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Navne- og adresseoversigt
Kommuneforeningsformand
Ketty Christoffersen, Ommevej 2, 6740 Bramming
Tlf. 75191259 / 22534209 Mail: keot@mail.dk

Byrådsgruppen:
Borgmester Johnny Søtrup, Kirkegade 1, 3 th, 6700 Esbjerg
Tlf.: 75125070 / 27241200 Mail: johs@esbjergkommune.dk

Næstformand Klaus Fog, Hillerupvej 44, 670 Ribe
Tlf. 21156909 Mail: kfog@bbsyd.dk

Viceborgmester Jesper Frost Rasmussen, Tranbergvænget 21,
Vr. Nebel, 6715 Esbjerg N
Tlf. 27241800 / 75169382 Mail: jesra@esbjergkommune.dk

Kasserer Lilian Andersen, Roald Amundsensvej 31, 6715 Esbjerg N
Tlf. 75132500 Mail: la@apalaw.dk

Gruppeformand Kurt Bjerrum, Gørdingvej 70, 6771 Gredstedbro
Tlf. 22955266 Mail: kurbj@esbjergkommune.dk

Vælgerforeningsformænd:
Bramming: Laurids Schack, Mejsevej 12, 6740 Bramming
Tlf. 29414239 Mail: schack@brammingnet.dk

Jakob Lose, Hostrups Allé 1, 6700 Esbjerg
Tlf. 26744053 Mail: jl@esbjergkommune.dk

Darum: Peter Lundgaard, Gl. Darumvej 23, 6740 Bramming
Tlf. 20229078 Mail: pl@kvg-is.dk

Henning Ravn, Lunagård 22, 6740 Bramming
Tlf. 40101246 Mail: henra@esbjergkommune.dk

Esbjerg: Henning Lyager, Januarvej 13., 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 41999012 Mail: lyager@privat.dk

Alex Sørensen, Roagervej 329, Vodderbro, 7660 Ribe
Tlf. 53283130 Mail: alesr@esbjergkommune.dk

Esbjerg Vest: Lena Schou Jørgensen, Galeasen 7, 6710 Esbjerg V
Tlf. 29299115 Mail: lena.s.j@bbsyd.dk

Kurt Jakobsen, Vester Vedstedvej 65, 6760 Ribe
Tlf. 22750767 Mail: kuja@esbjergkommune.dk

Grimstrup - V. Nykirke:
Ketty Christoffersen, Ommevej 2, 6740 Bramming
Tlf. 75191259 Mail: keot@mail.dk

Annemette Knudsen Andersen, Øster Vedstedvej 74, 6760 Ribe
Tlf. 75424979 / 21215633 Mail: ankan@esbjergkommune.dk
Karsten Degnboel, Alsædvej 2E, 6740 Bramming
Tlf. 23238249 Mail: kade@esbjergkommune.dk

Vejrup-Gørding:
Hans Erik Andersen, Kløvermarken 49, 6690 Gørding
Tlf. 76223482 Mail: hans-erik-andersen@jubii.dk

Henrik Andersen, Sønderbyvej 28, 6731 Tæreborg
Tlf. 40186224 Mail: hat@post.tele.dk

Jernved: Bent Jepsen, Plougsvadvej 13, 6771 Gredstedbro
Tlf. 51549469 Mail: bkj@ofir.dk

Jørn Schultz, Åbirken 13, 6690 Gørding
Tlf. 75178332 / 24640120 Mail: jschu@esbjergkommune.dk

Obbekjær-Kalvslund: Leif Møller, Obbekærvej 100, 6760 Ribe
Tlf. 75441316 / 23397916 Mail: varmingsminde@live.dk

Anders Rohr Jørgensen, Hillerup Markvej 6, Hillerup, 6760 Ribe
Tlf. 22562494 Mail: arj@arjshop.dk

Ribe: Anders Rohr Jørgensen, Hillerup Markvej 6, 6760 Ribe
Tlf. 22562494 Mail: arj@arjshop.dk

Tommy Noer, Merkurvænget 79, 6710 Esbjerg V.
Tlf. 40174301 Mail: ton@esbjergkommune.dk

Roager-Seem-Spandet: Alex Sørensen, Roagervej 329, 6760 Ribe
Tlf. 75443130 / 40122102 Mail: alesr@esbjergkommune.dk

Jens Vind Petersen, Novrupvej 28 1., 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 40122111 Mail: jep4@esbjergkommune.dk

Tjæreborg-Sneum:
Henrik Andersen, Sønderbyvej 28, 6731 Tjæreborg,
Tlf. 75175421 / 40123355 Mail: hat@post.tele.dk

Regionsrådsformand Stephanie Lose, Hostrup Allé 1, 6700 Esbjerg
Tlf. 25330982 Mail: slo@rsyd.dk

Vester Nebel: Egon Rasmussen, Gl. Lifstrupvej 33, 6715 Esbjerg N
Tlf. 75169343 Mail: erna-egon@bbsyd.dk

Regionsrådsmedlem Henning Ravn, Lunagård 22, 6740 Bramming
Tlf. 40101246 Mail: henra@esbjergkommune.dk

