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Kære medlem.  
 
Så er vi i gang igen med nyhedsbrevet.  
 
Vi har haft travlt i foråret. Vi har haft en Jobannonce i aviserne og det har betydet, at vi nu 
har Esben Karstensen som borgmesterkandidat.  
Vi har haft opstillingsmøde for en folketingskandidat og har her valgt Fatma Øktem. 
Vi har haft generalforsamlinger i alle de lokale vælgerforeninger, så der har været lidt 
udskiftning i bestyrelserne. Bestyrelsen for Kommuneforeningen har også fået et nyt 
medlem med. 
Se præsentationen af Bestyrelsen for Kommuneforeningen i dette nyhedsbrev. 
 
Vores hensigt er at ca. hver 2. måned vil vi udsendes nyhedsbrevet.  
 
Vi forsøger at opdaterer vores hjemmeside med alle disse oplysninger og mange flere. Så 
smut forbi på www.skanderborg.venstre.dk og se hvad der sker af nye arrangementer eller 
måske noget nyt fra politikkerne, borgmesterkandidaten eller folketingskandidaten.  
 
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 
 

 
 
Dette nyhedsbrev indeholder: 
 

1. Formanden har ordet. 
2. Præsentation af bestyrelsen i kommuneforeningen 
3. Nyt fra borgmesterkandidaten 
4. Nyt fra folketingskandidaten 
5. Arrangementer 

http://www.skanderborg.venstre.dk/
mailto:venstre@cabild.dk
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1. Formanden har ordret 
 

Det var så den første måned som formand. En spændende måned. 

Mange nye ting at sætte sig ind i, møder med mange nye mennesker 

osv.. 

Jeg har i den forløbne måned deltaget i gruppemøder, været til 

hovedbestyrelsesmøde og kandidattræf samt mailet/talt med mange 

venstre kolleger. 

På hovedbestyrelsesmødet var det en stor oplevelse at møde en række 

ministre med statsministeren i spidsen i veloplagt stil. Det er 

beundringsværdigt alt det regeringen har nået til nu og visionerne for den kommende tid er 

store og flotte. Her hvor regeringen nærmer sig sin 1 års fødselsdag er det vigtigt, at vi 

som Venstrefolk husker at fortælle om nogle af alle de ting, der er nået. Trepartsaftale om 

integration, aftale om et nyt og tryggere dagpengesystem og et moderne kontanthjælpsloft 

for blot at nævne nogle. I kan læse meget mere ved at ”klikke ind” under punktet 

”fremtiden sammen med Venstre” på forsiden (www.skanderborg.venstre.dk). Her kan I 

også læse om de kommende arrangementer m.m. 

Målene for Venstre i Skanderborg er: 

1. At genvinde borgmesterposten ved kommunalvalget i 2017. Vi er godt på vej med 

en rigtig god borgmesterkandidat samt en god og arbejdsom byrådsgruppe. 

2. At få valgt et nyt folketingsmedlem. Her stiller kredsen med en stærk kandidat i 

Fatma Öktem. 

3. At få mere liv i vores forening og få skabt medlemsfremgang. Det kan ske ved bl.a. 

at få lavet nogle gode arrangementer og at få samarbejde/kontakt med andre 

Venstreforeninger i vores område for at få inspiration og evt. lave nogle ting 

sammen. 

Der er opstillingsmøde af spidskandidat til regionsrådet d. 9. maj. Der er til nu kommet 2 

kandidater. Sten Jakobsen fra Struer og Carsten Kissmeyer fra Ikast. Her er en oplagt 

mulighed for at få direkte indflydelse på, hvem der forhåbentlig bliver den næste 

regionsformand. Se invitationen på hjemmesiden under arrangementer. 

(www.skanderborg.venstre.dk) 

Som en sidste ting: Gode ideer, kommentarer m.m. modtages altid med tak. 

 

Svend Møller Sørensen 
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2. Præsentation af Bestyrelsen i Kommuneforeningen.  
 

