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BLADUDVALG
Lena Schou Jørgensen, Esbjerg, Tlf. 29299115, Mail: lena.s.j@bbsyd.dk

Henrik Olesen, Spandet, Tlf. 20286044, Mail: hr-olesen@mail.dk  
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Sidste frist for indsendelse af artikler/læserbreve til næste nummer 
er den 27. april  2020 - sendes til mail: lena.s.j@bbsyd.dk

Venstre i Esbjerg Kommuneforening takker for godt samarbejde i 2019 og ser frem 
mod 2020 med flere gode arrangementer til glæde for vore trofaste medlemmer. Vi vil 
forsøge, at lave to store kommuneforenings arrangementer i 2020 et i maj måned og et 
igen til efteråret. 

Venstre er kommet stille og roligt ind I 2020. Det har vi også behov for efter et 2019 
med meget intert uro i vores parti. Vi har fået udskiftet ledelsen og baglandet er faldet til 
ro og der ses positivt på fremtiden. Vi havde to gode valg i 2019 med mandat fremgang 
både til EU- og folketingsvalget, men vi mistede regeringsmagten. Disse mandater skal 
nu bruges i en stærk og tydelig opposition. Vi har nu muligheden for at vise, hvad det er 
Venstre står for uden at skulle tage hensyn til andre regeringspartier. Det er vigtigt, at vi 
bliver tydelige som opposition, hvilket baglandet har gjort klart for vores nye formand 
Jakob Ellemann Jensen og næstformand Inger Støjberg. 

Det er nu 2 år siden vi i Esbjerg genvandt borgmesterposten og fik Jesper Frost Rasmus-
sen valg som ny borgmester. Vi er i byrådet lykkes med mange gode liberale beslut-
ninger. I 2019 var det dog et svært budget forlig, som blev landet. Det lykkes til trods 
for at der skulle findes et trecifret millionbeløb i besparelser. Vi er kommet et stykke af 
vejen men er ikke helt kommet i mål, med alt vi kunne ønske. 

Vi er derfor begyndt at se på Kommunalvalget og Regionsvalget i 2021, således vi kan 
præsenterer en række stærke kandidater til gavn for Venstre, således vi kan styrke Ven-
stre og bevare borgmesterposten.

Med venlig hilsen

Jan Lagoni Jacobsen, 
Kommuneforeningsformand

Takker for godt samarbejde i 2019
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Midtvejs mellem to kommunalvalg
Af Jesper Frost Rasmussen, borgmester

Så skriver vi allerede 2020, og 2 år er gået siden jeg satte mig 
i borgmesterstolen og vi satte arbejdet i gang. På den ene side 
synes jeg næsten lige, vi er kommet i gang, og omvendt er det 
allerede nu vi skal til at kigge lidt frem mod det næste kommu-
nalvalg.

Det har til tider været udfordrende at finde fælles fodslag i den 
blå gruppe i byrådet, men vi har dog efterhånden fundet ind i 
et fint samarbejde mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Konserva-
tive og Borgerlisten. Indimellem har vi også De Radikale med 
i et fint samarbejde. Samarbejdet med de røde partier har også 

fungeret fint, der hvor vi har kunnet finde hinanden i politiske aftaler – men i øjeblikket 
er Socialdemokratiet dog lidt vingeskudt, så det sætter selvfølgelig også sine spor på 
samarbejdet i byrådet.

Byrådsgruppen sætter i januar hinanden stævne for at lave en midtvejsstatus – og få 
skabt et fælles billede af hvor langt vi er nået i forhold til det handlingsprogram vi gik 
til valg på. Noget er vi i mål med, andet er igangsat mens noget også stadig lader vente 
på sig.

Når vi også begynder at kigge frem mod næste kommunalvalg, er det jo ved at være tid 
at byrådsmedlemmerne skal gøre op med sig selv om de er klar til at fortsætte. Samtidig 
kan dette jo være en opfordring til alle Venstres medlemmer om at gøre sig overvejelsen 
om man kunne være klar til at yde lidt for vores parti i den næste valgkamp. Kandi-
daterne til byråd og region er selvfølgelig det første vi skal have på plads, og derefter 
kommer en række andre opgaver, som alle kan involvere sig i.

Men – tøv endelig ikke 
med at kontakte din lo-
kale venstreforening, 
hvis du kunne over-
veje at stille op til de 
kommende valg. Vi 
får brug for et stort og 
stærkt kandidatfelt.

Godt nytår.
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Ambitiøs psykiatriplan giver løft af psykiatrien

På årets allersidste regionsrådsmøde godkendte regionsrådet Re-
gion Syddanmarks Psykiatriplan 2020-2024. En plan, der har 3 
centrale mål om at sikre bedre behandling, flere sengepladser og 
større mulighed for at tage del i egen behandling. Planen løfter 
Psykiatrisygehuset mere end 75 millioner kroner om året, når 
den er helt rullet ud.

Planen indeholder 39 anbefalinger, der samler både eksisterende 
og nye indsatser og sikrer et langsigtet fokus og en klar strat-
egisk retning.  Konkret skal planen løse udfordringer med for få 
sengepladser i psykiatrien samtidig med at planens anbefalinger 

markant styrker patienterne og deres pårørende i forhold til inddragelse og behandling.  