Formand for Kandidatbestyrelsen Esbjerg By:
Jesper Juul Larsen, Nørlundvej 35, 6710 Esbjerg V.
Tlf. 40185619 Mail: jjl@svjfisk.dk

Folketingsmedlem:
Carl Holst, Nordhaven 5, 6630 Rødding
Tlf. 40325210 Mail: carl.holst@ft.dk

Formand for Kandidatbestyrelsen Esbjerg Omegn:
Jens Vind Petersen, Gl. Vardevej 78M, D15, 6700 Esbjerg
Tlf. 40122111 Mail: jep4@esbjergkommune.dk

Minister for udviklingssamarbejde:
Ulla Tørnæs, Skjernvej 133, Nr. Felding, 7500 Holstebro
Tlf. 61625504 Mail: ulla.tornaes@ft.dk / vullt@ft.dk

EU udvalgsmedlem: Alex Sørensen, Roagervej 329, 6760 Ribe
Tlf. 75443130 / 40122102 Mail: alesr@esbjergkommune.dk

Fanø:
Kommuneforeningsformand og byrådsmedlem
Dennis Feldberg, Kirkevejen 39, 6720 Fanø,
Tlf. 75162490 Mail: dennis@fanonet.dk

LOF Esbjerg: Jørgen Engkebølle, Rosenparken 9, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 27 35 Mail: joergen-engkeboelle@mail.tele.dk

Borgmester Erik Nørreby, Strandvejen 10A, 6720 Fanø
Tlf. 76660102

VU Esbjerg og Ribe:
Rasmus Møhring Madsen, Nørvang 88, 1. 16, 6700 Esbjerg
Tlf. 31216122 Mail: mohring@vu.dk

Viceborgmester Marius Nielsen Landevejen 63, 7620 Fanø
Tlf. 75164399



Et vigtigt valg nærmer sig – tirsdag den 21. november 2017,
hvor vi skal afholde kommunalvalg og regionsvalg
Vi har fået kandidaterne til regionsvalg på plads, nemlig Stephanie Lose som spidskandidat og derudover Henning Ravn, Vita Zenner og Carsten Degnboel.
Det er afgørende, at vi får et godt kommunalvalg for venstre og vi har valgt spidskandidat Jesper Frost Rasmussen.
Derudover skal vi have fundet kandidaterne til opstillingsmødet i marts, heldigvis er der
mange, der gerne vil genopstille.
Vi skal have holdet fyldt op, så hvis der er nogle, som kunne tænke sig at være med i
beslutningerne i din egen kommune, må man gerne kontakte mig.
Kandidaterne skal være parat til at slide for Esbjerg.
Esbjergs styrke, udvikling og vækst skal frem i lyset med gode
liberale mærkesager.

Med venlig hilsen
Ketty Christoffersen
Kommuneforeningsformand

BLADUDVALG

Lena Schou Jørgensen, Esbjerg, Tlf. 29299115, Mail: lena.s.j@bbsyd.dk
Henrik Olesen, Spandet, Tlf. 20286044, Mail: hr-olesen@mail.dk
Jørgen Lehnemann Prenslev, Ribe, Mail: jorgen@prenslev.dk

Sidste frist for indsendelse af artikler/læserbreve til næste nummer
er d. 28. april 2017- sendes til mail: lena.s.j@bbsyd.dk


Fra aktivitet til værdi for patienten
Af Stephanie Lose, regionsrådsformand

Presset på sundhedsvæsnet er vokset markant de seneste år. Det
skyldes til dels udgifter til ny, dyr medicin og teknologi. Men det
skyldes også i høj grad, at medarbejderne år efter år har formået
at øge aktiviteten og levere stadig flere operationer, kontroller og
behandlinger til borgerne for de samme penge. Det har givet solide produktivitetsstigninger. Til gengæld er der ingen tvivl om,
at medarbejderne på sygehusene løber rigtigt stærkt.
Produktivitetsstigningerne har været med til at forkorte ventelisterne. Da Lars Løkke satte sig i stolen som sundhedsminister i
2001, overtog VK-regeringen fra Socialdemokraterne et sundhedsvæsen, som op gennem 90’erne havde været præget af ventelister og dårligere resultater end de lande, vi normalt sammenligner os med. Det var nødvendigt at løfte det
danske sundhedsvæsen – mere aktivitet var en af måderne at gøre det på.
Men næsten 2 årtier senere er vi nu nået dertil, hvor vi ikke kan løse det vedvarende pres
på sundhedsvæsenet ved blot at sætte tempoet op og øge aktiviteten. Vi er nødt til at
spørge os selv, om tiden ikke er inde til at gøre tingene anderledes – igen! Derfor har vi i
regionsrådet sat et forsøg med en ny finansieringsmodel i gang på en række afdelinger.
I dag er det sådan, at en del af regionens finansiering fra staten afhænger af, hvor stor
sygehusenes aktivitet er – det vil sige antallet af undersøgelser eller operationer, der
udføres på sygehusene.
Hvis en sygehusafdeling samarbejder med kommunen om at beholde gamle fru Jensen i
eget hjem i stedet for at genindlægge hende, stiger aktiviteten på sygehuset ikke. Og når
afdelingen tilbyder videosamtaler og hotline til diabetespatienter i stedet for gentagne
kontrolbesøg, så stiger aktiviteten heller ikke. I yderste konsekvens kan det altså betyde,
at regionen ikke får fuld statslig finansiering.
Med vores nye model for finansiering, hvor vi bløder det ensidige fokus på aktivitet op,
vil vi give sygehusene incitament til i højere grad end i dag at afprøve nye metoder eller
arbejdsgange, som skaber mest mulig kvalitet og værdi for patienten frem for blot at øge
aktiviteten. Så vi kan også skabe bedre mulighed for at tage nye innovative løsninger i
brug og sætte patientens behov i centrum. Målet er at sikre mere værdi og kvalitet for
patienterne inden for de økonomiske rammer – vi vil nemlig gerne have mest og bedst
mulig sundhed for pengene!



