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Kære medlemmer
Tak for en fantastisk opbakning til valget.
Tak til alle kandidaterne og deres frivillige for et stort stykke arbejde, som gav den gode
stemning hele vejen gennem valgkampen.
Det var en fornøjelse, at der var så mange valgmøder, med stort fremmøde. Det giver
grobund til godt samarbejde i det nye byråd.
Venstre gik tilbage, men vi vandt borgmesterposten, hvilket var meget vigtigt for Esbjerg. Tillykke til Jesper Frost Rasmussen.
Vi har mistet folk i gruppen. Der skal lyde tak for indsatsen og vi ses igen til næste
valg.
Der er kommet nye folk i gruppen og det skal vi drage nytte af. Nye kræfter og nye ideer
bringes i spil.
Organisatorisk vil jeg arbejde for at Venstre i Esbjerg Kommune vil være nærværende
og relevant for dig som medlem.
Godt nytår!
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. 20. april 2018 - sendes til mail: lena.s.j@bbsyd.dk


Tak!
Af Johnny Søtrup, afgående borgmester Esbjerg

Jeg vil gerne starte dette indlæg med at sige tak for de mange års
opbakning, som har gjort det muligt at have borgmesterposten på
Venstres hænder i 6 valgperioder.
Det har for mig været en utrolig spændende rejse at være med
på, hvor vi i fællesskab har fået gjort, først Esbjerg og siden hele
kommunen mere og mere blå.
Nu er tiden kommet til levere stafetten videre til min afløser Jesper Frost Rasmussen.
Og jeg er utrolig glad for, at vi fortsat skal have en Venstre borgmester i vores kommune og Jesper er den helt rette til at løfte
denne opgave.
Efter et tæt parløb med Jesper de senere år har jeg på nært hold kunnet konstatere, at han
har de ting der skal til for at føre Venstre æraen videre. Han er lærenem, har overblik,
stor arbejdskapacitet og ikke mindst i besiddelse af en god portion humoristisk sans,
hvilket er en god egenskab at have i denne position, hvor man ikke må forfalde til at
blive selvhøjtidelig.
Jeg vil utvivlsomt komme til at savne min nuværende hverdag, hvor jeg hver eneste dag
glæder mig til at komme på rådhuset og tage fat på de mange opgaver, der altid ligger
til en borgmester. Men da jeg selv har truffet beslutningen om at stoppe, er jeg også
begyndt at se frem til at få mere tid til familien, vennerne, sommerhuset på Fanø og de
gøremål, som der ikke har været helt så meget tid til.
Også tak til vores organisation, som altid har været der med hjælp, støtte og opbakning.
Jeg vil ønske vores nye borgmester og den nye Venstregruppe rigtig god arbejdslyst.



