NYHEDSBREV NR. 1 – DECEMBER 2015
VENSTRE I SKANDERBORG KOMMUNE

Kære medlem.
Fremover bliver nyhedsbrevet udsendt til alle, som er medlem af Venstre i Skanderborg
kommune. Vi vil forsøge at have lidt nyt fra alle Lokalforeningerne samlet på et sted.
Vi er også ved at samle alle artikler, oversigter over bestyrelser, kredsen, byråd osv på en
og samme hjemmeside. Du kan følge med her: http://skanderborg.venstre.dk/
I dette nyhedsbrev har vi en lille jule/nytårshilsen fra din Kommuneforening og fra Kredsen.
Derudover er der også en jobannonce, som vi håber at få stor respons på.
Har du spørgsmål eller kommentar, ris eller ros kan du altid skrive til os enten via mail til
Formanden for kommuneforeningen Jens Erik Sørensen :
Mail: skanderborg.venstre@gmail.com
Mobil: 60 29 06 14
Sekretær Charlotte Sørensen
Mail: venstre@cabild.dk
Mobil: 61 28 29 68
Med venlig hilsen
Venstre i Skanderborg kommune

Dette nyhedsbrev indeholder:
1. Julehilsen fra formanden.
2. Julehilsen fra kredsen
3. Arrangementer
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1. Julehilsen fra formanden

Formand Jens Erik Sørensen
Gl. Ryvej 2
8362 Hørning
Tlf.: 60 29 06 14
E-mail: Jenserikogbenthe@privat.dk

Her i de sidste dage af året 2015 kan vi se tilbage på et år, som kort efter statsministerens
nytårstale, mest kom til at handle om den mulige dato for folketingsvalget. Alle politiske
kommentatorer gættede på mulige datoer og det var krydret med mulige internationale
poster til Helle Thorning.
Regeringens politik i foråret var et langt valgoplæg med løfter og ufinansierede tiltag.
Endelig blev valget udskrevet, og vores formand er mere fit og folkelig end længe set.
Venstre fik dog et ikke tilfredsstillende valg, er det vores formand der stadig er påvirket af
de ”gamle sager”? er det vores politik? er det den førte valgkamp? Jeg har ikke svaret,
men kan konstatere at Venstre taber stemmer til L.A. og D.F.
Valget gav i Danmark et klart borgerligt flertal, men tre ud af fire nordatlantiske
medlemmer ville støtte en socialdemokratisk regering, så flertallet var spinkelt.
Det er min personlige holdning, at det er den forhandlingsleder, som kan samle flertal
blandt de 175 folketingsmedlemmer, der danner regering, ellers ender det igen som i
halvfemserne, hvor Poul Nyrup, købte sig et flertal på Færøerne, med betaling for 4-5
vejtunneler.
Fra artikler i aviserne omkring dette emne, viser det sig at de nordatlantiske medlemmer
deltager i mindre end 5 % af afstemningerne i folketinget, meget tyder derfor på at, de kun
stemmer i salen, hvis det er afstemninger, der vedrører forhold på enten Færøerne eller
Grønland, og er dermed ikke et aktivt parlementarisk flertal for den siddende regering.
EU afstemningen om retsforbeholdene overraskede med en større valgdeltagelse end
ventet, men resultatet blev et klart nej. Vi har set en faldende tilslutning til EU spørgsmål
gennem de 10-15 år, ikke kun i Danmark, så det er signal til de nationale og EU politikere,
om at et flertal af vælgere ikke ønsker mere EU, men at indsatsen koncentreres om, at EU
tager ansvar og viser handlekraft.
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Hvorfor blev der ikke grebet ind over for Grækenlands økonomiske overforbrug, det kunne
være iværksat en 2- 3 år efter optagelse i euroen, idet Grækenland aldrig har overholdt
reglerne om max 3 % underskud på statsbudgettet.
Den aktuelle flygtninge situation er et andet eksempel på ansvar fra EU side. Hvorfor skal
en million flygtninge sendes i armene på kyniske menneskesmuglerne? EU burde havde
sørget for sikkerhed og indkvartering i nærområdet.
Lokalt har kommuneforeningen og lokalforeningerne afholdt diverse arrangementer for
medlemmerne, Vi forsøger at tilbyde aktiviteter, som tiltaler et bredt udsnit af medlemmer,
men er der medlemmer som har virksomheds relationer, medlem af en organisation som
ønsker at afholde et møde eller lignende, så vil kommuneforeningen gerne være tovholder
på det.
Vi samler nu alle informationer fra vælgerforeningerne på en hjemmeside:
www.skanderborg.venstre.dk
Her vil man kunne finde de valgte bestyrelser, vore byrådsmedlemmer,
aktivitetsoversigter, og politiske opdateringer fra byrådets arbejde.
Der udsendes sammen med dette brev en ”jobannonce” (er vedhæftet mailen)
Her søges borgmesterkandidat for Venstre til Kommunal valget i 2017 blandt alle Venstres
medlemmer. Annoncen vil ligeledes blive kunne ses i lokalaviserne i uge 1.
De kandidater som melder sig, vil derefter blive indbudt til at deltage på lokalforeningernes
generalforsamlinger i februar måned, og det endelige valg af borgmesterkandidat vil ske
på kommuneforenings generalforsamling i marts måned.
Fra bestyrelsens side håber vi, at mange medlemmer vil møde frem og vise opbakning til
den kommende borgmesterkandidat.
På vegne af kommuneforeningen ønskes alle medlemmer godt nytår.
Formand for kommuneforeningen
Jens Erik Sørensen
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2. Julehilsen fra kredsen
Formand for kredsen Morten P. Hansen
Damgaardsvej 22 - Gram
8660 Skanderborg
Telf.86570683 - 20230683
e-mail: lisemorten@gmail.com

Julehilsen
På vegne af Venstre i Skanderborgkredsen vil jeg gerne ønske alle medlemmer en
Glædelig Jul og et Godt Nytår.
Året, der går på hæld, bød både på glæde og skuffelse for os i Venstre.
Desværre opnåede Kim Andersen ikke genvalg til Folketinget, på trods af en god
kampagne. Vi blev primært ramt af Venstres generelle tilbagegang, specielt her i
Østjyllands Storkreds, hvor mandattallet faldt fra 7 til 4. Jeg vil gerne her takke alle, som
på en anden eller vis støttede os i kampagnen.
På landsplan havde Venstre en tilbagegang på 13 mandater, men trods det, formåede
Lars Løkke Rasmussen at danne en mindretalsregering på et spinkelt blåt flertal.
Jeg synes regeringen har klaret sig godt (bortset fra Carl Holst). Regeringen har forstået at
manøvrere i de enkelte situationer og vist smidighed, uden at give for meget køb på
liberale idéer.
Jeg håber til slut, at Venstre må få et fremgangsrigt 2016, hvor man tydeligt kan se forskel
på blåt og rødt.
På vegne af Skanderborgkredsen

Morten P. Hansen
kredsformand
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3. Arrangementer

Der afholdes generalforsamling i de forskellige vælgerforening:







Hørning og Veng Venstre vælgerforeninger: Tirsdag den 2. februar 2016
Galten – Låsby – Ry Venstre vælgerforening: Torsdag den 25. februar 2016
Kommuneforeningen for Venstre i Skanderborg: Tirsdag den 15. marts 2016
Skanderborg Venstre vælgerforening: Dato endnu ikke fastlagt.
Stilling Venstre vælgerforening: Dato endnu ikke fastlagt.

Dagsordenen udsendes fra de lokale vælgerforeninger.
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