Tak for opbakningen – nu starter valgkampen
Af Jesper Frost Rasmussen, byrådsmedlem

En mandag aften i december blev jeg valgt, som ny spidskandidat til det kommende kommunalvalg, da Johnny Søtrup som
bekendt ikke genopstiller. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at
sige mange tak for den store opbakning medlemmerne viste, ved
at møde talstærkt op til opstillingsmødet. Det er jeg utrolig glad
og taknemmelig for.
Det bliver en stor opgave at følge efter Johnny, som jo har formået at sætte sig i borgmesterstolen hver eneste gang, han har
været spidskandidat. Det er en stor arv at skulle forsøge at løfte,
men jeg er helt klar til at tage arbejdshandskerne på og gøre alt
hvad jeg kan. Men jeg kan ikke gøre det alene.
Først og fremmest skal vi jo have samlet et stærkt hold af kandidater til opstillingsmødet
i marts måned. Det er jeg sikker på, vi nok skal få – men det kræver jo, at en del af de
dygtige medlemmer vi har, også melder sig som byrådskandidater.
Jeg har naturligvis en stor opgave i at få borgerne gjort opmærksom på, hvem jeg er, og
det er jeg allerede godt i gang med. Medieomtalen efter opstillingsmødet var et rigtig
godt afsæt, så nu handler det om at bevare det momentum. Men – der er i høj grad brug
for, at alle medlemmer bidrager til at sikre mange Venstre-stemmer i november 2017.
I kan alle italesætte, at vi nu skal have en ny borgmester. Tal med naboer, venner, arbejdskolleger osv., og få dem gjort opmærksom på at Johnny ikke genopstiller, og der er en
ny kandidat på banen. Fortæl, at det er vigtigt, at vi fortsat har Venstre ved roret, hvis vi
skal fortsætte den positive udvikling Esbjerg Kommune er inde i. Hvis vi alle bidrager
på den måde, vil vi stå rigtig stærkt til november.
De sociale medier er jo også meget vigtige. Jeg har profiler på både Facebook, Twitter,
Instagram osv. Forbind jer til mig, og del gerne de politiske opslag, så vi på den måde
får budskaberne ud til rigtig mange.
Det bliver et spændende år – og ved en fælles indsats, er jeg overbevist om, at vi kan
sikre et fortsat blåt flertal.
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Ve n s t r e p r e s s e A / S
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Som tiden går
Af Henrik Andersen, byrådsmedlem

Man skulle ikke tro det, men når dette blad læsses er der faktisk
kun ca. 10 måneder til næste kommunalvalg.
Mine første 3 år i byrådet er gået ufattelig hurtigt, det har været
spændende at være med til at præge udviklingen og være med til
at sætte aftryk. Jeg har aldrig været i tvivl om, at når de 4 første
år er gået vil jeg prøve at blive genvalgt.
Kommunalvalget her i 2017 vil, især for os i Venstre, blive noget anderledes end de foregående valg. Johnny Søtrup har jo,
som alle er bekendt med, besluttet ikke at genopstille. En ny og
dygtig borgmester kandidat for Venstre er fundet, nemlig Jesper Frost Rasmussen. Og
Jesper er uomtvistelig en god og den bedste kandidat. Han har erfaring som byrådsmedlem, et godt kendskab til erhvervslivet og har som Vice Borgmester allerede vist at
været en god repræsentant for Esbjerg.
Skal det lykkes os at bevare borgmesterposten og fortsætte de mange gode tiltag i Esbjerg Kommune, er det ud over en god spidskandidat også vigtigt at stille med et stærkt
kandidatfelt, ud over de som genopstiller skal der findes nye kandidater, så vi kan få listen fyldt op. Så inden opstillingsmødet i marts er der en hård opgave for lokalforeninger
og kommuneforening at finde de rette kandidater, som kan være med til at ”samle alle
stemmer op” et enkelt kryds kan være afgørende.
Ser frem til sammen med jer alle at hjælpe Venstre til et godt valg den 21. november
2017.



