NYHEDSBREV NR. 3 – SEPTEMBER 2016
VENSTRE I SKANDERBORG KOMMUNE

Kære medlem.
Så er sommeren vist ved at være slut – og de fleste er begyndt på arbejde igen.
Vi skal også i gang igen, så nyhedsbrevet kan komme ud.
Vi forsøger at opdaterer vores hjemmeside med alle oplysninger. Så smut forbi på
www.skanderborg.venstre.dk og se hvad der sker af nye arrangementer eller måske noget
nyt fra politikkerne 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.
2.
3.
4.
5.

Formanden har ordet.
Budgetforlig
Hjemmeside/facebook
Landsmøde i Venstre 2016
Arrangementer
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1. Formanden har ordret
Kære Venstremedlem.
Allerførst vil jeg gerne byde vores nye medlemmer hjertelig velkommen.
Jeg håber I bliver glade for medlemskabet og, at I vil være med til at
præge Venstres politik.
Hen over sommeren – hvis man da kan kalde det sommer – har det
politisk været usædvanligt stille.
Det ændrede sig pludseligt da Esben Karstensen valgte at trække sit
kandidatur som Venstres borgmesterkandidat af personlige årsager. Det er ærgerligt, men
der skal lyde en stor tak til Esben Karstensen for det store stykke arbejde han har lagt i
Venstre i det forgangne halve år.
Hertil er så kommet regeringens helhedsplan, finanslov m.m.. Det skal blive spændende at
se, hvad det hele ender med. Under alle omstændigheder er det en meget visionær og
ambitiøs plan Venstre har lagt frem.
Lokalt arbejder byrådsgruppen lige nu med budgetforhandlingerne. Resultaterne heraf vil
jeg vende tilbage til når budgettet – med eller uden Venstres stemmer – er vedtaget.
Siden sidste nyhedsbrev har vi i bestyrelsen udarbejdet en køreplan for udarbejdelse af
Venstres valgprogram til KV-2017. I oktober har bestyrelsen og byrådsgruppen et
fællesmøde, hvor vi vil opstille en række fokuspunkter. Disse lægges ud til drøftelse i
lokalforeningerne ligesom vi håber, at lokalforeningerne vil bidrage med nye ideer. Næste
trin vil være at udarbejde det endelige valgprogram. Herefter følger kandidatopstilling.
Der har været flere gode arrangementer siden sidst. Et fint grundlovsmøde på Ejer
Bavnehøj og gode gadearrangementer i Skanderborg og Ry. Et politisk møde med Søren
Gade og Fatma Øktem på Låsby Kro d. 24. august. Det blev en spændende og
underholdende aften med gode indlæg og efterfølgende stor debatlyst. Jeg håber vi
fremover kan lave lignende gode arrangementer.
Alt for nu. Husk at gode ideer, kritik m.m. modtages med tak.

Mange hilsner
Svend Møller Sørensen
Kf.fmd.
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2. Budgetforlig.
Jens Szabo
Byrådsmedlem:
Birte og undertegnede har på Venstres vegne i går aftes (19/9-16)
indgået forlig om de kommende års budgetter sammen med samtlige
byrådets partier.
Vedhæftet følger vores talepapir fra pressemødet i morges. (20/9-16)
Det samlede budgetforlig fremgår af Skanderborg Kommunes
hjemmeside. (https://www.skanderborg.dk/2016/september/bredt-budgetforlig-med-fokuspaa-psykisk-saarbare)
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Birte eller undertegnede.
Mvh
Jens