Som jeg ser det, er det en ambitiøs plan, som skal skabe mærkbare forbedringer i hverd-
agen for både patienter, pårørende og medarbejdere. For selvom regionsrådet og skif-
tende regeringer har prioriteret området i de seneste år, har psykiatrien haft et efterslæb, 
både økonomisk, forsknings- og kapacitetsmæssigt, hvis man sammenligner med andre 
store sygdomsgrupper. Men nu er vi i en situation, hvor vi har mulighed for at løfte 
området, og det er jeg virkelig glad for.

Vi tilførte i budget 2019 psykiatrien 43 mio. kr., som blandt andet skulle bruges på 
mobile skadestuer, en udrykningstjeneste, der kan tage med politiet ud til borgere med 
psykisk sygdom, mobilteams, der besøger patienter i eget hjem og på botilbud samt in-
tensive senge til de mest syge af patienterne. I Budget 2020 har vi lagt 24 mio. kr. oveni 
til at rulle psykiatriplanen i gang. Det beløb skal gerne ende med at blive til 75 mio. kr., 
og her har vi kig på de 600 mio. kr., der i Finansloven for 2020 er afsat til psykiatrien 
på landsplan. Vi håber, vi får mulighed for at bruge vores andel til at realisere resten af 
den plan, der nu er køreklar.

Det hører dog med til historien, at rekrutteringen til psykiatrien er endog meget udfor-
dret. Derfor skal alle de ”fine” planer og visioner have følgeskab af ligeså ambitiøse 
planer og indsatser for rekruttering af dygtige medarbejdere. 

Jeg glæder mig meget til at være med til at føre planen ud i livet i året der venter!

Af Stephanie Lose, regionsrådsformand
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Brandbeskatning af familiefirmaer rammer Vestjylland
Af Ulla Tørnæs, folketingsmedlem

I Danmark har vi et fantastisk velfærdssystem. Vi kan gå gratis 
til lægen, når vi er syge. Vores børn kan få en uddannelse uden, 
at det er forældrenes pengepung, der er afgørende for fremtid-
sudsigterne. Og der er mange andre gode eksempler på, hvor 
dejligt et land Danmark på mange måder er. Vi har rigtig meget, 
vi skal værne om. Desværre har vi en socialdemokratisk reger-
ing, som notorisk fører politik uden de store fornemmelser for, 
at pengene skal tjenes, før de kan bruges. Mette Frederiksen har 
overtaget en økonomi i topform. Og det er altså ikke tilfældigt. 
Det skyldes slet og ret, at vi har haft en ansvarlig, økonomisk 
politik i de mange år, de borgerlige partier har haft taktstokken. 

Vi anerkender nemlig, at vores velfærdssystem står på ryggen af alle de danskere, der 
hver dag står op og går på arbejde. På de virksomheder, der sikrer arbejdspladserne. I 
Danmark er rigtig mange virksomheder familieejede. Og her taler jeg altså ikke kun om 
giganter såsom LEGO og Danfoss, der konkurrencemæssigt sætter Danmark på verden-
skortet. Helt almindelige, mindre virksomheder er familieforetagender.
Tallene taler for sig selv: 850.000 personer i Danmark er i dag ansat i en familieejet 
virksomhed, og 75 pct. af dem er ansat i en virksomhed med under 100 ansatte.
I stedet for at sikre gode rammevilkår, stikker Socialdemokratiet nu en kæp i hjulet på 
virksomhederne med en tredobling af beskatningen, når næste generation skal overtage 
tøjlerne.
Det rammer især små og mellemstore virksomheder, og det vil koste vækst og arbejdsp-
ladser – især i vores landdistrikter. Tre ud af fire private arbejdspladser uden for de store 
byer er nemlig placeret i virksomheder, som enten er familieejede eller ejerledede.

Det er altså ikke kun en brandbeskatning af virksomhederne, det er en gambling med 
danske arbejdspladser. 300.000 arbejdspladser er på spil: Alene de kommende år står 
23.000 virksomheder eller 300.000 arbejdspladser til at blive berørt af de kommende 
generationsskifter i danske familievirksomheder.  Det er langt fra sikkert, at alle de virk-
somheder smertefrit vil kunne gennemføre et generationsskifte, hvis afgiften tredobles. 
Pengene skal nemlig findes et sted. Det kan betyde frasalg og i sidste ende lukning, hvor 
både virksomhed og arbejdspladser må lade livet, fordi pengene ikke kunne findes. Eller 
det kan betyde færre arbejdspladser og færre investeringer i fx ny, grøn teknologi.

Det er decideret skadeligt for økonomien og i sidste ende vores fælles velfærd, for pen-
gene skal jo komme et sted fra. Men det kan være svært at forklare en Socialdemokrat.
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Af Asger Christensen, EU-medlem

Europa-Parlamentet er gået på en kort juleferie efter et hektisk 
halvt år – mine første seks måneder som parlamentariker.

