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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 2019. 
 
 
 
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 Abildskou Sørensen  
Mail: venstre@cabild.dk  
Mobil: 61 28 29 68 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Venstre i Skanderborg kommune  

mailto:venstre@cabild.dk
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Formanden fra kommuneforeningen  

 
 
 
Svend Møller Sørensen 
Kommuneforeningsformand 
 
 
 
 

Kære Venstre-medlemmer. 
 
Et travlt, begivenhedsrigt og turbulent 2019 synger nu på sidste vers. 
For byrådsgruppen har fokus især været på budget 2020. Det lykkedes 
Venstre, i godt samarbejde med C og DF, at få pæn indflydelse på det 
kommende budget. 
 
For bestyrelsen har det været et travlt år. Vi har afholdt et strategiseminar for 
bestyrelsen og byrådsgruppen i februar måned med Venstres tidligere 
partisekretær Jens Skipper som instruktør. Efterfølgende har vi haft et 
statusmøde i november.  
Mange arrangementer, bl.a. et eftermiddagsmøde med Bertel Haarder og 
Grundlovsmøde på Ejer Bavnehøj med Kristian Jensen m. fl. som talere.  
 
2019 blev et stort valgår med EU-valg og folketingsvalg i hhv. maj og juni 
måned. Det blev to flotte valg for Venstre. For os i Skanderborg kommune 
kulminerede det med Fatmas flotte valgresultat, der gav en plads i 
Folketinget. 
 
Men det altoverskyggende i 2019 var valget af ny formand for Venstre. Det 
blev nogle svære måneder inden Jakob Ellemann blev valgt som formand og 
Inger Støjberg som næstformand på det ekstraordinære landsmøde i 
september. Heldigvis synes den voldsomme turbulens ikke at have skadet 
tilslutningen til Venstre. 
 
Til slut en stor tak til alle jer der har arbejdet og hjulpet til i det travle år. 
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår mange 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  
 
 

”Kommunekassen bløder”. 
Det er med bedrøvede Venstre politikerøjne, når vi ser på budget 2020 til 
2023. 
 
Kassebeholdningen viser en positiv beholdning ultimo 2020 på 19,2 mio., 
mens 2021, 2022, 2023 udviser negative beholdninger på 50.2 mio., 66,9 
mio. og 37,1 mio. 
 
Kontraktholdere (skoler, børnehaver, plejecentre m.v.) har ca. 15 mio. 
liggende i kassen, og aftaleholderne (administrative niveau) har ca. 90 mio. 
liggende i kassen. Det er dog penge, som er bevilget ud fra gældende 
”Skanderborgmodel”, så det er i princippet lånte penge, som vi ikke bare kan 
tælle med i kassebeholdningen. 
 
Når en kommune har en gennemsnitlig negativ kassebeholdning, bliver vi af 
indenrigsministeriet sat under administration af ministeriet – den værst 
tænkelig situation for Skanderborg Kommune.  
 
Ja, det bliver ”krisebudgetter” i årene fremover, og allerede til budget 2021 
skal vi forlods finde minimum 50.2 mio., hvis ikke tilskud fra 
indenrigsministeriet eller udligningsordningen giver os flere penge at arbejde 
med.  
 
I budget 2021 er der allerede indlagt et ekstra forhåbningstilskud fra 
indenrigsministeriet på 16 mio. 
 
Skanderborg kommune har for hurtigt udarbejdet alt for mange 
kommuneplaner med galopperende vækst/tilflytning i områder med 
manglende kapacitet til f.eks. børnene, hvilket har betydet, at der skal 

mailto:Bent.jacobsen@skanderborg.dk
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investeres store summer i udbygning af skoler og børnehaver. Hvis 
Skanderborg Kommune skal kunne rumme 70.000 indbyggere i 2030 vil det 
kræve en akkumuleret investering på 1.4 milliarder i daginstitutioner, skoler, 
plejecentre, infrastruktur m.v., som ikke dækkes af forøget skatteindtægt 
grundet tilflytning. 
 
Kommunerne kan generelt ikke optage lån til disse anlæg, så eneste vej ud af 
krisen er at få et endnu større overskud på driften ved at skære på udgifterne 
og øge indtægterne. 
Budget 2020 har pålagt Undervisnings- og Børneudvalget at komme med et 
strukturforslag, som kan generere 10 millioner, som skal anvendes på bl.a. 
anlægs- og bygningsforbedringer på området. 
 