Venstre
talepapir budgetforlig 2016
Venstre kvitterer over for alle byrådets partier for den konstruktive proces, der har
været i forbindelse med årets budgetarbejde. Det viste sig imidlertid, at der ikke var
behov for at tage sparekatalogets mange voldsomme besparelsesforslag i brug,
såvel som aftalen mellem Regeringen og KL vedr. effektiviseringer
(omprioriteringsbidrag), reformer på bl.a. arbejdsmarkedsområdet, et gunstigt
udskrivningsgrundlag m.v. gjorde budgetlægningen mindre omfattende. Der
hersker dog fortsat store udfordringer på anlægssiden, bl.a. opførelse af
skolebyggeri i Hørning.
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Venstre har bl.a. lagt afgørende vægt på følgende områder:
- at omfanget af besparelser på de borgernære, kulturelle og tekniske områder blev
begrænset væsentligt, og at besparingspotentialer på diverse puljer og administration
generelt er taget i anvendelse
- at der årligt fra 2018 afsættes 2 mio og i 2017 afsættes 1 mio til styrket indsat over for
elever, der ikke opnår karakteren 02 i dansk og i matematik
- at der i 2017 ikke udmøntes yderligere ”grønthøster-besparelser” ud over den i forvejen
aftalte halve procent
- at der afsættes 50 tkr. årligt til den af Handicaprådet længe ønskede
”tilgængelighedspulje”
- at der afsættes 2 mio til udmøntning af nogle af forslagene fra det midlertidige udvalg
vedr. Skanderborg Midtby – et lignende beløb er afsat vedr. det midlertidige udvalg vedr.
Byernes vækst – finansieres via OIK-puljen

Venstre havde gerne set:
- at mulighederne for opførelse af nyt og moderne svømmehal på Fælleden blev
gennemarbejdet yderligere
- at ny køkkenstruktur (mere spændende mad til de ældre på plejecentre og i eget hjem)
kom i gang allerede i 2017

Venstre vil fortsat arbejde for:
- at der opføres svømmefaciliteter i Ry og på Klank

Yderligere oplysninger: Forhandler for Venstre Jens Szabo, 30 53 89 13
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3. Hjemmeside/facebook
Venstre i Skanderborg har sin egen hjemmeside. Du kan se den på
www.skanderborg.venstre.dk.
På hjemmesiden for Venstre i Skanderborg Kommune kan du læse om vores politiske
visioner for Skanderborg og se hvem vi er. Du kan også læse om kommende
arrangementer og aktuelle politiske sager.
Vi har også en side på facebook.
https://www.facebook.com/VenstreISkanderborgKommune/
Hvis du har noget på hjertet er du velkommen til at skrive på facebook, sende en mail
til os eller ringe til en af os.
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
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4. Landsmøde i Venstre 2016
LANDSMØDE 2016: VÆR MED
Venstres Landsmøde finder i år sted i Herning 19.-20 november.
Politisk bliver det et efterår, hvor Helhedsplanen og finansloven kommer i fokus, og
regeringen håber at opleve masser af støtte.
Derfor vil vi gerne se så mange gæster og delegere som muligt, og alle Venstres
medlemmer har mulighed for at deltage i såvel mødet som aftenfesten.
Om få uger bliver det muligt at bestille billetter - sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Hvis du har brug for hjælp med tilmelding, kørsel eller andet så kontakt endelig:
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

Læs mere om landsmødet her: http://www.venstre.dk/partiet/landsmoede

Side 6 af 10

NYHEDSBREV NR. 3 – SEPTEMBER 2016
VENSTRE I SKANDERBORG KOMMUNE
5. Arrangementer
Kommende aktiviteter i 2016
September:
24/9: Tur til Samsø. Invitation og reminder er udsendt til alle medlemmer.
Oktober:
11/10: Virksomhedsbesøg hos Scanex i Skovby. Invitation udsendes senere.
28/10: Mørk nat i Skanderborg
November:
19.-20 november: Landsmøde i Herning

Afholdte aktiviteter:
Torvedag i Galten, Lørdag den 7. maj 2016
Sædvanen tro var Venstre igen i år repræsenteret med en stand til vores byfest.
Nogle af vores politikere var mødt op:
Bent Jakobsen, Birte Andersen og Peder Porse.
De hjalp alle med at dele balloner, vindmøller og
Venstres gode budskaber ud til borgerne.