Med vælgervinden i ryggen og fire mandater stormede Venstre 
ind i parlamentet (det fjerde mandat indtager dog først sin plads 
efter Brexit). Både Morten Løkkegaard, Søren Gade og under-
tegnede fik alle de politisk udvalg, vi ønskede. Således sidder 
jeg nu i landbrugs- og miljø- samt folkesundhedsudvalgene. Og 
Morten fik igen en vigtig position i Renew Europe, Venstres 
politiske gruppe i parlamentet.

Som flere måske har hørt, fik EU en ny Kommission, der havde første arbejdsdag 1. 
december. Personligt kommer jeg til at holde et vågent øje med den polske landbrugs-
kommissær, Janusz Wojciechowski. Han skal leve op til sit løfte til mig: At arbejde for 
alle landbrug i EU – også de højteknologiske, klimavenlige landmænd, som Danmark 
er kendt for. 

Senest vandt Boris Johnson, formanden for det konservative parti i Storbritannien, over-
bevisende valget, og Brexit ser derfor ud til at blive en realitet i januar 2020. Lyspunktet 
er imidlertid, at vores gode kollega Linea Søgaard-Lidell gør os selskab i Bruxelles. 
Hun træder til efter Brexit og er en solid forstærkning til Venstres Bruxelles-bande. 

I det nye år fortsætter mine og Venstres kampe for vores mærkesager: Liberale og for-
nuftige løsninger i klimakampen; vi skal ikke straffe danskerne og vores virksomheder 
med afgifter og forbud, mere fart på frihandelsaftaler, så vi kan skabe vækst og velstand 
i samfundet, og styr på den ydre grænse, så vi undgår at modtage en bølge af ulovlige 
migranter. Og min personlige kamp for færre unødvendige EU-regler er kun lige beg-
yndt. Jeg rejser ofte rundt i landet for at have en dialog om arbejdet i parlamentet, når 
jeg er hjemme i Danmark, så jeg håber, vi ses i det nye år. 

Vi hviler ikke på laurbærrene
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Her kan DIN annonce være
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Ny i byrådet
Af Maria Lagoni Andersen, stedfortrædende byrådsmedlem

Da jeg tilbage i sommers fik beskeden om, at jeg ville få mu-
ligheden for at blive indsuppleret i byrådet grundet barsel, så 
kunne jeg næsten ikke få armene ned. For da jeg stod på val-
gaftenen i 2017 og manglede 11 stemmer, så er det svært at se 
sig tilfreds. 

Det har dog sidenhen vist sig, at posten som 1. suppleant også er 
ganske udmærket. Jeg har gennem de sidste to år siddet med til 
en del byrådsmøder grundet afbud, hvor jeg har fået et indblik i 
byrådsarbejdet. Jeg har dog ikke været med til udvalgsarbejde, 
så den del af min indsupplering var helt ny, da jeg startede. 

 
Jeg blev indsuppleret d. 1. september lige inden budgettet skulle forhandles. Jeg fik til 
førstebehandlingen af budgettet stukket en stor bunke papirer i hånden og så trak jeg 
ellers i arbejdstøjet. For alle i byrådssalen havde mindst to gange før, mens det for mig 
var første gang. Jeg var heldigvis kort forinden blevet klædt på af nogle erfarne folkev-
algte VU’ere, så jeg var heldigvis ikke på bar bund. 

Der var en stor sum penge som skulle spares, så det var et hårdt budget, hvor nogle 
ubehagelige beslutninger skulle tages. Hen ad vejen hørte vi også adskillige beretninger 
om splid i Socialdemokratiet, hvorfor jeg også er glad for at være blevet inddraget i det 
gode samarbejde som vi har i Venstre-gruppen. 

Derudover har vi haft Ungebyråd, hvor alle uddannelsesinstitutioner bliver inviteret in-
denfor til at fremlægge nogle ideer til hvordan man gør Esbjerg til en bedre by for unge. 
Det er et initiativ hvor man invitere de unge direkte ind i demokratiet og giver dem mu-
ligheden for at påvirke Esbjerg Kommune. Det har en stor værdi, da det er nødvendigt 
at invitere de unge indenfor for at have et differentieret og bæredygtigt demokrati. Dog 
så står ungebyrådet ikke til at skulle fortsætte, hvilket jeg er rigtig ærgerlig over, så jeg 
håber det bliver prioriteret til næste budget. 

Efter en turbulent start med budget og splid på den røde blok, så glæder jeg mig til at 
trække i arbejdstøjet efter jul. 
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Webitall ApS
Sædding Strandvej 61
6710 Esbjerg V

Tlf. 70 26 62 63
www.webitall.dk
E-mail: home@webitall.dk

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

Database-løsninger
...eksempelvis
  · Online tidsregistrering
  · Nyhedsbreve
  · Opgavestyring

Opdatering af eksisterende løsninger
...eksempelvis
  · Redesign og udvikling af eksisterende hjemmesider
  · Søgemaskineoptimering
  · Strategisk sparring

Mangler du hjælp..?