Colombusskolen er med budgetforliget allerede kommet uheldig i spil, da 
udvalgets forslag til denne strukturændring ikke har set dagens lys. Vi håber 
og tror på, at en strukturændring kan give disse sårbare børn et yderligere løft 
i form af en mere central placering i Skanderborgområdet og en større 
pædagogisk og undervisningsmæssig sparring til gavn for disse udfordrede 
børn. 

 
At Skanderborg Kommunes ”kasse bløder” hænger sammen med den alt for 
optimistiske politik, der er ført i kommunen de sidste valgperioder uden 
hensyntagen til økonomi. 
 
Vækst i kommunen har været et politisk slagord uden den nødvendige skelen 
til anlæg af daginstitutioner, skoler, plejecentre, infrastruktur m.v.  
Budget 2020 er et fællesbudget, hvor alle partier i byrådet er med. 
Ingen partier kan fralægge sig ansvaret for den ”blødende kasse”, men 
Venstre ønsker større politisk indflydelse, så venstrepolitikken kan trænge 
igennem, og det kan kun ske ved et fornuftigt kommunevalg i november 
2021. 
 
Venstre 
Byrådsmedlem/Gruppeformand 
Søvejen 65, 8660 Skanderborg 
Tlf.: 2124.1644  
bent.jacobsen@Skanderborg.dk  
  

mailto:bent.jacobsen@Skanderborg.dk
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Julehilsen fra formanden fra Skanderborg og omegn. 
 

 
 
 
Søren Kjeldsen Hansen 
Formand for Venstre i Skanderborg og omegn. 
 
 
 
 
 

 
Kære medlemmer. 
 
Året går på held og man kan vist roligt sige det har været et begivenhedsrigt 
år. 
 
På landsplan tabte vi desværre nøglerne til statsministeriet, men kunne dog 
trøste os med en markant fremgang mandatmæssigt. Efterfølgende kom 
Venstre ud i et massivt stormvejr, som jeg ikke skal bruge mere tid på her! 
Folketingsvalget har fyldt rigtig meget for os i foreningen, qua at vi havde 
Fatma som kandidat. Det har været en fornøjelse at se Fatmas valgkamp 
rulle for fulde gardiner sammen med Katrine og hele VU. Heldigvis gav det 
også en fuldt fortjent plads i folketinget til Fatma! Det kan VU, Katrine og 
Fatma virkelig være stolte af – deres valgkamp har sendt bølger gennem 
landet! Vi har uden sammenligning den bedste VU i Danmark! 
 
Lokalt har vi igen i år arbejdet med at synliggøre Venstre. Vi har været aktive 
ved de større arrangementer på Adelgade i Skanderborg, undtagen Sort nat, 
som vi vurderede, ikke var indsatsen værd så kort efter et valg og uden noget 
forestående valg i kikkerten. Sort nat er koldt og blæsende, og de fleste folk 
er kun på gaden for at handle billige julegaver, så ud fra den vurdering valgte 
vi i bestyrelsen at gemme krudtet til et valgår. 
 
Men vi var godt repræsenteret ved både lys nat og kræmmermarkedet, hvor 
vi igen i år havde stor succes med at dele is ud. Når vejret er bedre, så er folk 
også mere til at snakke med.  
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Vi må heller ikke glemme at Skanderborg har fået ny borgmester, efter 
Jørgen Gaarde trak sig tilbage og overlod tøjlerne til Frans Fischer.  
 
Efterfølgende er sandheden om kommunens økonomi efter flere perioder 
med socialdemokratisk ledelse kommet frem og den store sparekniv er 
desværre fundet frem i byrådet. Jeg håber inderligt at dette får folk til at 
vågne op, og indse at det ved næste valg er nødvendigt med en blå 
borgmester og det skal selvfølgelig være en Venstre borgmester! Jeg håber i 
samme åndedrag også at vores nuværende byrådsgruppe vil træde i karakter 
og virkelig give modspil til socialdemokraterne og den politik de har kørt – det 
er nu der skal smedes! 
 