Opstillingsmøde til regionsvalget
Venster Esbjerg Kommuneforening havde arrangeret fællestransport til regioinens opstillingsmøde i Kolding den 21. november 2016, hvor vi meget gerne skulle have valgt
vores kandidat Stephanie Lose, som Vesntres spidskandidat til regionsvalget 2017. Der
var en fantastisk stemning i bussen og da vi kom frem, mødte vi vores byrådspolitikere,
der også havde arrangeret fælles transport efter byrådsmødet. Vi blev en god flok fra
Esbjeg kommune.
Stepanie Lose blev valgt udenmodkandidat
og forinden gav hun et godt resume af det sidste års hændelser
i regionen.
Nu er målet, at få valgt Stephanie Lose
Det bliver en opgave for alle
Venstres medlemmer. Vi skal
snakke med naboer, venner, bekendte og familie om vigtigheden
i at stemme på Ventre og vigtigheden i at krydset sættes ved
den kandidat, vi hver især gerne
vil have valgt ind i regionen.
I Esbjerg kommune har vi Stephanie Lose og tre kandidater yderligere opstillet. De andre kandidater er Henning Ravn, Vita
Zenner og Carsten Degnboel.



Et friere, rigere og mere trygt Danmark
Af Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde

Et nyt år er startet og en ny politisk sæson er begyndt. Den
kommende politiske sæson hviler på et solidt borgerligt-liberalt
grundlag efter dannelsen af den nye trekløverregering.
Som statsministeren sagde ved regeringsdannelsen – firkløveret
giver held, men trekløveret er der flest af. Det er meget beskrivende for regeringens arbejde. Vi vil være en regering for alle
danskere uanset politisk synspunkt, og vi vil være en regering
for hele Danmark – fra Frederikshavn til Frederiksberg.
I Venstre er vi stolte af Danmark. Og vi er stolte af det, vi
opnåede i de 17 måneder, hvor vi ledte Danmark med en smal mindretalsregering. Mens
vi fremlagde en ambitiøs 2025-plan, som ville skabe et stærkere Danmark i fremtiden,
fremlade Socialdemokratiet en finanslov uden tal. Mens vi satte en ambitiøs dagsorden
for reformer af Danmark, gik Socialdemokratiet i stå. Vi fik styr på indvandringen og vi
fik sat en klar dagsorden om, at vi vil have tryghed i Danmark.
Det bygger trekløverregeringen nu videre på. Vi vil have et friere Danmark, hvor vi
griber fremtiden, hvor den enkelte er i førersædet for sit eget liv – uanset om man er
børnefamilie eller ældre. Et Danmark hvor unge får en god uddannelse, fordi en uddannelse er nøglen til frihed.
Vi vil også have et rigere Danmark. Vi har sat en ambitiøs vækstmålsætning for dansk
økonomi. I 2025 skal vi være 80 milliarder kroner rigere, end vi ellers ville have været.
Vi vil øge beskæftigelsen med 55.000 – 60.000 personer. Og vi vil sænke skatterne, så
det bedre kan betale sig at arbejde.
Regeringen vil også have et mere trygt Danmark. Vi vil fortsat føre en fast og fair
udlændingepolitik. Asyltallene er historisk lave. Vi vil føre en konsekvent retspolitik,
som slår hårdt ned på kriminelle som skaber utryghed. Danmark skal være et trygt
land.
Fundamentet er lagt for en travl politisk sæson. Med trekløverregeringen har vi et
stærkere politisk fundament for et borgerligt-liberalt Danmark. Det er rigtig godt for
Danmark.



Hos mig får du:
- Over 25 års erfaring
- Den rigtige pris
- Oprydning hver dag
- De bedste materialer
- En håndværker der
kommer til tiden
Allan Schjern

Mangler du hjælp..?
Hjemmesider

Database-løsninger

...eksempelvis
· Statiske hjemmesider
· CMS løsninger
· Webshops

...eksempelvis
· Online tidsregistrering
· Nyhedsbreve
· Opgavestyring

Opdatering af eksisterende løsninger
...eksempelvis
· Redesign og udvikling af eksisterende hjemmesider
· Søgemaskineoptimering
· Strategisk sparring
Webitall ApS
Sædding Strandvej 61
6710 Esbjerg V

Tlf. 70 26 62 63
www.webitall.dk
E-mail: home@webitall.dk
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Jakob Lose, indehaver

Fanø - Bare dejlig
Udlej dit sommerhus lokalt
DANIBO

Fanø Sommerhusudlejning
Langelinie 9b - 6720 Fanø
Tlf. 75 16 36 99 - www.danibo.dk

Refsgaard Rullegræs Ribe
Leverandør til private og professionelle
Hurtig og fleksibelfra bestilling til levering/udlevering
Åben alle ugens dage - ring for et godt tilbud
Henrik Refsgaard Olesen - 20 28 60 44
www.refsgaardrullegraes.dk

Her kunne

din

annonce
sidde
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Vigtigt med et stærkt Venstre i Esbjerg Byråd
Af Jesper Frost Rasmussen, byrådsmedlem