 

Svend Møller Sørensen – Formand 
 
Jeg er 65 år. Har i 23 år været skoleinspektør i Horsens. Gik på 
pension i nov. 2015 og helliger mig nu driften af vores land- og 
skovbrug i Horndrup. 
  
Har altid været politisk interesseret – og altid Venstre. Mit første 
aktive arbejde var EF-afstemningen i 1972. 
 
 

 

 

Jens Erik Sørensen – Næstformand 
 
Formand for Venstre i Hørning.  
Medlem af Venstre i 28 år. Har altid været interesseret i at 
diskutere politik, er liberal i tanke og handling. 
Medlem af skolebestyrelsen i 10 år på Højboskolen i Hørning – 6 
år som formand. 
Byrådsmedlem i Skanderborg fra 2010 til 2013. 
Domsmand ved retten i Horsens og medlem af Ankestyrelsens 
beskæftigelsudvalg. 
Arbejder som konsulent ved Danish Agro koncernen i Galten. 

 

 

Morten P. Hansen – Kasserer (Ekstern) 
 
Kasserer i Stilling-Gram Venstre 
Formand og kasserer for Venstre i Skanderborgkredsen 
 
Jeg er 63 år og beskæftiget mig med korn og foderstofbranchen 
siden 1970. 
 
Medlem af Venstre siden 80’erne. 
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Charlotte A. Sørensen – sekretær (Ekstern) 
 
Sekretær for Venstre i Galten – Låsby – Ry.  
 

Jeg er 48 år og arbejder som kontorassistent hos Frode Laursen 

A/S. 
 
Jeg har været medlem af Venstre siden 2012, hvor jeg også blev 
valgt ind i bestyrelsen for Venstre i Galten og blev sekretær.  
 

 

Hanne Majgaard - bestyrelsesmedlem 
 
Formand for Galten – Låsby – Ry. 
Har siddet i Venstre bestyrelse siden 2012 og har altid interesseret 
mig for politik. 
Har i mange år været selvstændig erhvervsdrivende, Formand for 
Markedsføringsforeningen i Galten og været en aktiv del af 
foreningslivet i Galten-Skovby. 
 
Undervist i gymnastik i foreninger og LOF i ca. 30 år. 
 

 

Jørgen Jakobsen - bestyrelsesmedlem 
 
Næstformand for Galten – Låsby – Ry. 
61 år og landmand. Jeg har været med i Venstre gennem mange 
år. I 1972 var jeg blevet meldt til et kursus i Randers om 
fællesmarkedet, det var jo det år vi stemte JA. Mødeleder var 
Anders Fog Rasmussen.  
Jeg har haft mange forskellige poster i landbrugets organisationer. 
Partipolitik derimod har aldrig været det der har haft min største 
interesse, men det bagved, altså det organisatoriske, har jeg 
været optaget af. 
Jeg har været formand i Låsby Venstre gennem en årrække, og er 
nu valgt til næstformand i den nye forening. 
 

 

Anders Rosenstand Laugesen - bestyrelsesmedlem 
 
Jeg er 32 år gammel og underviser indenfor international økonomi 
og matematik på Aarhus Universitet. I Venstre er jeg nyvalgt til 
bestyrelserne i Galten-Låsby-Ry, Skanderborg Kommune og 
Skanderborgkredsen.  
 
Jeg arbejder bl.a. for, at vi: i) får Esben Carstensen valgt ind som 
borgermester; ii) får Fatma Øktem i Folketinget; iii) får styrket 

Venstre ganske markant i Skanderborg Kommune.  
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Arne Lægaard - bestyrelsesmedlem 
 
Formand for Venstre i Skanderborg og Omegn  
Med en baggrund i landbruget i Nordvestjylland er jeg på det 
nærmeste født ind i Venstre og var i gymnasietiden medstifter af 
en lokal VU-forening. I studietiden var jeg aktiv i Danmarks 
Liberale Studerende og siden har jeg været involveret i de lokale 
vælgerforeninger de forskellige steder, hvor jeg har boet. 
Arbejdsmæssigt bruges tiden hos SEGES i Skejby med udvikling 
af økonomistyringssystemer til landbruget. 
I forhold til Venstre i Skanderborg Kommune så vil jeg arbejde for, 
at vi som borgere oplever en hel kommune med lige muligheder 

for alle borgere uanset hvor vi bor.  
 