Det lykkedes…
Af Jesper Frost Rasmussen, borgmester

Efter at have ført valgkamp i månedsvis, lykkedes det at samle
de borgerlige partier i en konstitueringsaftale, hvor Venstre fortsat har borgmesterposten. Vi gik desværre lidt tilbage i forhold
til sidste valg, og har nu 11 mandater i det nye byråd. Det betød
jo, at nogle af de erfarne byrådsmedlemmer ikke blev genvalgt,
og nogle af de nye ihærdige kandidater heller ikke kom med i
byrådet.
Det blev en intens valgkamp med helt utroligt mange aktiviteter,
og jeg vil her benytte lejligheden til at sige stort tak til de mange,
der bakkede op om kandidatholdet, og på den måde var med til at
sikre at vi klarede skærene, og stadig er godt repræsenteret i Esbjerg Byråd.
Når valgresultatet formede sig sådan, at vi har 16 blå mandater og 15 røde, var det lidt
af en opgave at få samlet både Borgerlisten, De Konservative og Dansk Folkeparti i en
konstitueringsaftale. Det betød desværre, at Venstre måtte give afkald på de to udvalgsformandsposter, men det kunne ikke være anderledes med et så tæt valgresultat.
Valgaftenen var meget spændende, og vi håbede indtil det sidste på at få et lidt bedre
resultat. Stillingen var 17-14 det meste af aftenen, men ved det næstsidste valgsted
tippede det i stedet til 16-15. og så vejede socialdemokraterne for alvor morgenluft, og
forsøgte at få landet en aftale med alle de tre andre borgerlige partier. Der var trafik op
og end ad trappen på Rådhuset i Esbjerg, men midt på natten lykkedes det heldigvis at få
skrevet under på en aftale, hvor vi var enige om at Venstre kunne fortsætte i borgmesterstolen mens de øvrige partier hver fik en udvalgsformandspost.
Nu venter en ny byrådsperiode, hvor vi skal være gode til at samarbejde med mange
partier for at sikre Esbjerg Kommunes fortsatte positive udvikling, og for at sikre, at
vi leverer politiske resultater som skitseret i Venstres Handlingsprogram. Det bliver en
stor opgave, men vi er stadig et stort og stærkt Venstre-hold i byrådet, som vil arbejde
hårdt og målrettet for Venstres kerneområder i de kommende år.



Venstre Vest inviterer til
Virksomhedsbesøg og Generalforsamling
torsdag d. 22 februar 2018

Venstre Vest inviterer foreningens medlemmer til en spændende oplevelse den 22.02.18 kl. 17.00 – 21.00. Arrangementet byder på rundvisning
på Højlund Agro og efterfølgende spisning og generalforsamling jf. vedtægterne i Højlund Agro’s showroom.
Der vil i løbet af aftenen være rig mulighed for politisk debat, og der vil
være indlæg fra blandt andet borgermester Jesper Frost Rasmussen.
Vi glæder os til en spændende aften!
Tilmelding senest den 15.02.2018 på lena.s.j@bbsyd.dk

Kom og oplev et super moderne landbrug og
se ind i fremtiden for velfærdsteknologi
Adressen: Kibsgårdsvej 11, 6715 Esbjerg N



Tak for opbakningen – vi er klar til at tage fat!
Af Stephanie Lose, regionsrådsformand

Sammen med hele resten af Venstre i Region Syddanmark gik
jeg til valg i spænding; Spændt på mit første valg i spidsen for et
stærkt Venstre-hold og spændt på vælgernes dom efter en valgperiode med masser af svære sager og masser af medieopmærksomhed.
Her i kølvandet på valget er det på sin plads at sige mange tak
for opbakningen! Venstre gik et enkelt mandat tilbage, men fik
det næstbedste valg i regionens historie, og jeg selv fik et valg,
som jeg hverken havde turdet håbe på eller drømme om. Venstres kandidater i hele regionen sled og slæbte, så selvom Villy
Søvndals kendiseffekt fik stor opmærksomhed i medierne, så er jeg ikke et sekund i
tvivl om, at vi var det parti, der var mest synlige i hele regionen. Vi genvandt formandsposten i regionsrådet, og Syddanmark er stadig den eneste region i hele landet, som kun
har prøvet at være blå! At vi i ugen efter valget også ”vandt” formandsposten i Danske
Regioner – ja, det gør bestemt ikke glæden mindre.
Siden jeg blev regionsrådsformand i juni 2015 har jeg haft arbejdshandskerne på, og jeg
har ikke tænkt mig at tage dem af. Der venter en række vigtige sager i den kommende
periode. Bare for at nævnte nogle stykker fra sundhedsområdet, som også har direkte
betydning for Esbjerg:
SYGEHUSBYGGERIER: Vores store sygehusbyggerier skal føres sikkert videre. I Esbjerg byder den kommende valgperiode på færdiggørelsen af den nye sengebygning på
Sydvestjysk Sygehus.
LÆGEDÆKNING: Vi skal blive ved med at kæmpe for at sikre de syddanske borgere
adgang til en helt almindelig praktiserende læge og for sikre vores sygehuse adgang til
de relevante lægeressourcer. På kort sigt er det en rigtig svær kamp, hvor vi må tage
mange forskellige redskaber i brug. På langt sigt har vi fra Region Syddanmarks side
netop spillet ud med et bud på en løsning i form af en kandidatuddannelse i medicin,
dvs. lægestudiet, placeret i Esbjerg. Det vil bidrage til at sikre lægedækningen i fremtiden, hvis det bliver til noget. Og det vil vi kæmpe for.
Med et stærkt mandat i ryggen går vi i Venstres 14 mandater store gruppe ind til opgaverne med entusiasme – og som sagt: med arbejdshandskerne på. Endnu engang tak for
opbakningen!