I skrivende stund er handlingsplanen frem mod kommunalvalget
ved at være færdiggjort. Alle medlemmer var inviteret til at komme med input på et møde i Jernved i oktober. Efterfølgende har
en mindre redaktionsgruppe arbejdet videre med de mange gode
bemærkninger, og har sammensat et oplæg til en handlingsplan,
som bestyrelsen nu har godkendt indholdet af.
Der er mange traditionelle Venstre-standpunkter inkluderet, men
også en del emner som er specifikke for Esbjerg Kommune.
Handlingsplanen bliver et redskab for alle kandidater, så alle har
kendskab til store linjer i Venstres lokale politik.
Vi bliver jo helt sikkert også konfronteret med, hvad forskellen er på et rødt og et blåt
flertal. Jeg kan her nævne et par eksempler på, hvorfor det er så vigtigt, at Venstre fortsat
står stærkt i Esbjerg Byråd efter næste kommunalvalg.
Hvis vi skal sikre vækst og udvikling i hele kommunen, er det vigtigt at Venstre står
stærkt. Vi er det parti der er opmærksomme på de styrker der ligger i vores mange aktive
lokalområder, og vi kan faktisk blive endnu bedre til at bringe de styrker i spil. Hvis vi
skal sikre vækst og udvikling i hele kommunen, er det os der skal gøre det.
En god erhvervspolitik, hvor vi sikrer erhvervslivet gode vilkår og en effektiv kommunal service er rigtig vigtig. Vi er det parti, der har fokus på, at vi skal skabe vækst via
private investeringer, og vi skal være klar til at strække os langt for at imødekomme de
behov og ønsker, det private erhvervsliv måtte have.
Vi er også det parti, som er bedst til at understøtte landbrugets udviklingsmuligheder,
så vi finder balancen mellem erhvervets behov for udvidelser og udvikling, men i skøn
forening med natur- og miljøinteresser. Vi skal finde løsninger, og ikke søge efter begrænsninger. Det er Venstre garanter for.
Der er mange flere relevante emner, som vi vil kunne fokusere på når valgkampen for
alvor sætter ind.
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Vi skal i arbejdstøjet frem mod KV 2017
Af Jakob Lose, byrådsmedlem

Det kom som en overraskelse for mange, da borgmester Johnny
Søtrup i november meddelte, at han ikke genopstiller ved næste
kommunalvalg. Der er ingen tvivl om, at Johnny har haft enorm
betydning for vores kommune, og at han har været en stemmesluger for Venstre med næsten 50% af alle afgivne V-stemmer
de seneste valg. Derfor står vi i en særlig situation, når vælgerne
skal sætte krydset i november 2017.
Venstre har valgt ny spidskandidat, og jeg er sikker på, at Jesper
Frost Rasmussen vil gøre det rigtig godt som Venstres bud på
Esbjerg Kommunes kommende borgmester.
Men Jesper kan ikke gøre det alene. Vi skal alle sammen i arbejdstøjet allerede nu. Det
gælder byrådsgruppen, kommende kandidater, tillidsvalgte og menige V-medlemmer,
hvis vi skal gøre os forhåbninger om at genvinde borgmesterposten.
Heldigvis har vi en række styrkepositioner, som vi skal spille på. Venstre har haft borgmesterposten i 23 år. Der er sket mange gode ting i de forgangne år, som i høj grad
skyldes et strategisk arbejde med et borgerligt styre i spidsen for kommunen. Hvis man
vil fortsætte denne udvikling, er det naturlige valg at stemme på Venstre. Venstre har et
stærkt hold af kandidater fra hele vores kommune, som har forskellig alder og baggrund.
Venstre er også stærkt repræsenteret ved vores mange medlemmer i hele kommunen.
Alle medlemmer skal ud og fortælle den gode historie til venner, bekendte og kollegaer
om hvorfor det er vigtigt, at vi fortsat har en Venstreborgmester efter næste kommunalvalg.
Strategien er klar. Vi skal ud og fortælle følgende:
•
•
•

Vi har den bedste spidskandidat og det stærkeste hold
Vi har den bedste politik
Vi har de mest engagerede medlemmer

Hvis vi lykkes med det, så er jeg sikker på, at vi også har en V-borgmester efter kommunalvalget d. 21/11 2017. Der er kun ca. 11 måneder til næste kommunalvalg – vi skal
i arbejdstøjet!
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For et friere, rigere og mere trygt Danmark
Af Carl Holst, folketingsmedlem. medlem af energiudvalget og Kirkeordfører