Jakob Lose, indehaver

Min skadeservice afdeling tilbyder blandt andet

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
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- Oprydning hver dag
- De bedste materialer
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kommer til tiden

Allan Schjern
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Allan Schjern

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

Udlejning af affugter 24/� KUn ��0 kr.  
ex. moms pr. dag
opsugning af vand efter vandskade 24/�
skimmel og fugt test af virksomheder, 
boliger, skoler og institutioner
sanering af skimmelsvamp

•

•
•

•
rengøring af løsøre efter 
vand og brandskade

•
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Hvorfor er man byrådspolitiker
Af Kurt Bjerrum, byrådsmedlem og gruppeformand

I skrivende stund (23/12) er det jo tæt på julen og et årsskifte. Og 
vanen tro er der deadline på indlæg til Kornblomsten. 

Og hvilket emne skal man så vælge?  Hvad kan være interessant 
for vore medlemmer at læse om?  Ved afslutning af et år vil man 
jo ofte fokusere på, hvad der er sket i årets løb.
Men hvorfor ikke tænke længere tilbage?   Her midtvejs i min 
2. byrådsperiode kan man jo spørge om det er som man troede 
og forventede. 
Om det stadig er spændende eller bare hårdt arbejde? Jeg vil 
starte med at sige at det både er, og har været utrolig spændende. 

Selvfølgelig er der opgaver og beslutninger, som er rigtig trælse, hvor man mest af alt 
ønsker sig fritaget for at tage stilling til. Men det hører jo med, og selv om man nogle 
gange kan få voldsom kritik for de beslutninger man tager, så møder man også stor an-
erkendelse for det arbejde man laver.
Der vil jo altid være nogle, der er uenige i de beslutninger vi har taget. Og det bliver 
man jo også gjort opmærksom på!!
Det værste er faktisk, hvis det viser sig at en beslutning man har taget, har nogle util-
sigtede konsekvenser.
Der fanger bordet og det kan være meget svært at ”trække i land”. Det er især når vi er 
nødsaget til at lave et budget med mange besparelser. Uanset hvad man gør, så vil det 
ramme nogen. Så sidder vi og kigger på hvilke besparelser, der vil gøre mindst ondt.  
I den periode får vi rigtig mange henvendelser fra borgere og medarbejdere, som ag-
iterer kraftigt for netop på deres område må vi ikke skære ned.
Og det er jo fint nok, for det er jo et udtryk for stor engagement. Og der er vi jo bare 
nødt til at skuffe nogle. Pengene skal jo findes, og så er det os politikeres svære lod at 
skære igennem.
Som tidligere nævnt, så finder jeg det politiske arbejde meget spændende. I de seks år 
jeg har været med, har vi jo også været igennem et borgmester skifte. Valget i 2013 
var jo nok et af de vigtigste i rigtig mange mange år. Skulle vi lykkedes med at bevare 
Esbjerg som en Venstre ledet kommune? Heldigvis lykkedes det, men vi mistede des-
værre 3 mandater, og blev afhængige af de øvrige blå partier. Det har i perioder været 
udfordrende at holde samarbejdet kørende, og det har trukket store veksler på især borg-
mesteren at skulle agere og forhandle tingene igennem.
Men alt i alt synes jeg, at vi som V-byrådsgruppe står ret godt pt. Vi har et velfungerende 
samarbejde med stor tillid og fortrolighed indbyrdes. Selvfølgelig er der altid noget, vi 
er uenige om men når der er taget en fælles beslutning, så er der stor loyalitet om det. 
Og det er noget der betyder rigtig meget for mig som gruppeformand.
Så konklusionen på det politiske arbejde må være at der heldigvis er langt flere positive 
end negative oplevelser i det politiske liv
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Midtvejsevaluering i Esbjerg byråd
Af Preben Rudiengaard, byrådsmedlem

To år er gået siden sidste byrådsvalg og så tænker man både til-
bage og frem.
Vores borgmester Jesper har gjort et godt og prisværdigt stykke 
arbejde. Han har formået at samlet vores kommune og han har 
gjort sig synlig i hver en afkrog af den geografisk store kom-
mune. Dette fornemmer og hører man ved at borgerne i nord og 
syd bruger udtrykket: Vores borgmester.
Det er lykkedes at lave 2 brede forlig og det er et fint svend-
estykke. Men træerne vokser som sagt ikke ind i himlen. Det 
bliver svært næste gang. Vi har et socialdemokrati i indre opløs-
ning og vi har en blå blok som føler manglende sammenhængsk-

raft. Allerede i det kommende år vil det foreliggende kommunevalg ligge i alle partiers 
bevidsthed og selvpromoveringer vil blive mere og mere markante.

Vi skal derfor arbejde på at samle den blå blok således at vi vedvarende kan bevare 
borgmesterposten med Jesper i spidsen. Det bliver svært i en tid hvor vi i Esbjerg Kom-
mune jo ikke ligefrem flyder i penge. Den demografiske udvikling, skattegrundlag, ud-
dannelsesproblematik er blot nogle af de elementer som udfordrer os. Vi har et poten-
tiale og det skal vi udnytte. Vi skal forstå at sætte Esbjerg Kommune på landkortet og 
trække unge i uddannelse hertil, få dem til at blive og sikre velfærd til alle der vil noget 
med Esbjerg Kommune.