Den lange vej til valget i 2021
Af Henrik R. Olesen, Spandet

Tillykke med valget og tillykke med borgmesterposten. Med tabet af formandskabet i
nogle af udvalgene, bliver det lidt sværere at markere venstre politik i den kommende
byrådsperiode. Hvad gør vi så?
Det er jo ikke nogen hemmelighed at Esbjerg kommune er meget topstyret, og det er
ikke blevet mindre i omfang efter kommunalreformen i 2007. Det har været en kultur
på rådhuset i en lang årerække, også fra tiden før Johnny Søtrup som borgmester. Det
er tankevækkende at meget af valgkampen i 2017 omhandlede det emne – at borgerne
skulle inddrages mere i de politiske beslutninger, og øget selvstyre på de kommunale
institutioner. Det var bare ærgeligt at Venstre ikke kunne fremvise resultater på det i
valgkampen.
Det er der så 4 år til at lave om på, med nye byrådspolitikere og en ny borgmester. Jeg
håber, at Venstre vil arbejde på at ændre kulturen på rådhuset. Det starter med en jobprofil for den nye kommunaldirektør, og derfra en langsom ændring af organisationen,
hvor ordet ”inddragelse” bliver det nye arbejdsredskab for hele rådhuset.
Det betyder så fremover, at borgere, medarbejdere og forældrebestyrelser bliver hørt, og
inddraget i de politiske beslutninger. I bedste fald har Venstre og resten af byrådet så et
bedre grundlag til at tænke nyt, og standse centraliseringen, efter indstilling fra forvaltningsdirektørerne. Det tager tid at indføre nye kulturer, især for embedsmænd, men det
er mit bedste bud på, hvad der skal til for at Venstre kan vinde større opbakningen på
blandt vælgerne til næste valg i 2021.
God arbejdslyst til hele byrådet de næste 4 år.



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

Stram udlændingepolitik betyder ekstra hjælp
i nærområderne
Af Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde

Siden folketingsvalget i 2015 er der gennemført mere end 60
stramninger af udlændingepolitikken, og nu ser vi resultatet i
form af lavere asyltilstrømning til Danmark.
Ved udgangen af 2017 var der således indgivet færre end 4000
ansøgninger om asyl - mod et forventet tal på 10.000.
Det lave antal asylansøgninger betyder, at vi i år sparer godt 2.1
mia. kr. på at modtage flygtninge i Danmark. I stedet bruger vi
hovedparten af de sparede penge i nærområderne. Her kan vi
nemlig hjælpe langt flere mennesker for de samme midler. Samtidig er indsatsen i nærområderne med til at mindske migrationspresset mod Europa.
Det er klog politik.
F.eks. støtter vi Verdensbanken med ekstra knap 350 mio. kr. Pengene går til sundhedsydelser og uddannelse af flygtninge i Libanon og Jordan, som huser millioner af
flygtninge fra konflikten i Syrien.
Endvidere giver vi midler til udviklingsindsatser i bl.a. Vestafrika, hvorfra et stort antal
migranter rejser videre mod Europa i en ofte håbløs og meget risikabel jagt på en bedre
fremtid.
Med finansloven for 2018 styrker vi indsatsen yderligere. Her afsættes der 2,5 mia.
kr. til humanitære indsatser - det højeste beløb, der nogensinde er afsat til humanitær
bistand på en finanslov. Hovedparten af beløbet går til indsatser for internt fordrevne,
flygtninge og berørte lokalsamfund i og omkring konfliktramte lande og regioner. Flere
af bidragene går til de akutte kriser i og omkring Syrien og Somalia.
Med udviklingsbistanden er vi således med til give flere mennesker håb om en bedre
fremtid i og omkring hjemlandet, så færre fristes til at søge mod Europa. Samtidig
betyder vores stramme udlændingepolitik, at færre søger mod Danmark. På den måde
hænger det, vi gør hjemme, og det, vi gør ude, tæt sammen. Det er klog politik. Den
linje vil regeringen fortsætte.
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Ny uddannelse hjælper unge på kanten
Af Carl Holst, folketingsmedlem