De sidste måneder af 2016 var i dén grad begivenhedsrige i dansk politik. Det kulminerede sidste søndag i november, hvor en
ny trekløverregering – bestående af Venstre, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti – og dens grundlag blev præsenteret på Marienborg. Dermed fik regeringen et nyt ministerhold.
Målet er dog uændret: Vi arbejder fortsat for et friere, rigere og
mere trygt Danmark.
”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” er netop også titlen
på det nye regeringsgrundlag. Et ambitiøst regeringsgrundlag,
der med sine ti hovedveje udstikker en klar borgerlig-liberal retning for Danmark. Med fokus på vækst, frihed og tryghed. Med fokus på udvikling frem
for stilstand. Og med en tilgang præget af optimisme frem for pessimisme. I en tid hvor
verden – og dermed også Danmark – på flere måder er udfordret, bliver det ikke mindre
vigtigt at holde fast i nogle af de værdier, der har formet os som land og folk. Åbenhed,
tryghed, sammenhængskraft og arbejdsomhed. Og det bliver ikke mindre vigtigt, at vi
tør påtage os ansvarets åg. Selv når de svære beslutninger skal træffes.
Én af grundpillerne i vores samfund er velfærdssystem. Det er dog ikke blevet til ved
et tilfælde. Tværtimod. Det bygger på vækst og velstand, skabt gennem årtiers hårdt
arbejde – og begge dele er forudsætninger for, at vi også i fremtiden har et stærkt
velfærdssystem. Så simpelt kan det siges. Det er også baggrunden for, at vi frem mod
2025 ønsker at øge beskæftigelsen med 55.000-60.000 personer og velstanden med 80
milliarder kroner. Bl.a. gennem konkurrencedygtige vilkår for vores virksomheder og
yderligere udflytning af statslige arbejdspladser.
I vores jagt på vækst og velstand må vi dog ikke glemme, at vi også i Danmark har socialt udsatte – børn, unge, hjemløse eller på andre måder marginaliserede – som kræver
en ekstra hånd. Derfor er en styrket indsats på socialområdet fortsat et fokuspunkt. Som
statsministeren netop sagde i sin redegørelse i december: ”Trekløverregeringen er en
regering for alle danskere”.
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Generalforsamling
Venstres Kommuneforening
Esbjerg Kommune
tirsdag den 7. marts 2017
kl. 19.00
Darum Kultur- og Fritidscenter
Nørrebyvej 16A, 6740 Bramming
Dasgoden iflg. vedtægterne

Gæstetaler
Gruppeformand
Søren Gade
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2017- et valgår!
Af Kurt Bjerrum, byrådsmedlem og gruppeformand

I skrivende stund er det meget tæt på jul (23. december) og det
er atter tid for et indlæg her til bladet. En af de sidste opgaver før
julefreden kan sænke sig!!
Først vil jeg gerne berette lidt om vores valg af ny borgmesterkandidat. Først i november meldte Johnny Søttrup jo, at han ønskede at stoppe ved udgangen af denne valgperiode. Han har
været i ”tænkeboksen” i lang tid, og er kommet til den konklusion at tidspunktet er inde nu. Efter 24 år på posten er det vel
også okay at stoppe. Johnny har ydet en stor politisk indsats gennem alle disse år. Det er flot at kunne bevare ”magten” uafbrudt,
når Esbjerg egentlig er en ”rød” kommune. Rigtig mange har anerkendt Johnnys indsats. Det var især tydelig ved sidste valg, hvor han fik 12.700 stemmer. Det er ca. 45 %
af alle venstrestemmer. En imponerende indsats, som vidner om at vi har en populær
borgmester her i kommunen.
En anden årsag til at Johnny ønsker at stoppe nu, tror jeg, er at vi pt. har den rette kandidat til at afløse ham, nemlig Jesper Frost Rasmussen. Jesper blev officielt valgt, uden
modkandidater, den 12. december, og nu har vi en stor opgave foran os, med at få ham
valgt. Jeg er overbevist om, at vi har den rette kandidat til at løfte opgaven.
Jesper er godt rustet til opgaven, både i kraft af hans erhvervskarriere som direktør i Din
Forsyning, og hans politiske karriere. 2 perioder i byrådet, sidst som viceborgmester, og
et formandsjob i Sydtrafik, har givet ham en god ballast til flere opgaver.
Nu har så en stor fælles opgave, nemlig at få Jesper gjort kendt i kommunen. Og der i
ligger der en stor opgave. Rigtig mange borgere ved hvem borgmesteren er, men øvrige
byrådspolitikkere er for langt de fleste ret ukendte. Og det er vi allerede så småt gået i
gang med. Vi har afholdt et strategimøde, hvor medlemmerne kom med indput til vores
handlingsplan. Vi har haft et lille udvalg i gang med at redigere planen, og den er på
nuværende tidspunkt næsten færdig. Handlingsplanen er et redskab til vores kandidater,
så man ved hvilken retning Venstre vil gå.
Nu er det jo også ved at være tiden, hvor der skal findes nye emner til kandidatlisten.
Midt i marts skal vi have kandidatlisten klar. Og jeg hører rundt omkring i de forskellige vælgerforeninger, at det ikke er nogen nem opgave. Det er rigtig svært at få nye til
at stille op, desværre. Jeg synes, at det er trist at så få ønsker at tage udfordringen op.
Det er jo en vigtig del af vores demokratiske samfund. Skulle der være nogle af jer, som
overvejer det, så er min opfordring, at man skal springe ud i det.
Jeg havde selv mange overvejelser for 4 år siden, da jeg valgte at stille op. Og jeg har i
hvert fald ikke fortrudt springet. Man får en masse viden og informationer om det samfund vi lever i. Og så er det rigtig spændende at kunne være med til at påvirke beslut16