 

Martin Kristensen – bestyrelsesmedlem 
 
Næstformand for Venstre i Skanderborg og Omegn 
 
Bor i Skanderborg 
Kontorfunktionær 
 
Jeg har været medlem af Venstre gennem mange år og været 
aktiv i flere af Venstres bestyrelser. 

 

Ole H. Taankvist – bestyrelsesmedlem 
 
Kasserer for Venstre i Skanderborg og Omegn 
Medlem af Venstre siden 1993.  
Jeg brænder for nærdemokratiet, og synes samfundet lige udenfor 
døren er vigtig.  
Jeg er født i 1966 og således lige fyldt 50 år.   
Jeg arbejder til daglig som bankrådgiver hos Nordea i Åbyhøj. 
Politisk brænder jeg for vores infrastruktur, herunder vores veje. 
Skole- og børnepasning er områder som ligger mit hjerte nært. –
Ved seneste generalforsamling blev jeg endvidere valgt som 
repræsentant for kommunen i regionsbestyrelsen. 
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Knud Gammelgaard – bestyrelsesmedlem 
 

Jeg er 62 år. Landmand og bor i Søballe 
 
Jeg er formand i for Venstre i Veng og har været medlem af 
Venstre i ca. 35 år. 
 
Mange år i bestyrelse og nogle år som formand. 

 

Jon Stefansson – bestyrelsesmedlem 
 

Formand for Venstre i Stilling/Gram  
 
IT konsulent 
 
Medlem af Venstre siden 2012 og af bestyrelsen siden 2013. 
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3. Nyt fra Borgmesterkandidaten 
 

En måned er gået siden jeg blev valgt som Venstres spidskandidat til 
kommunevalget i 2017 og sikken en måned. Det har været dejligt med 
alle de positive tilkendegivelser, fra nær og fjern. 
 
Fra Venstres landsorganisation til mange her i Skanderborg 
kommune. Det mest overraskende var nok fra mange af de tidligere 
kandidater på Venstres liste, som tilkendegav at de ville genopstille, 
hvis de fik muligheden for det. Jeg har overværet et byrådsmøde, 
deltaget i gruppemøder, talt med pressen samt mange af kollegaerne 
fra de andre partier i byrådet. Der er meget, der tegner godt og viljen 
til at få gennemført Venstres politik er stor. Mange sager står for at 

blive besluttet, ældrestrukturen, byggeri, m.m. i Ry, borgere der er nervøse for store 
vindmøller i deres områder og ikke mindst en renovering af Skanderborg Svømmehal. Ja 
der er mange sager hver måned, og mange af disse sager er venstre enige i. Derfor kan 
det til tider også være svært for alle andre at se forskel på de forskellige partier i byrådet. 
Vores nuværende borgmester har ført meget god borgelig politik.  
 
Er der ting vi bør se på i fremtiden, er det den omtalte Skanderborg model, som 
Skanderborg byråd styre efter. Kontraktholder med mange institutioner, embedsmændene 
tilvejebringelse af dagsordner m.m. Det er en speciel model som Skanderborg har haft i 
mange valgperioder. Jeg tror at tiden er inde til at se om denne model stadigvæk er 
tidstilsvarerne.  
 
Jeg rejser stadigvæk en del i forbindelse med mine interesser i de selskaber jeg 
kontrollerer i udlandet. Har lige været i Portugal hvor skoledagen for eleverne er mere end 
8 timer, men så har man også næsten 3 måneders sommerferie. I Berlin er man nu startet 
på i flere klasser at have 2 lærer, for at få mere ro og undervisning i klasserne. Sådan er 
der konstant en udvikling i gang. I Skanderborg er det vist kun speciel klasserne der har 2 
lærer endnu.  
 