Det stiller også større udfordringer til vi byrådspolitikere valgt for Venstre. Vi skal løfte 
os fra at være sagsbehandlere til at være politikere. Vi skal have en politisk ledet kom-
mune og politisk ledede udvalg. Vi skal benytte os af udfordringsretten og vise, at vi 
tør gå helt ud til kanten. Vi skal stille krav til vort administrative system og vise hvem 
der bestemmer.
Lad os tage eksemplet Mølledammen i Ribe. I årevis har vi ikke renset op. Dammen er 
grødet til og det har givet udfordringer. Forvaltningens fortolkninger af regulativer er 
endevendt, vi har brugt mange ressourcer på undersøgelser m.v.
Dammen har altid været en dam og skal vedblive at være en dam. Så udfordringen er at 
bibeholde vores dam og det gøres kun ved at vi politisk beslutter at vedligeholde dam-
men som den var indtil kommunen overtog dammen i 2008.

Vi skal vise den politiske vilje til at løse problemet. Den politiske vilje og vej.

Derfor skal alle politikere 32 (31 byrødder plus Anders Kronborg) løfte sig fra at være 
lokale sagsbehandlere til at være politikere med stort P og beskæftige sig med det, vi er 
valgt til. Vi skal stille krav om dokumentation på et oplyst og neutralt grundlag. Vi skal 
udfordre og vi skal beslutte og turde beslutte os i sager, selvom nogle engang imellem 
kan gøre ondt i selv den mest lokalpatriotiske sjæl.
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Gang i Esbjerg Kommune
Af Henrik Andersen, byrådsmedlem

Vi er nu halvvejs i denne Byråds periode og ingen kan vist være 
i tvivl om, at der er stor aktivitet i vores Kommune, lige fra ud-
bygning af Esbjerg Strand, separat kloakering, anlæg af super-
cykelsti, byfornyelses projekter og udstykning af byggegrunde 
i stort set i hele Kommunen, havne udvidelser, færdiggørelse af 
gågadeprojektet, Norske Bulk har igangsat sit datacenter i Kjers-
ing, nyt sundheds & ældrecenter ved Krebsestien og ikke mindst 
mange nye tiltag på uddannelsesområdet.

Al den aktivitet gør det yderst spændende at være en del af By-
rådet i Esbjerg Kommune.

Ved Kommunal valget i 2017 gik vi i Venstre til valg på bl.a. attraktive bosæt-
ningsmuligheder og udstykninger i hele Kommunen, hvilket jeg syntes, vi er lykkedes 
godt med. Det er næsten muligt at erhverve sig en byggegrund i alle ”byer” i Kom-
munen, senest med ny udstykning i Hunderup. Også boligforeningerne er begyndt at se 
flere muligheder udenfor de 4 største byer bl.a. i Darum, hvor Vejen Boligforening er i 
gang med opførelse af 14 alm. nyttige boliger.

Uddannelse er nøglen til fremtidens succes, var en af overskrifterne i vores handling-
splan til Kommunalvalget. Med ønsket om en øget bosætning i Esbjerg Kommune, er 
hele uddannelsesområdet en vigtig medspiller i vores fælles fremtid og der er behov for 
at gentænke hele området og få klarlagt, hvilke nye videregående uddannelser, der skal 
satses på og samtidig tiltrække endnu flere studerende til de eksisterende uddannelser. 
Her i efteråret er virksomheder, uddannelsesinstitutionerne og Esbjerg Kommune gået 
sammen om et fælles sekretariat, som skal styrke indsatsen for at gøre Esbjerg til en 
stærk studie by. Til formålet er allerede indsamlet over 11 mill. kr.

Med den store interesse alle parter har vist, er jeg sikker på, vi nok skal komme nærmere 
målet om flere studerende og forhåbentlig dermed også flere indbyggere.
Godt nytår.

Det er det vi er valgt til i byrådet, og så håber jeg også, at de der er valgt på Christians-
borg så vil koncentrere sig om det, de er valgt til:
Lovgivning på nationalt niveau.

Jeg er fortrøstningsfuld med hensyn til Venstres position i Esbjerg Kommune, hvis vi 
udviser rettidig omhu og samarbejder med alle, ikke mindst de partier som baserer sig 
på det samme værdigrundlag som os: Frihed, Frisind og Forskellighed. Det er da noget 
vi kan samarbejde om i blå blok og med Jesper ved roret.
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Vækstområder i Esbjerg Kommune
Af Jesper Frost Rasmussen, borgmester

En lille historie om to vækstområder, som jeg har brugt lidt tid på 
i den sidste del af 2019.

Sidst i november besøgte jeg WIND-Europe messen i Bella-cen-
tret, som er Europas største messe inden for vind. Rigtig mange 
virksomheder fra Esbjerg Kommune var også tilstede, da vi har 
mange arbejdspladser i den branche. Dels er Esbjerg Havn jo 
verdens førende udskibningshavn for vindmøller og har rigtig 
mange arbejdspladser på det felt, men vi har faktisk også en hel 
del underleverandører til vindbranchen i kommunen, som også 
var på messen.