ningerne. Så har man bare lidt politisk interesse, så er min opfordring at tage springet
og stille op.
Men tilbage til borgmesterkandidaten. Selv om der næsten er et helt år til valget, så skal
vi nu i gang med af få synliggjort Jesper som borgmesterkandidaten. Jeg er kommet
med i et lille udvalg, som skal arbejde med strategien for at få Jesper til at være en, som
alle i kommunen kender. Og der er nok ingen tvivl om, at vi skal ændre strategi i forhold
til tidligere valg. De sociale medier fylder i dag rigtig meget i folks hverdag og det skal
vi selvfølgelig udnytte. Hvorimod annoncering i aviser og dagblade nok har en mindre
betydning. Men noget som aldrig går ”af mode” er jo som kandidat at være personlig
til stede ved forskellige arrangementer og møder. Og der ved jeg, at Jesper er klar til at
gøre en stor indsats. Men jeg mener også, at I som medlemmer har en opgave eller to!
Dels ved at fortælle, at vi har den helt rigtige person til opgaven som borgmester, og
dels ved at orientere Jesper om de arrangementer, hvor I synes, at han vil have gavn af
at være til stede.
Så ved fælles hjælp tror jeg, at vi også kan få et godt valg næste gang, og derved være
med til at (fort)sætte den rette kurs for Esbjerg Kommune
Jeg vil ønske jer alle et godt nytår, og ser frem til et spændende (valg)år !

Nytårsønsker
Af Jørgen Prenslev, Ribe

Desværre kan jeg her i foråret ikke være med til valg af kandidater til kommunalvalget, men håber på gode mennesker med et
liberalt hjerte. Det har vi brug for.
Lige nu oplever jeg i debatter, at tidligere liberale hopper på de
højrepopulistiskes vogn. De tidligere Venstre folk, som stemte
på DF ved sidste valg her i det Syd og -sønderjyske, må komme
tilbage. DF er jo ikke et liberalt parti. Det skal vi fortælle dem.
Jeg kunne også ønske, at Jesper Frost Rasmussen fik overdraget
posten som borgermester det sidste stykke tid inden valget, så
han kan blive bedre kendt af ikke Venstre folk. Her er nemlig et
stort arbejde, som skal gøres og som efter min mening ikke må
blive forsømt. I det nordsjællandske giver Venstre veteranen Willy Eliasen plads til en
partifælle. Og i Odense har Anker Boye (S) lige videregivet stafetten til en partifælle.
Jesper Frost Rasmussen er en kompetent person. Han skulle gerne fortsætte forgængerens arbejde.
Mindeord
Christian Lund Jepsen døde den 9. december. Jeg kendte Christian som et utrolig varmt
menneske. Mødte ham i Venstres Ungdom allerede i 70erne. Han var en entusiastisk
sjæl.
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VU er klar til kommunalvalget
Af Maria Lagoni Andersen, byrådskandidat
Jens Vind, afgående byrådsmedlem
Rasmus Møhring Madsen, formand for VU Esbjerg

Kommunalvalget
nærmer sig, og Venstre går til valg med
en ambition om at
give de bedst mulige
vilkår til erhvervslivet, og vækst og udvikling i hele Esbjerg
Kommune - det gør
VU også. Men det
er ikke vores vigtigste fokusområde. I mange år har der været fokus på Esbjerg som havneby og energimetropol, og på den gode udvikling i Ribe, Bramming og de mindre byer. Det er en god
udvikling, men vi kan gøre mere for Esbjerg som en kommune for de unge.
VU vil arbejde for Esbjerg som en attraktiv storby. Når butikkerne lukker, så er bylivet
dødt – Vi vil arbejde for flere studievenlige cafeer, kultur henvendt til unge, billigere
studieboliger og et ungeråd, som skal være ungdommens talerør til Byrådet. Byrådet
skal være mere tilgængeligt, det skal derfor involvere unge i højere grad end der er
tilfældet i dag. Målet er at gøre det attraktivt for unge at blive i kommunen og stoppe
fraflytningen.
Venstres Ungdom er klar til valg. Vi glæder os til samarbejdet, og til at få Jesper Frost
Rasmussen valgt som vores næste borgmester.
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A D V O K A T (H)
ARNE PAABØL ANDERSEN
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EDC Fanø
Strandvejen 10A
Nordby
6720 Fanø
Tlf.: 76 66 01 02
Fax.: 76 66 01 04
E-mail: 673@edc.dk
www: www.edc.dk/Fano
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Til Lykke
Af Carsten Degnbol, byrådsmedlem

Til januar er det 10 år siden kommunalreformen trådte i kraft og
reducerede antallet af kommuner fra 271 til 98.
Som medlem af forhandlingsudvalget fra Bramming kommune
var jeg aldrig i tvivl om, at vi helt naturligt skulle sammenlægges med Esbjerg og Ribe. Vi havde forhandlinger med flere
nabokommuner, og heldigvis lykkedes det først at blive enige
med Esbjerg og senere med Ribe – efter at Ribe (Preben Rudiengaard) droppede den vanvittige tanke med en Vadehavskommune. Sammenlægningen med de to kommuner var klart den
mest fornuftige og bæredygtige i forhold til de væsentligt større
opgaver vi fremover skulle varetage bl.a. pga. amternes nedlæggelse.
Det var vigtigt for mig, at den nye Esbjerg kommune blev en stærk kommune i det sydvestlige Danmark, som kunne fastholde og senere udvikle kommunen til et kraftcenter,
der kunne give de østlige kommuner et kvalificeret modspil.
Rigtig meget er lykkedes for de tre tidligere kommuner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi får i dag mere for vores skattekroner
Administrationen er blevet mere effektiv og billigere
Kraftig vækst på havnen i Esbjerg
Grøn og bosætningsvenlig kommune
Velfungerende lokalråd
Befolkningstilvækst
Øget turisme specielt i Ribe
Og ikke mindst rigtig mange store anlægs- og byfornyelsesprojekter i hele kommunen.