Civilt er vi ved at være færdige med at bygge Samba om til en fabrik, der både laver 
flødeboller og vingummi, lakrids og Bolsjer. De 8 Fabriksudsalg vi har rundt om i landet 
med 2 ugentlige åbningsdage har fået en fantastisk start med over 1000 gæster hver uge 
pr. sted.  
 
Vores datter som studerer jura på sidste år i Berlin har lige løbet Berlin halv maraton 
sammen med 30.000 andre. Vores søn som er back pakker i Australien på 4. måned er 
lige starte med at plukke bananer på en plantage for at tjene nogle penge til de sidste 3 
måneder. 
 
Esben Karstensen 
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4. Nyt fra folketingskandidaten 
 
Præsentation af mig til medlemmerne af Venstre i 
Skanderborg. 
 
Mit navn er Fatma Øktem. Jeg er 42 år gammel 
og kommer fra Aarhus, hvor jeg stadigvæk bor den dag i dag. 
Jeg har siddet i regionsrådet her i Region Midtjylland, og så 
sad jeg i Folketinget fra år 2011 til år 2015 som Venstres 
ligestillingsordfører. Jeg er ambassadør for Den Gamle By og 
Stop volden mod kvinder, og derudover sidder jeg 
i Trygfodens samt Staten i hele Danmarks bestyrelse. 
 

Jeg har et hjerte, der banker for politik og for Østjylland. Jeg stiller op til Folketinget, fordi 
jeg vil kæmpe for, at du kan leve netop det liv, du har lyst til, uden at staten og andre skal 
blande sig i det, så længe du overholder lovgivningen. Grundtvig sagde engang: "Kun 
den er fri, der lader næsten være fri med sig." De kloge ord gælder os alle. Jeg tror på, at 
noget af det, der gør vores samfund stærkt, er, at det er et mangfoldigt samfund. Vi har 
brug for frihed til forskellighed, og den frihed gælder alle uanset køn, religion, etnicitet og 
seksualitet.  
 
Jeg kender Østjylland og vores udforinger. Jeg har også holdt i kø på E45, hvor 
trafikbelastningen er alt for stor. Der er ca. 15.000, der pendler ind og ud af Østjylland for 
at komme på arbejde, det er ikke godt nok. Jeg har debatteret med vanvittige imamer 
hos Grimhøjmosken, hvor TV 2 for nyligt dokumenterede, at der hersker rabiate 
holdninger, der hører hjemme i Middelalderen. Jeg kender vores erhvervslivs 
udfordringer og Østjyllands vækstpotentiale.  
 
Derudover er jeg også opmærksom på de store nationale udfordringer. Vi kæmper 
stadigvæk med efterdønningerne fra finanskrisen, og væksten i det danske samfund er alt 
for lav. Der er et stor behov for vækstinitiativer! Vi står også mit i en enorm 
flygtningekrisen, der har sat hele Europa under massivt pres. Vi står stadig med store 
integrationspolitiske udfordringer, hvor muslimske kvinder bliver undertrykt. Det skal der 
gøres noget ved. 
 
Jeg er rigtig glad for den tillid, medlemmerne af Venstre i Skanderborg har vist mig, og jeg 
kan næste ikke vente med at komme og besøge jer. Der er rigtig meget arbejde forude, og 
jeg glæder mig meget til at samarbejde med jer! 
  
Fatma Øktem   
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5. Arrangementer 
 
Kommende aktiviteter i 2016  

Galten – Låsby - Ry:  

 Torvedag i Kr. Himmelfartsferien. Lørdag den 7. maj fra kl. 9 til 13.  

 Ry by Night, Fredag den 26. august 2016 
 
Skanderborg og omegn:  

 Lysnat, fredag den 20. maj, kl. 18.30 til 20.30  

 Besøg på Tebstrup Børnehus, 7. juni kl. 19 til ? 

 Sortnat, fredag den 28. oktober 
 
Kommuneforeningen:  

 Kræmmermarked, Lørdag den 3. september, kl. 10.00 til 15.00 


