mod ungdomskriminalitet, der sikrer mere konsekvens.
På udlændingeområdet at styrke indsatsen i nærområderne
En styrkelse af infrastrukturen. Herunder ½ milliard til udvidelse af E 45 på strækningen Aarhus –
Skanderborg.

Og meget, meget mere. Venstre arbejder målrettet for at indfri sine valgløfter. Man kan regne
med Venstre.
Jeg tror vi i 2017 vil opleve mange ”bump” på vejen. Det er som om, at alle andre partier har valgt
hængekøjen, hvorfra man kan komme med alle mulige forslag om forbedringer på alt uden at
forpligte sig på småting som, hvor pengene skal komme fra. Jeg er dog overbevist om, at
trekløveret nok skal finde veje fremad.

Lokalt har vi haft et spændende og turbulent år. I marts 2016 havde vi en borgmesterkandidat som
desværre trak sig af personlige årsager i september. Det medførte naturligvis masser af arbejde og
ekstra aktivitet, som kulminerede i dec. med opstillingsmøde her i Veng Borgerhus. Rigtig mange
medlemmer mødte op og valgte enstemmigt Anders Rosenstand Laugesen til Venstres
borgmesterkandidat. Allerede fra start er Anders gået til opgaven med ildhu og stor energi. Jeg er
helt sikker på, at Venstre har et fortræffeligt bud på Skanderborg kommunes næste borgmester –
og vel at mærke en borgmester for HELE kommunen.
Endvidere har vi fået ny Folketingskandidat – Fatma Øktem. Jeg er sikker på Fatma bliver
Skanderborg en god MF. Til regionsvalget er udpeget Carsten Kissmeyer som kandidat til
formandsposten. Vi mangler nu blot at få valgt ”lokale” kandidater til regionsvalget.

Når man kigger tilbage på 2016 kan man altid stille spørgsmål ved, hvorfor tingene gik som de gik.
Det kan man have forskellige meninger om. For mig er det vigtigste, at man tager erfaringerne
med sig for at bruge dem fremadrettet.
I Venstre har vi en stor tradition for medlemsdemokrati – der er højt til loftet, plads til hårde og
intense diskussioner. Men når de er taget går vi ud og står sammen om at gennemføre de
vedtagne politikker og vores grundholdninger som Venstrefolk. I den kommende valgkamp skal vi
stolt tale om vore visioner for Skanderborg kommune, vore forslag til at gøre en god kommune
endnu bedre. Og i det hele taget fremhæve vores optimistiske livssyn og påpege alle de
muligheder som vores kommune har med et nyt flertal med Anders som borgmester.

Og hvad bød 2016 så eller på? Jo, en lille medlemsfremgang, spændende aften med Søren Gade,
tur til Samsø sammen med kollegerne fra Odder og rundvisninger på Fælleden. 2017, der blev
indledt med et spændende møde med Carsten Kissmeyer, vil naturligvis komme til at stå i
kommunal- og regionsvalgets tegn. Vi skal have valgt en lokal kandidat til regionsvalget. Jeg
forventer den nye bestyrelse vil komme med forslag hertil i løbet af marts måned med
efterfølgende opstillingsmøde. Opstillingsmøde til KV er planlagt til afholdelse mandag d. 15. maj.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt arbejde, gode møder og spændende debatter.
Særlig tak til sekretæren, Charlotte for hendes store arbejde.

Tak også til byrådsgruppen. Det har været spændende og lærerigt at være med til gruppemøderne
og i det hele taget at få et indblik i det daglige byrådsarbejde.
En stor tak til VU-erne. Jeres energi og ildhu er livseliksir for Venstre.
Og sidst, men ikke mindst, tak til Aleksander Aagård for hans store indsats for Venstre igennem
mange år som hhv. byrådsmedlem, borgmester og senest medlem af regionsrådet.