Med ønsket om et særdeles spændende nytår
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Jeg vil gerne sætte et fingeraftryk!
Af Tommy Noer, byrådsmedlem

Et nyt og spændende politisk år venter forude, Johnny Søtrup
har valgt ikke at genopstille til det kommende kommunalvalg.
Jesper Frost Rasmussen er valgt til partiets borgmesterkandidat,
et valg hvor Jesper fik 100% opbakning fra de fremmødte venstremedlemmer.
Jeg genopstiller selvfølgelig for en periode mere. Der er brug
for, at vi står sammen om at løfte arven efter Johnny Søtrup. De
mange stemmer Venstre fik ved det sidste kommunalvalg skulle
gerne blive i partiet, således at Esbjerg fortsat vil have en Venstre
borgmester og vi kan fortsætte med de mange spændende ting,
der er sat i søen i Johnny Søtrups tid som borgmester.
Jeg vil gerne være med til at sætte et fingeraftryk på
•
•
•

Projektet Esbjerg Strand og mange af de spændende byggeprojekter, der får indflydelse på Esbjergs udvikling.
Fastholdelse af de mange gode muligheder/tilbud for foreningslivet og kulturen i
Esbjerg.
Oparbejdelsen af gode tilbud for studerende der matcher, det vi kender for de helt
store uddannelsesbyer.

Samtidig vil jeg ønske alle et godt og lykkebringende nytår og tak for de mange gode
stunder i det forgangne år.
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Opslagstavlen
Mandag 6. februar kl. 19.00
Afholder Grimstrup - Vester Nykirke Venstreforening og
Vejrup - Gørding Venstreforening generalforsamling
i Vejrup Endrup Fritidscenter, Vejrup
Gæstetaler er Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde
Onsdag den 8. februar kl. 19.00
Afholder Venstre Esbjerg Vest generalforsamling
i Jon og Dittes hus, Hjerting
Gæstetaler Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde
og efterfølgende let traktement med ost og rødvin
Tilmelding til Lena 29299115, mail: lena.sj@bbsyd.dk
Torsdag den 23.febuar kl.18.00
Afholder Vester Nebel Venstreforening generalforsamling
i Sognehuset m/guleærter
Gæstetaler Jesper Frost Rasmussen
Tilmelding til Egon 75169343, mail:erna-egon@bbsyd.dk
Tirsdag den 28. februar kl. 19.00
Afholder Esbjerg Venstreforening generalforsamling
på Restaurant Parken - dagsorden ifgl. vedtægter
Spisning kl. 18.00 inkl. 1 øl/vand kr. 150
Tilmelding til Henning Lyager mail: lyager@privat.dk
Tirsdag den 28. februar kl. 19,00
Afholder Bramming Venstre generalforsamling
på Sommerlyst
Gæstetaler Stephanie Lose
Torsdag den 3. marts kl 19.30
Afholder Sneum - Tjæreborg Venstreforening og
St. Darum Venstreforening generalforsamling
på Blichers Kro i Tjæreborg m. fællesspisning kl. 18.30
Politisk indlæg ved Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde
Tilmelding til Henrik på tlf. 40123355, mail hat@post.tele.dk
eller Karsten på tlf. 23238249, mail kade@esbjergkommune.dk
Tirsdag den 7. marts kl. 19.00
Afholder Venstres Kommuneforening Esbjerg Generalforsamling
i Darum Kultur- og Fritidscenter,Nørrebyvej 16A, 6740 Bramming
Gæstetaler Gruppeformand Søren Gade
Tirsdag den 21. marts kl. 19.00
Afholder Venstres Kommuneforening Esbjerg opstillingsmøde
Gæstetaler Ulla Tørnæs, Carl Holst, Stephanie Lose og Jesper Frost Rasmussen

23

Afsender: Lena S. Jørgensen, Galeasen 7, 6710 Esbjerg V

Har du venner, bekendte, naboer m.v. som ønsker at vide mere om
Venstre eller Venstre Ungdom, så giv dem dette brevkort.
� Jeg vil gerne vide mere om (emne):

� Jeg vil gerne kontaktes af den lokal
Venstre formand
� Jeg ønsker at blive medlem af Venstre
� Jeg vil gerne kontaktes af en lokal VU’er
� Jeg ønsker at blive medlem af VU

Sendes til:
Ketty Christoffersen
Ommevej 2
6740 Bramming

Eller mailes til:
keot@mail.dk

Navn:
Adr:
Postnr./by:
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