I Danmark er vi så heldige, at de fleste unge klarer sig godt og
får en ungdomsuddannelse. Men der er også dem, der aldrig får
gennemført en uddannelse og dermed får svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Der er i dag 50.000 unge under 25 år,
der ikke har en ungdomsuddannelse, ikke er under uddannelse
eller i job.
I Esbjerg drejer det sig om 1580 unge.
I sidste halvdel af 2017 sad jeg med ved forhandlingsbordet, da
vi landede aftalen om Den Forberedende Grunduddannelse. Det
er en vigtig reform, for unge mennesker på kanten er hidtil blevet mødt af et helt uoverskueligt system med et virvar af tilbud.
Når unge fremadrettet skal vælge en forberedende uddannelse, vil de blive mødt af én
indgangsdør, hvor de kan vælge imellem tre spor. Samtidig giver vi de unge, der har
brug for det, mulighed for at få en fast kontaktperson, der kan støtte dem undervejs.
Vi reducerer dermed kompleksiteten, styrker sammenhængen og løfter den samlede
kvalitet i uddannelsesindsatsen for målgruppen.
Jeg har siddet rigtig mange timer i forhandlingslokalet og løbende været i dialog med og
på besøg hos Esbjergs Forberedende Erhvervsskole, produktionsskolen i Ribe og i Vejen. Dialogen har været vigtig, for det er afgørende for mig, at vi med den nye Forberedende Grunduddannelse styrker kvaliteten, sammenhængen og den faglige fremgang i
målgruppen.
Før jul kom finansloven i hus. Flere af produktionsskolerne har gjort mig opmærksom
på behovet for at den ydelse, som de unge får, når de går på produktionsskole, blev
forhøjet allerede fra januar 2018. Det vil øge elevoptaget, så det har været et af mine
ønsker til årets finanslov, fordi produktionsskolerne kommer til at spille en vigtig rolle i
den nye reform. Jeg er glad for, det kom med i finansloven. Arbejdet med Den Forberedende Grunduddannelse fortsætter her i 2018, hvor vi skal følge implementeringen tæt.
Det er et arbejde, jeg glæder mig til, for alle mennesker har potentialet, hvis blot de får
en kærlig hånd i ryggen.
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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
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Frisk luft til vore opstillingsmøder
i Esbjerg Kommuneforening
Af Allan S. Christensen, Esbjerg

