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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 2020. 
Dog forbeholder vi os retten til at flytte generalforsamlingerne, hvis der stadig 
er restriktioner i forhold til Coronaen.  
 
Og som altid:  
 
Husk at følge os på facebook 
(https://www.facebook.com/VenstreISkanderborgKommune)  
og hjemmesiden (https://skanderborg.venstre.dk/) 
 
Har du forslag til indhold, arrangementer, ris/ros så er du meget velkommen 
til at kontakte: 
 
Formanden for kommuneforeningen: 
Henning Jensen 
Mail: Henningj_dk@yahoo.dk 
Mobil: 60 94 43 75 
 
eller 
 
Sekretær for kommuneforeningen: 
Charlotte Abildskou Sørensen  
Mail: venstre@cabild.dk  
Mobil: 61 28 29 68 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Venstre i Skanderborg kommune  

https://www.facebook.com/VenstreISkanderborgKommune
https://skanderborg.venstre.dk/
mailto:Henningj_dk@yahoo.dk
mailto:venstre@cabild.dk
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Formanden fra kommuneforeningen  

 

Henning Jensen 
Kommuneforeningsformand 
E-mail: henningj_dk@yahoo.dk 
Mobilnr: 60 94 43 75 
 
 
 

 
Kære Venstremedlem 
 
Så er det atter ved at være jul. 
 
Det har været et år, der i høj grad har været præget af corona. Det har bl.a. 
betydet, at de fleste af de arrangementer, vi havde planlagt, desværre ikke 
har kunnet gennemføres. 
 
Siden generalforsamlingerne i foråret, har vores fokus primært været på 
kommunalvalget i 2021. 
 
Før kommunesammenlægningen bestod Skanderborg kommune af 4 
kommuner, der alle havde en Venstre borgmester, efter 
kommunesammenlægningen er det blevet til en rød kommune. Det er 
selvfølgelig ikke tilfredsstillende, og det skal vi have ændret i 2021. 
 
Når man analyser valgresultatet fra sidste kommunalvalg, er det tydeligt, at 
det er meget væsentligt for et godt valg, at der er kandidater i alle områder i 
kommunen og med en god spredning på alder køn m.v.  
 
Derfor bruger vi mange kræfter på at finde kandidater. Det er vores ambition, 
at vi skal have flere kandidater på listen til det kommende kommunalvalg, end 
vi havde ved sidste valg, og spredningen skal være bedre. Vi er kommet et 
godt stykke med kandidatlisten, men vi er langt fra i mål. Så derfor hører vi 
meget gerne, hvis I kender nogen, der kunne være potentielle kandidater. 
 
Vi arbejder også på valgprogrammet, og vi har en ambition om, at Venstres 
medlemmer skal være med til at komme med input til valgprogrammet.  
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Vi havde derfor planlagt en række medlemsmøder, hvor vi kunne få 
inspiration til valgprogrammet. Vi har kun nået at afholde et enkelt og har 
desværre måtte udskyde møderne p.g.a. situationen med corona. 
 
Jeg håber, vi kan gennemføre generalforsamlingerne i lokalforeningerne i 
februar og i kommuneforeningen i marts som normalt, men der er selvfølgelig 
en risiko for, at generalforsamlingerne må udsættes p.g.a. coronaen. 
 
Vi holder jer informeret om udvikling. 
 
Til slut vil jeg gerne takke jer alle, for jeres støtte til vores parti i det forløbne 
år. 
 
I ønskes en glædelig jul og et godt nytår. 
 
Med venlig hilsen 
Henning Jensen 
Kommuneformand  
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Borgmesterkandidaten 
 

Jens Szabo 
Borgmesterkandidat/Byrådsmedlem/Gruppeformand 
E-mail: jens.szabo@skanderborg.dk 
Mobilnr: 30 53 89 13 
 
 
 Julen 2020 
 

Kære alle medlemmer. 
 
Hermed en lille julehilsen midt i corona, corona og corona … Ja, alt drejer sig 
i øjeblikket om corona. Og sådan må det jo desværre være! 
 
Jeg ved, at mange af jer har corona tæt inde på livet. Utryghed og isolation er 
nogle af udfordringerne. Vi må undvære familie, venner, kammerater – 
fællesskabet er sat under et stort pres! Vi har alle fået vendt op og ned på 
vores dagligdag. Men vi må stå det igennem sammen og bakke op om 
retningslinjerne fra myndighedernes side. Vi skal nok komme ud på den 
anden side – heldigvis er der skruet markant op på testsiden, og så skulle 
vacciner være på trapperne. 
 
Der skal samtidig lyde en tak til de mange ansatte, der holder hjulene i gang. 
Fx på sundheds- og omsorgsområdet, ja alle – også i den private sektor. 
 
I 2021 skal vi, som bekendt, vælge et nyt byråd for perioden 2022-2025. Vi er 
i fuld gang med at forberede dette arbejde. Det er helt afgørende at få 
mobiliseret alle gode Venstre-kræfter. Skanderborg Kommune er en BLÅ 
kommune – det ved vi fra valg til Folketing og fra valg til EU. Conora gør 
noget af dette arbejde lidt mere udfordrende. Derfor beder jeg alle om at 
ringe, maile m.v. med emner til valgprogrammet eller vedr. mulige kandidater 
til vores liste. Vi kan evt. mødes i små virtuelle grupper og politikudvikle 
sammen. 
 