Jeg besøgte dem alle og heldigvis ser de alle lyst på fremtiden, så der er forhåbentlig 
endnu flere arbejdspladser i vente. Det gælder både de rådgivende ingeniørfirmaer, men 
også produktionsvirksomheder som fx Polytech og Blåholm, som laver henholdsvis 
komponenter til vindbranchen og diverse hjælpeudstyr. Begge er eksempler på virksom-
heder, der er vokset fra en garage-virksomhed til i dag at være store spillere i branchen 
med flere hundrede arbejdspladser.

Et andet vigtigt område er datacenterindustrien. Det blev ikke Facebook der byggede 
ved Esbjerg, men vi bliver stadig kontaktet af rigtig mange virksomheder i den branche, 
som leder efter gode steder at placere sig. I foråret 2020 lander Havfruekablet som sam-
men med de øvrige kabelforbindelser gør Esbjerg til et Nordeuropæisk knudepunkt for 
datatrafik over Altanterhavet. 

Jeg holdt for nyligt åbningstalen til Data Cloud Nordic – en messe hvor ca 400 af de 
største spillere i branchen var samlet i København. De vidste alle hvor Esbjerg lå og 
hvilke unikke muligheder vi kunne byde på – så jeg er stadig overbevist om, at vi kom-
mer til at få mange arbejdspladser indenfor dette felt i de kommende år.
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Generalforsamling
venstre esbjerg kommuneforening

mandag den 30. marts  
kl. 19.00

ribe Fritidscenter
sportsvej �, ribe

spisning kl. ��.00
v. tilmelding til 
Klaus sandfeld

Dagsorden iflg. 
vedtægterne

Gæstetaler 
Tidligere minister 
og nuværende 
næstformand 
inger støjberg
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Generalforsamling
Bramming venstreforening
Gørdig/vejrup venstreforening
Grimstrup/vester nykirke venstreforening

mandag den 17. februar 2019 kl. 19.00
i Vejrup Endrup Fritidscenter

spisning
Gæstetaler Folketingsmedlem Anni Matthie-
sen, Byrådsmedlem henning ravn og hans 
erik Andersen
Derefter generalforsamling for hver forening. 

Generalforsamling venstre esbjerg vest

tirsdag den 25. februar 2019 kl. 18.00
i Jon og Dittes hus, Hjerting, ���0 Esbjerg V.

Dagsorden iflg. vedtægter, gæstetaler Museums-
chef david dopunt-Mouritzen fra Fiskerimu-
seet fortæller om udvidelsesplanerne for museet 
for at komme tættere på Vadehavet.

Aftenen afsluttes med lidt godt til  
ganen.

tilmelding til tommy noer tlf. 40�22���, 
mail tommynoer@gmail.com
Pris for spisning er �0 kr, betales ved tilmelding, Mobile Pay 40�22���
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Flere uddannelser til Esbjerg
Af Ulla Tørnæs, folketingsmedlem

I sommer startede der en ny årgang lægestuderende på Syddansk 
Universitet. Fra 2022 kan de læse kandidatdelen af uddannelsen 
i Esbjerg. Jeg er stolt over, at den tidligere regering banede vejen 
for den udvikling. Det er helt afgørende for at sikre en geografisk 
spredning af læger. I et lille land som Danmark skal borgerne 
kunne komme til lægen – uanset hvor, de bor. 

Men en enkelt succeshistorie betyder ikke, at vi kan hvile på 
laurbærrene. 

Vi skal i fællesskab fortsætte arbejdet med at få flere nye uddan-
nelser til Esbjerg. Derfor er det super godt, at det lokale erhvervsliv er gået sammen med 
Esbjerg Kommune om at etablere et sekretariat, hvis opgave bliver at arbejde målrettet 
med opgaven. Det er der brug for. Det handler ganske enkelt om Esbjergs fremtid; hvad 
skal vi leve af og hvordan sikrer vi den kvalificerede arbejdskraft, som fremtidens arbe-
jdsmarked efterspørger.

I den forbindelse peger pilen på et stort behov for, at jurauddannelsen kommer til Es-
bjerg. Det er en mærkesag, som jeg har arbejdet for. Derfor glæder det mig, at Uddan-
nelses- og forskningsministeren er kommet med en positiv tilkendegivelse, og at det 
nu handler om, at overbevise Syddansk Universitet om, at udarbejde en ansøgning om 
godkendelse af uddannelsen. 

Det vil være en kæmpe gevinst for hele Vestjylland at få jurauddannelsen til Esbjerg, for 
vi ved, at unge mennesker typisk etablerer sig der, hvor de har studeret.

A D V O K A T
ARNE PAABØL ANDERSEN

(H) KONGENSGADE 44 · 6700 ESBJERG
TLF.  75 13 25 00 · FAX. 75 13 25 02
mail@apalaw.dk · www.apalaw.dk
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Politisk midtvejsstatus for byrådsperioden
Af Jakob Lose, byrådsmedlem