Status på kommunevalget
Kommunevalget er overstået og vi bevarede borgmesterposten. Dette lyspunkt overskygges dog af, at Venstre mistede 6.042 stemmer eller 10,5% i forhold til kommunevalget
i 2013. 11 venstrefolk fik vi valgt ind, heraf 1 kvinde Britta Bendix. Omvendt hos
Socialdemokratiet, der vandt valget med en vælgerfremgang på 3.156 stemmer eller
4,5% i forhold til 2013. Socialdemokratiet fik ligeledes 11 personer valgt ind, heraf 4
kvinder.
Ovennævnte sætter selvfølgelig tanker og diskussioner i gang om, hvad Venstre i Esbjerg Kommune kan gøre de næste 4 år for at genvinde det tabte. Det er indlysende, at
vi skal arbejde for at få nye Venstre medlemmer. Dertil skal vi have flere nye, friske
ansigter i Byrådet og selvfølgelig flere kvinder valgt ind. Vores Maria Lagoni manglede
kun 11 stemmer i at blive permanent valgt ind. Jeg har ikke løsningen til at opnå de
nødvendige forandringer, udover at det bliver et langt og sejt træk med indsats på mange
områder.
Opstillingsmøderne
Et lille hjørne til denne forandring, mener jeg bør ske på vore opstillingsmøder. Derfor
dette indlæg. Jeg har ikke været til opstillingsmøder i Venstre tidligere, og jeg var ret
irriteret over forløbet i Darum Fritidscenter den 21. marts 2017, hvor alle Venstrekandidaterne blev præsenteret og opstillet. Hvis vi skal have nye, friske ansigter på tavlen
til næste kommunevalg, starter det på opstillingsmøderne. Derfor skal disse møder fungere optimalt. Kandidaterne gør meget ud af at præsentere sig selv og sine tanker på
møderne, og dette bør mødes med seriøs respekt. Det mener jeg ikke var tilfældet denne
gang i Darum. Derfor disse ændringsforslag til forløbet på omstillingsmøderne, så de
bliver demokratiske.
1.

2.

På mødet uddeles indledningsvis til alle mødedeltagere en trykt, samlet oversigt
over kandidaterne med navn, billede og notatplads. Herpå kan mødedeltagerne
gøre sine notater ud for hver kandidat, så man kan huske plusser og minusser til de
efterfølgende afstemninger.
Kandidaternes ansigtsbilleder bør løbende præsenteres via Power Point på væggen,
mens kandidaten holder sit oplæg. En maskinskrevet, utydelig overhead på væggen
med alle kandidatnavne på stribe, som det skete denne gang, er helt utidssvarende.
Lad os se kandidaternes ansigt tydeligt ”på væggen”, imens de holder deres oplæg,
så vi kan registrere og huske dem.
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3.

Som mødedeltager koncentrer man sig meget for at holde styr på kandidaterne og
afgive sin stemme rigtigt. Derfor var det voldsomt forstyrrende, at personale skulle
samle 10 kr. ind hos alle mødedeltagere i salen for kaffe og brød, samtidig med at
kandidaterne præsenterede sig. Dette var uværdigt og bør ikke ske igen.

Ovennævnte 3 punkter håber jeg vil blive taget til efterretning på vore kommende opstillingsmøder, så demokratiet kan komme i funktion. Nye ansigter skal have en reel
chance for at blive prioriteret og dermed øgede chancer for at komme i byrådet. Måske
kunne frugtbar debat også finde vej til møderne.
Hvordan opstillingsmødet til valg af spidskandidaterne den 12. december 2016 forløb
ved jeg ikke, da jeg ikke var til stede. Forhåbentligt forløb det bedre end opstillingsmødet den 21. marts.

Farvel til en borgmester og velkommen til en ny
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Her kan DIN annonce være

A D V O K A T (H)
ARNE PAABØL ANDERSEN

KONGENSGADE 44 · 6700 ESBJERG
TLF. 75 13 25 00 · FAX. 75 13 25 02
mail@apalaw.dk · www.apalaw.dk
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Godt Nytår
Af Henrik Andersen, byrådsmedlem