Der ligger mange medlemsarrangementer klar til at blive skudt i gang, når det 
igen bliver muligt og forsvarligt at forsamles i større grupper.  
 

mailto:jens.szabo@skanderborg.dk
mailto:jens.szabo@skanderborg.dk
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Vi har besøgt flere erhvervsvirksomheder og er klar med initiativer på 
erhvervssiden – og det er hårdt tiltrængt efter offentliggørelsen af Dansk 
Industris årlige temperatur på erhvervsvenligheden, hvor Skanderborg 
Kommune fortsætter med at ryge markant længere ned ad listen. Det er helt 
uacceptabelt, det skal vi have rettet op på! Byrådsmedlemmer og –kandidater 
er generelt klar til at gå på gader og stræder og høre, hvad der optager 
borgerne, virksomhederne m.fl. og gå i dialog med dem.  
 
Vi er bare så klar til at komme i gang! 
 
Det må snart gå i den rigtige retning med bekæmpelsen og udryddelsen af 
Corona. 
 
Med disse ord ønskes I og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
 
Med venlig hilsen 
 
Jens Szabo 
Borgmesterkandidat/Gruppeformand 
 
PS: Mail gerne på jens.szabo@skanderborg.dk, eller ring på 3053 8913.  

mailto:jens.szabo@skanderborg.dk
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Julehilsen fra formanden fra Skanderborg og omegn. 
 
 
 
Niels-Ole Frederiksen  
Formand for Venstre i Skanderborg og omegn. 
E-mail: mesingkranse@gmail.com 
Mobilnr: 40 11 16 23  
 
 

Kære medlemmer. 
 
Først vil jeg takke for valget som formand for Skanderborg og omegns 
Vælgerforening. Jeg ser frem til at godt samarbejde. Selvom det er en 
udfordring med Covid-19. 
 
Vi går et travlt år i møde, bl.a. med kommunevalget til november 2021. 
 
Vores Generalforsamling i Februar 2021 ved vi endnu ikke om den bliver 
muligt at gennemføre pga. Covid-19. Men det skal vi nok holde jer orienteret 
om.  
 
Hørning-Stilling-Veng er nu overført til Skanderborg og omegns 
vælgerforening, hvilket i praksis betyder, at alle medlemmer er overflyttet til 
Skanderborg og omegn.  
 
Skulle der være medlemmer, som heller vil være medlem i Vælgerforeningen 
for Galten-Låsby-Ry, så sender du mig blot en mail, så sørger jeg for resten.  
 
Har du spørgsmål kan du altid sende mig en mail eller kontakte mig på min 
mobil. 
 
Glædelig jul og godt nytår til alle.  
 
Niels-Ole Frederiksen 
Formand for Skanderborg og omegn.  

mailto:mesingkranse@gmail.com
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Julehilsen fra formanden fra Galten-Låsby-Ry. 
 
 
Arne Lægaard 
Formand for Venstre i Galten-Låsby-Ry  
E-mail: venstre.glr@gmail.com 
Mobilnr: 51 88 01 99 
 
 

 
Kære medlemmer af Galten, Låsby og Ry vælgerforening.  
 
Vi har i 2020 været vidne til den hidtil største disruption, som verden har set. 
Uden krig er vi alle løbet ind i en fælles fjende i form af Corona-virussen, som 
har givet anledning til masser af nytænkning for at håndtere hverdagen for os 
alle sammen. Hvem havde for et år siden troet at mundbind og visirer ville 
give anledning til specialkollektioner for fodboldklubber og ny innovation, så vi 
kan beskytte os uden at blive hæmmet alt for meget. 

Den slags har vi brug for. Vi skal også nytænke i Venstre. Vi fik en ny 
formand på landsplan i Jakob Ellemann Jensen i 2019 og i både 
kommuneforening og vores egen lokalforening her i 2020. At vi så blev slået 
lidt tilbage af Corona med manglende arrangementer siden 11. Marts 2020 
har ikke holdt bestyrelsen helt i ro.  
 
Vi tog hurtigt handsken op i form af online-møder i både kommuneforening og 
vores egen lokalforening. På samme vis som mange af os i det daglige har 
arbejdet hjemmefra – det kræver alt sammen tilvænning og 
forandringsvillighed.  
 
Til alt held, så har vi i Venstre været forandringsvillige. Idéer om online 
opstillingsmøde var på banen – men vi ville gerne have så mange som muligt 
med til at bestemme, hvem der skal være vores borgmesterkandidat til det 
kommende kommunalvalg 16. november 2021. 
 
Ved et, efter forholdene, velbesøgt opstillingsmøde som fulgte 4 
præsentationsmøder rundt i kommunen, kunne vi pege på Jens Szabo som 
vores borgmesterkandidat.  
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Som formand for Venstre i Galten, Låsby og Ry, så glæder det mig, at vi 
faktisk havde både Anders Rosenstand Laugesen og Jens Szabo i vores 
medlemskreds som kandidater til at stå i spidsen for kandidatholdet til det 
kommende valg.  
 
Nu står et stort arbejde med at overbevise vælgerne om, at vi har et bedre 
bud på fremtiden for Skanderborg Kommune end det nuværende flertal i 
byrådet.  
 
Vi er i gang med at lave et valgprogram og finde kandidater. Input til begge 
dele er særdeles velkommen. Vi skal have så bred forankring i hele vores 
område som muligt – Ellers vil der fortsat være fare for at der tænkes i os og 
dem i vores kommune i stedet for et stort Vi.  
 
Jeg vil selv arbejde for, at vi arbejder for at Skanderborg Kommune opleves 
som en af Danmarks bedste kommuner af alle medlemmer af Venstre, men 
også resten af kommunens borgere. Disruption i forhold til de nuværende 
tankegange er en nødvendighed. 
 
Glædelig jul og godt nytår. 
 