Med indgåelsen af det andet budget i denne byrådsperiode, 
markeres det at vi er nået midtvejs i denne byrådsperiode. Derfor 
er der nu under 2 år til, at vi endnu en gang skal ud og hænge 
med valgplakater i lygtepæle, uddele flyers i novemberkul-
den og deltage i valgdebatter. Det betyder også, at vi kan gøre 
midtvejsstatus for det nuværende byråd. Hvis man ser på den 
aktuelle kampform for henholdsvis rød og blå blok, så er det 
iøjnefaldende, at socialdemokraterne i de seneste måneder har 
oplevet en regulær nedsmeltning for åbent tæppe. Skænderierne 
på gruppemøderne kulminerede med, at der af hele 5 socialde-
mokrater tog særstandpunkter ved 2.behandlingen af budgettet 

på byrådsmødet, og efterfølgende er gruppeformanden for byrådsgruppen stoppet. Un-
der normale omstændigheder ville S i løbet af foråret 2020 vælge deres spidskandidat 
til kommunalvalget, men det er sandsynligt at denne proces udskydes til senere på året. 
For øjeblikket er de socialdemokratiske borgmesterdrømme ikke videre realistiske, men 
vi må ikke tage fejl: socialdemokratiet er for store og har for stolte traditioner til at 
kunne lade balladen og uroen fortsætte. Mit bud er at man over de kommende måneder 
vil opleve, at S-uroen aftager, og at byrådsgruppen udadtil vil virke mere homogen. 
Hvad der sker på de indre linjer skal jeg lade være usagt.

Hvis vi i stedet vender blikket mod blå blok, er den for tiden præget af et fornuftigt 
sammenhold. Vi oplever stadig af og til at forskellige blå partier præsenterer forskellige 
solomeldinger, men i forhold til starten af byrådsperioden synes jeg, at partierne har et 
tættere samarbejde og større fortrolighed. Ligesom rød blok har vi i blå blok også en 
stor interesse i at vise vælgerne, at vi står sammen om udviklingen af vores kommune. 
I modsætning til S-byrådsgruppen har vi i V-gruppen en stærk holdånd og et godt sam-
menhold, og vi har nogle rigtig gode gruppemøder med plads til diskussion og politi-
kudvikling. Vi har også helt styr på vores spidskandidat til det kommende byrådsvalg, 
og S skal, uanset hvem de peger på som spidskandidat, stå tidligt op for at udfordre 
Jesper. 

Min midtvejsstatus er derfor at vi i blå blok og Venstre ved halvlegen er foran på point. 
Men et godt halvlegsresultat vinder ikke fodboldkampen. Så derfor skal vi fortsætte 
med at passe vores politiske arbejde med engagement og hjerte. For der er ingen tvivl 
om at rød blok og socialdemokraterne vil indsætte en stærk slutspurt.
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Et godt år i Venstres Ungdom Esbjerg
Af Maria Lagoni Andersen, på vejne af VU Esbjerg

Det har været et godt år for Venstres Ungdom. Det har budt på en 
god medlemsfremgang, et voksende fællesskab, tre valgkampe 
og mange gode arrangementer, som vi har deltager i. 

Vi begyndte året med den årlige landskonference den første 
weekend i januar, hvor vi deltog 6 fra VU Esbjerg. Det er en år-
lig konference, som vi afholder i Landstinget på Christiansborg. 
Året emne var ”Det europæiske projekt - hvor skal vi hen?” hvor 
vi havde forskellige gode oplægsholdere forbi og blandt andet 
Anders Fogh. Konferencen kulminerede på Hotel Admiral i 
København, hvor vi både havde aftenfest og overnattede. 

Den efterfølgende tid gik med forberedelser til skolevalget, som er et valg der foregår 
på alle landets folkeskoler. Her afholdt VU landsdækkende debattørweekender, hvor vi 
samlede et debattørkorps, som var både retorisk og politisk stærkt. VU Esbjerg havde 
tre debattører med i korpset, som også debatterede på Esbjerg Kommunes skoler under 
skolevalget. Venstres Ungdom var det eneste ungdomsparti som dækkede 100% af de-
batterne. 

Til folketingsvalget i år viste en analyse af valgforsker Kasper Hansen Møller, at Ven-
stre blev det største parti blandt de 18-24-årige. Mange af førstegangsvælgerne var med 
til det første skolevalg i 2015, hvor Venstres Ungdom vandt suverænt. Det er derfor 
utrolig vigtigt, at Venstres Ungdom står utrolig skarpt og samlet til skolevalget. DSU 
blev desværre det største parti i denne omgang, hvilket dog i høj grad må tilskrives, at 
de havde valgt at adoptere VU’s holdninger på de fleste områder – fx kortere skoledage, 
aktiv dødshjælp og hårdere straffe for personfarlig kriminalitet. Men vi kan trøste os 
med, at den borgerlige blok fik flertallet og ungdommen stadig er liberal. 