Så er kommunalvalget overstået og et nyt Byråd sammensat,
dermed også en ny Borgmester, stort tillykke til Jesper.
Jeg er både glad og stolt over at have modtaget genvalg til de
næste 4 år.
Tak til alle de som har hjulpet til i valgkampen, gælder også organisationen og valgudvalget for Venstre i Esbjerg Kommune.
Stor tak til de, som sørgede for at valgbutikken kunne fungere.
Venstre i Esbjerg kommune måtte som helhed desværre konstatere en tilbagegang på hele 10 % og mistede dermed 4 mandater i forhold til valget for 4 år siden.
Lokalt i Tjæreborg havde Venstre en tilbagegang på 6 %, til
gengæld kunne vi så levere den højeste stemmeprocent i Kommunen, valgdeltagelsen
var i Tjæreborg på hele 77,88 %.
Konstitueringen af det nye Byråd bærer naturligvis også præg af vores tilbagegang,
hvor der ikke blev formandsposter til nogle af Venstres medlemmer i de stående udvalg,
ærgerligt men vigtigst af alt vi beholdt Borgmesterposten. For mit eget vedkommende
er jeg taknemmelig for at kunne beholde min plads i Plan & Miljø Udvalget.
Nu handler det om at se fremad de næste 4 år og sammen arbejde for at styrke og udvikle
Esbjerg Kommune i en fortsat positiv retning, med flere arbejdspladser og forhåbentlig
også mange nye beboere. Meget tyder på vi er på rette vej, grundsalget er stigende og
over 600 lejeboliger vil blive opført de næste år. På sidste byrådsmøde i 2017 blev der
fordelt grundkapital til almene boliger for i alt næsten 20 mill. kr. til 6 projekter, hvoraf
de to er i Darum og Tjæreborg med henholdsvis 15 og 20 boliger, godt der er opmærksomhed på at skabe flere almene boliger også i de mindre byer i Kommunen.

En god julegave til Venstre
Af Jørgen Prenslev, Ribe

Vi bevarede borgmesterposten. Og en ny borgmester i Esbjerg Kommune. Hurra.
Og lige så godt: Stephanie Lose blev valgt som regionsrådsformand med et stort personligt stemmetale. Og oveni meget overraskende grundet solidt benarbejde fra Stephanie
Lose og de Radikale blev hun også Regionernes formand. Flot.
Tillykke alle.
Heldigvis bevarede Venstre borgmesterposterne i langt de fleste kommuner. Fordi godt
nok har Venstre ikke lige nu prangende stemmetal på landsplan, men de har dygtige folk
siddende, som vil tage ansvar. Det belønnes.
Jeg hæfter mig også ved, at DF har haft et dårligt kommunalvalg. Og sandheden er vel
den, at DF rent faktisk ikke har kandidater, som de tør føre frem til ansvarsfulde poster
på grund af manglende potentiale. Deres dobbeltmandater tyder på, at ledelsen i DF kun
tør føre de frem, som de kender indgående fra Folketinget.
Bare denne tillid til Venstres kommunalfolk kunne forplante sig til folketingsvalget.
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Parallelsamfund er helt uacceptable
Interview med Carl Holst, folketingsmedlem

For nyligt viste en undersøgelse, at en femtedel af de udlændinge der bor i ghetto-områderne mener, at religiøse love står over
dansk lovgivning. Samtidig svarer andre tyve procent enten ’ved
ikke’ eller har ikke ønsket at svare, og disse tal dækker dermed
over en gråzone.
Rundt om i landet er der slået huller i danmarkskortet, hvor man
lever uden kontakt til resten af samfundet, fordi man ikke ønsker
den kontakt. Problemer såsom kriminalitet og radikalisering er
resultater af disse parallelsamfund.
Det er fuldstændig uacceptabelt og en kulturkamp, som vi tager meget alvorligt.
For det første skal vi gøre det helt klart, at Danmark er et kristent land som bygger på
demokratiske værdier. Det skal alle udlændinge, der kommer til landet, have et grundigt
kursus i. I for mange år har vi ladet vores egne værdier vige for misforståede hensyn til
mindretal. Vi skal ikke være bange for at markere, hvad det er for et land, de har valgt
at være en del af, og hvilke spilleregler de skal overholde. Danmark er et kristent land
med religionsfrihed, men ikke religionslighed. De skal vide, at de kommer til et land,
hvor du godt må udøve din egen religion, men hvor der er kristne samfundsnormer,
ytringsfrihed og ligestilling mellem kønnene.
I den sammenhæng er det nedslående med undersøgelser, der viser, at 45.2 procent af
indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund ikke er i job. I ghetto-områderne er der
generelt over 40 pct. i alderen 18-64 år, der hverken er i arbejde eller har en uddannelse.
I alt koster ikke-vestlige indvandrere årligt det danske samfund 33 mia. kr.
Når folk, der er kommet hertil, lever på offentlig forsørgelse, begår kriminalitet og bekender sig til sharia-lovgivning fremfor dansk lovgivning, så mener jeg, det er et udtryk
for, at de ikke ønsker at være en del af det danske samfund. Problemerne begrænser
sig desværre ikke kun til nyligt tilkomne, men har desværre også forplantet sig i dem,
der har levet her i flere generationer. Jeg mener, det skal være langt lettere at smide
kriminelle familier ud af boligområder, at udvise dem, der sender deres børn på genopdragelsesrejse eller som gang på gang begår kriminalitet. Danmark skal være et land for
dem, der kan og vil – og ellers hermetisk lukket.
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En ny Byrådsperiode
Af Alex Sørensen, byrådsmedlem