Igen i år havde vi lavet en lille konkurrence med 4 spørgsmål, men vi har vist være lidt for
kreative, for det var lidt svær.
Vinderen blev:
Gitte Kjærsgaard fra Galten. Hun er kontaktet og får præmien som var 2 biografbilletter til
Biohuset i Galten.
En stor tak til alle som deltog i konkurrence og vi håber, at i vil være med næste år.
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Der blev også tegnet 2 ny medlemmer til Venstre på
dagen.
Kævlen var selvfølgelig med til byfesten og der var
flødeboller til alle som kunne slå sømmet i. Især børnene
var vilde med at prøve.

Med det gode vejr, var det lidt svært for nogle af børnene
at forstå at Vejrmøllen skulle dreje rundt, for der var
næsten ingen vind.

Vi synes at det var en rigtig god dag med mange besøg på vores stand.
En stor tak til alle som kom og hjalp med at passe boden, og en særlig stor tak til vores
politikker for deres arrangement og hjælpsomhed.
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Debatmøde med Fatma Øktem og Søren Gade, Onsdag den 24. august:
Onsdag den 24. august var der inviteret til debatmøde på Låsby Kro.
Vi startede med Flæskesteg m/tilbehør, og derefter var der oplæg fra Fatma Øktem og
Søren Gade.
Aftenen sluttede med spørgsmål til de 2 politikere og dem var der rigtig mange af.
En rigtig god og hyggelig aften, som vi håber vi kan lave flere af.
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Ry by Night, Fredag den 26. august 2016
På en yderst smuk, varm og solbeskinnet sensommeraften fredag den 26. august 2016
blev det traditionsrige og velbesøgte aftensarrangement ”Ry by Night” endnu engang
afholdt i centrum af Ry. Venstre i Skanderborg Kommune og lokalforeningen for Galten,
Låsby og Ry var naturligvis til stede i centrum af festlighederne tæt ved Posthusgrunden
og Ry Station.
Venstres stand var veludstyret med bl.a. sømblok, balloner, flødeboller, bolsjer, kaffe, flag
og en lang række gode og engagerede Venstre-folk i sommerhumør. De på standen
repræsenterede V-folk var Richardt Mortensen, Finn Pedersen, Jens Szabo, Peder Porse,
Søren Erik Pedersen, folketingskandidat Fatma Øktem, Esben Karstensen og Anders
Rosenstand Laugesen.
Med så stærkt et hold blev der naturligvis både diskuteret politik, solgt medlemskort,
hygget, slået søm og afholdt konkurrencer. Bl.a. blev der afholdt en quiz, hvor deltagerne
dystede om at vide mest om Venstre. Vinderen af denne quiz blev Matthias Kachouri,
Skæphøj 32, 8680 Ry.
Alt i alt var der tale om et rigtig godt arrangement, hvor vi virkelig fik holdt fanen høj midt i
sommervarmen. Vi takker Venstres landsorganisation for lån af udstyr og materialer,
Esben Karstensen for sponsering af flødeboller, Jørgen Jakobsen for lån af pickup-bil og
Richardt Mortensen for sponsering af minicruiset med Stena Line.
MINICRUICE til Stena Line:
Matthias Kachouri
Skæphøj 32
8680 Ry

Kræmmermarked i Skanderborg, kl. 10.00 til 15.00
Lørdag d. 3. september var der kræmmermarked i Skanderborg.
Venstre slog teltet op ud for Danske Bank.
På en flot sensommerdag var der mange besøgende i Skanderborg. Der var fin interesse
for vores stand og der blev diskuteret politik med rigtig mange mennesker. Heldigvis også
med mange, der ikke var Venstrefolk.
Forhåbentlig lykkedes det at overbevise nogle.
Stor tak til jer der brugte nogle timer på vores stand.
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