I februar afholdt vi den årlige ordinære generalforsamling, hvor vi valgte Johann Svane 
som ny formand. I marts var vi med til generalforsamling i Venstre Esbjerg, hvor vores 
formand Johann Svane aflagde beretning for VU Esbjerg. Derudover havde vi også to 
politiske oplæg, som vi afholder hver måned den første og tredje mandag. 
April måned gik også med oplæg, hvor vi hørte om et liberalt svar på klimakrisen og 
amerikansk politik. Derudover havde vi det årlige forårskursus, som handlede om FN’s 
verdensmål. Det blev afholdt over en weekend på en folkeskole i Nyborg, hvor næsten 
350 VU’ere var mødt op. 
Maj måned gik med folketingsvalgkamp EP-valgkamp, hvor vi hjalp til hvor der var 
brug for os. Vi hængte utallige valgplakater op, delte flyers ud, var til debatter og meget 
mere. 
Efter valget fortsatte vi med de månedlige oplæg, hvorefter vi gik på sommerferie. I 
sommerferien havde vi to medlemmer fra VU Esbjerg med på VU’s studietur til Buda-
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pest, hvor formålet var at høre om det autoritære styre og hvordan partiet Fidesz styrer 
landet. 
Efter sommerferien kom vi tilbage til landsstævnet, som i år blev afholdt på Fyn. Her 
mødtes vi 500 VU’ere og stemte om politik, valget ny ledelse og meget mere. Vi var 
12 afsted fra VU Esbjerg, hvilket betød at vi var den femte største forening som var 
repræsenteret. 
I november havde vi fem medlemmer med på VU’s årlige studietur til Bruxelles, hvor 
vi hørte om Europa-Parlamentet, lobbyisme og besøgte Venstres medlemmer af parla-
mentet. I november startede VU også deres KV/RV-valgs forberedelser, hvor vi så småt 
er begyndt at kortlægge hvor vi har VU kandidater og hvem som stiller op. Derudover er 
vi også begyndt på at planlægge kursusweekender for vores kandidater, så de kan blive 
klædt på til deres valgkamp. 
Til sidst vil jeg slutte med at anbefale Venstres Ungdom. Venstres Ungdom giver deres 
medlemmer nogle uforglemmelige oplevelser, et nationalt netværk, et lokalt fællesskab 
og en mulighed for at lære mere om dansk politik og det danske samfund. Så hvis nogen 
af jer kender en, har et barn/barnebarn/niece eller andet, som er liberal af sind og kunne 
være interesseret i et medlemskab i VU - så fortæl dem endelig, at det er en fantastisk 
mulighed. 
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Opslagstavlen

Mandag den 17. febuar kl.19.00
Afholder Grimstrup - Vester Nykirke Venstreforening generalforsamling 

i Vejrup Endrup Fritidscenter   
Gæstetaler er Folketingsmedlem Anni Matthiesen,  

Byrådsmedlem Henning Ravn og Hans Erik Andersen

Mandag den 17. febuar kl.19.00
Afholder Bramming Venstreforening generalforsamling 

i Vejrup Endrup Fritidscenter   
Gæstetaler er Folketingsmedlem Anni Matthiesen,  

Byrådsmedlem Henning Ravn og Hans Erik Andersen

Mandag den 17. febuar kl.19.00
Afholder Vejrup - Gørding  Venstreforening generalforsamling 

i Vejrup Endrup Fritidscenter   
Gæstetaler er Folketingsmedlem Anni Matthiesen,  

Byrådsmedlem Henning Ravn og Hans Erik Andersen

Torsdag den 20. februar kl. 18.30
Afholder Vester Nebel Venstreforening generalforsamling

i  Sognehuset  m. guleærter
Gæstetaler Folktingsmledlem Anni Matthiesen

Tilmelding til Egon tlf. 75169343, mail:erna-egon@bbsyd.dk

Tirsdag den 25. februar kl. 18.00
Afholder Venstre Esbjerg Vest generalforsamling

i Jon og Dittes hus, Hjerting 6710 Esbjerg V.
Gæstetaler Museumschef David Dupont-Mouritzen fra Fiskerimuseet. 

Efterfølgende er der lidt godt ganen, Tilmelding til tragtement Tommy Noer 40122131,  
mail: tommynoer@gmail.com, pris 50 kr som betales på Molibe Pay 40122131

Onsdag den 26. februar kl 18.00
Afholder Sneum - Tjæreborg Venstreforening  generalforsamling 

på Darum Kultur og Fritidscenter m. fælles spisning kl. 18.00, pris kr. 99
Tilmelding til Henrik tlf. 40123355,  mail hat@post.tele.dk

Politisk indlæg ved Borgmester Jesper Frost, herefter ordinær generalforsamling.

Onsdag den 26. februar kl 19.00
Afholder St. Darum Venstreforening  generalforsamling 

på Darum Kultur og Fritidscenter m. fælles spisning kl. 18.00, pris kr. 99
Tilmelding til Henrik tlf. 40123355,  mail hat@post.tele.dk

Politisk indlæg ved Borgmester Jesper Frost, herefter ordinær generalforsamling.

Mandag den 30. marts kl. 19.00 (spisning kl. 18.00)
Afholder Venstre Esbjerg Kommuneforening generalforsamling 

i Ribe Fritidscenter, Sportsvej 8, 6760 Ribe
Gæstetaler tidligere minister og nuværende Næstformand Inger Støjbjerg.  

Tilmelding til spisning senest 22. marts til Klaus Sandfeld tlf. 2934817,  mail kjbws@stofanet.dk



24

Afsender: lena s. Jørgensen, Galeasen �, ���0 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

navn: 

Adr: 

Postnr./by: 

sendes til:

Jan lagoni Jacobsen

toftevænger 2

���0 Esbjerg V

Eller mails til:

jan.lagoni@live.dk