Godt nytår - Og velkommen til en ny Byrådsperiode.
Det var et utroligt spændende valg i november, og heldigvis
lykkedes det at få valgt Jesper Frost Rasmussen som Johnny
Søtrups efterfølger i Borgmesterstolen.
Venstres Byrådsgruppe blev desværre lidt mindre som i sidste
periode, men jeg er sikker på, at samarbejdet i gruppen bliver
rigtig godt. Vi er en gruppe der har ført en solid valgkamp sammen, og vi er stolte af, at have Jesper på Borgmesterposten. Og
med Kurt Bjerrum som Gruppeformand er der lagt op til samarbejde.
Jeg glæder mig meget til fire år mere i Teknik- & Byggeudvalget. Det bliver spændende,
at få lov til at være med til at videreudvikle Esbjerg Kommune, og der er meget at tage
fat på. Bl.a. skal vi have kigget på vore vandløb og vi skal fortsat sikre, at der er penge
til, at vore veje, fortove, grønne områder osv. også fortsat bliver passet og fornyet i det
omfang, det er nødvendigt.
Jeg vil fortsat arbejde for, at landsbyer og landdistrikter bliver styrket, samt at vore
foreninger og ildsjæle i hele kommunen har den nødvendige opbakning.
Jeg er klar til fire nye spændende år i Esbjerg Byråd.
Og husk at vi er der for borgerne. Så hvis I har noget på hjerte, er I altid velkomne til
at kontakte mig.

Jeg vil gerne takke dem, som har bakket mig op
i valgkampen
Af Hans Erik Andersen, byrådsmedlem

Jeg havde et fantastisk godt valg, jeg fik 616 stemmer, dette kan
ikke lade sig gøre uden opbakning fra organisationen i vores lokalområde, samt de mennesker uden for venstre, som har anbefalet mig. Der skal lyde en stor tak til jer alle sammen for denne
indsats. Jeg gik om onsdagen og havde blandede følelser fordi
jeg havde et godt valg men venstre mistede jo 4 mandater, så vi
er kun 11 tilbage i gruppen. Jeg havde meget gerne set at vi var
minimum et par stykker mere, men sådan skulle det ikke være.
Nu glæder jeg mig meget til at komme i gang med arbejdet. Jeg
er kommet i Kultur og fritidsudvalget, her har vi vores første
møde 2. januar og det første byrådsmøde er 15. januar.
I er meget velkommen til at tage fat i mig, hvis i har input til mig på Tlf: 76 22 34 82
eller Mail: haa4@esbjergkommune.dk
I ønskes alle sammen et godt nytår.
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Slut på en byrådsperiode og start på en ny!
Af Kurt Bjerrum, byrådsmedlem og gruppeformand