Slutteligt vil jeg gerne takke alle for deres deltagelse i vores netop overståede 
arrangement på Bryghuset, hvor vi havde besøg af Anders Laugesen, Fatma 
og vores nye næstformand, Inger Støjberg.  
Personligt synes jeg vi havde en rigtig god aften, hvor det gode øl flød, 
smørrebrødet var i top, hvilket vores tre talere (fire inkl. repræsentanten fra 
Bryghuset) også var. Med Inger som næstformand synes jeg vi står godt 
rustet fremad på landsplan! Hun har ben i næsen og stod godt på mål for den 
politiske linje hun har ført og den hun vil føre fremad. Jeg tør godt udråbe 
arrangementet til en succes, og samtidig love at vi som tidligere annonceret 
vil gøre alt hvad vi kan, for at det bliver en tradition. To år i træk med fulde 
huse forpligter! 
 
Og til allersidst en tak til min lokale bestyrelse, for det gode samarbejde i 
2019. Det er en fornøjelse! 
 
Med de bedste hilsner til jer og jeres familier i denne juletid! 
God jul og godt nytår! 
 
Søren Kjeldsen Hansen 
Formand for Venstres vælgerforening for 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 af Galten-Låsby og Ry vælgerforening.  
 
Julen er unægtelig meget tæt på efterhånden, og derfor kan vi efterhånden se 
tilbage på et år, hvor mange ting er sket, både landspolitisk, i vores 
kommune, men også i vores lokalområder i både Galten, Ry og Låsby. 
 
Det der har fyldt mest i starten af året har været folketingsvalget, et valg hvor 
vi i vores vælgerkreds havde opstillet Fatma Öktem, der med sin kampvilje og 
måde at lytte til borgene, når man gik rundt med hende, var utrolig flot gået, 
hun havde stor hjælp af Venstre’s ungdom i Skanderborg kommune, der med 
deres ungdomsgnist fik det hele til at gå op i en højere enhed for Fatma, men 
også hendes Kreds bestående af Skanderborg, Odder og Samsø kommune. 
 
En tak skal der også lyde til alle de valgtilforordnede der stod os til rådighed 
under de 2 valg, folketingsvalget og europaparlaments valget i år, selvom det 
var 2 valg der lå meget tæt på hinanden sætter vi i Venstre stor pris på de har 
lyst til at hjælpe. 
 
En tak skal der lyde til alle der har hjulpet til, med de 2 valg og dem der har 
frivillig bidraget til at vi i Venstre fik 2 rigtig flotte valg, og hvor vi i Galten, 
Låsby og Ry området fik vist fanen, og kom ud med vores liberale budskaber, 
tusind tak for dette!  
 
Her efter valget er det sket meget, med bla. udskiftning af Venstres 
daværende formand Lars Løkke Rasmussen og i dag har vi fået et frisk pust i 
Jacob Ellemann-Jensen, og det bliver spændende at se hvor det bærer hen 
af, men oplevelsen af de 2 landsmøder der har været, har været positive og 
med en ny kurs mod et bredere liberal politik i Venstre, det er selvfølgelig 
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noget vi tager med os til Venstre i Skanderborg og Galten, Låsby og Ry 
vælgerforening, hvor vi også skal udvikle os i de rigtige retninger hele tiden.  
 
I staten af det nye år venter der 2 generalforsamlinger, den første er vores 
GLR generalforsamling, hvor vi gerne ser flere af jer møde op, det er en stor 
hjælp, at vi kan få at vide igennem jer, når der sker noget i lokalsamfundet vi 
ikke er obs. på, den anden er kommuneforeningens generalforsamling, som 
altid er en hyggelig sammenkomst vi har i Venstre.  
 
Vi håber fra GLR bestyrelsen på endnu et godt liberalt år i 2020, og vi glæder 
os meget til at tage fat på de næste mange opgaver der kommer i både 
Galten, Låsby og Ry området.  
 
På vegne af GLR bestyrelsen.  
Glædelig jul og et rigtig godt liberalt nytår!  
 
 
GLR formand, Morten Møller 
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Julehilsen fra formanden fra Hørning-Stilling-Veng. 
 

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

 
Så er der gået et år mere, men det har været et turbulent år med ny formand 
og ny næstformand, men jeg tror at det er et stærkt hold.  
 
Vi i Hørning/Stilling/Veng arbejde på et virksomhedsbesøg i foråret. 
 
Vi i bestyrelsen i Hørning/ Stilling/Veng ønsker alle medlemmer i Venstre en 
glæde jul og et godt nytår . 
 
Venlig Hilsen 
 
Niels-Ole Frederiksen  
Formand 
 
 