I skrivende stund lakker 2017 stærkt mod enden og en valgperiode er dermed ved at være til ende.
Det har for mig været 4 spændende og lærerige år med byrådsarbejdet, som kulminerede med at være en del af valgudvalget til
det nyligt afholdte byrådsvalg.
Det var en særdeles spændende valgkamp, som har krævet en
masse ressourcer, men som heldigvis endte med at Jesper Frost
overtog borgmesterkæden
Vi havde et fint hold af kandidater, som både geografisk og baggrundsmæssigt stod stærkt. Og jeg syntes også, at vi stod godt
som et hold uden de helt store kontroverser.
Vi førte en sober valgkamp, hvor vi fremhævede politikken og ikke gik efter personangreb. Det var faktisk en tendens, som alle opstillede partier også fulgte. Og det gør det
uden tvivl nemmere at samarbejde i den kommende byrådsperiode.
Og samarbejde bliver der behov for! Der er kommet nye partier ind, og alle vil jo nok
profilere sig her i starten.
Venstre blev jo desværre reduceret med 3 mandater og nogle opnåede desværre ikke
genvalg. Det er ret trist at skulle sige farvel til nogle, som man har haft et nært og godt
samarbejde med.
Men vi er nu 11 i gruppen og har været samlet et par gange, og jeg fornemmer en god
energi i gruppen.
Der er heller ingen tvivl om, at der bliver mere arbejde i de kommende år til alle i gruppen! Der er flere af os, som skal
være med i 2 udvalg.
For mit eget vedkommende fortsætter jeg i plan og miljøudvalget (som ny næstformand) plus at jeg skal sidde med i Børn og familieudvalget.
Det er et spændende udvalg, for bla. skoler og dagpasning har meget stor bevågenhed,
både fra borgerne og pressen. Så der bliver nok at tage fat på.
Ud over de 2 faste udvalg, har jeg også fået plads i nogle eksterne bestyrelser,- blandt
andet: Deponi syd, dristfællessabet Bobøl I/S og Kongeåhallen.
Så det bliver 4 spændende år med en ny i borgmester stolen,- men jeg er helt sikker på
at venstregruppen stå stærkt i kampen om at sætte dagsordenen,- til gavn for Venstre og
for vores kommune.
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Opslagstavlen
Torsdag den 22. februar kl. 17.00
Afholder Venstre Esbjerg Vest generalforsamling
på det moderne landbrug Højlund Agro,
Kibsgårdsvej 11, 6715 Esbjerg N
Tilmelding til Lena 29299115, mail: lena.sj@bbsyd.dk
Tirsdag den 27. februar kl. 19.00
Afholder Esbjerg Venstreforening Generalforsamling
på Restaurant Paken, Søvej 2, 6700 Esbjerg
m. stegt flæsk og persillesovs kl . 18.00, pris kr. 100
Tilmelding til Henning Lyager tlf. 41999012, mail lyager@privat.dk
senest den 20. februar
Tirsdag den 27. februar kl 19.30
Afholder Sneum - Tjæreborg Venstreforening og
St. Darum Venstreforening generalforsamling
i Darum Kultur- og Fritidscenter m. fællesspisning kl. 18.00
Politisk indlæg ved Borgmester Jesper Frost Rasmussen
Tilmelding til Henrik tlf. 40123355, Karsten flf. 23238249
eller Peter Lundgaard tlf. 61358040 senest den 22. februar
Torsdag den 28. febuar kl.18.00
Afholder Vester Nebel Venstreforening generalforsamling
i Sognehuset m. guleærter
Gæstetaler Borgmester Jesper Frost Rasmussen
Tilmelding til Egon tlf. 75169343, mail:erna-egon@bbsyd.dk
Tirsdag den 20. marts kl. 19.00
Afholder Venstres Kommuneforening Esbjerg Generalforsamling
i Darum Kultur- og Fritidscenter, Nørrebyvej 16A, 6740 Bramming
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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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