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Navne- og adresseoversigt
Kommuneforeningsformand
Jan Lagoni Jacobsen, Toftevænget 2, 6710 Esbjerg V 
Tlf. 20473302 Mail: jan.lagoni@live.dk

Næstformand Klaus Sandfeld, Jasminparken 3,  
6760 Ribe Tlf. 29344817 Mail: kjbws@stofanet.dk

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

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

Darum: Peter Lundgaard, Nørremakrvej 25, 6740 Bramming 
Tlf. 61358040 Mail: peter@pl-byg.dk

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

Esbjerg Vest: Tommy Noer, Merkurvænget 79, 6710 Esbjerg V
Tlf. 40122131 Mail: tommynoer@gmail.com 

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

Vejrup-Gørding:  
Hans Erik Andersen, Kløvermarken 49, 6690 Gørding 
Tlf. 76223482 Mail: haa4@esbjergkommune.dk

Jernved: Bent Jepsen, Plougsvadvej 13, 6771 Gredstedbro
Tlf. 51549469 Mail: bkjbent@outlook.dk

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

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

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

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

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

Formand for Kandidatbestyrelsen Esbjerg By: 
Jesper Juul Larsen, Kongensgade 2, 1. lejl. 5, 6700 Esbjerg
Tlf. 40185619 Mail: jjl@svjfisk.dk

Formand for Kandidatbestyrelsen Esbjerg Omegn:
Jens Vind Petersen, Gl. Vardevej 78M, D15, 6700 Esbjerg 
Tlf. 40122111 Mail: jens.vind@icloud.com

VU Esbjerg og Ribe: 
Maria Lagoni Andersen, Hans Silas Nielsens vej 7, 6731 Tjæreborg   
Tlf. 60473437 Mail: marialagoni1@gmail.com

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

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

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

Henning Ravn, Kirkestien 6, 1., 6740 Bramming 
Tlf. 40101246 Mail: henra@esbjergkommune.dk

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

Karsten Degnbol, Alsædvej 2E, 6740 Bramming 
Tlf. 23238249 Mail: kade@esbjergkommune.dk

Henrik Andersen, Sønderbyvej 28, 6731 Tæreborg 
Tlf. 40123355 Mail: henan@esbjergkommune.dk

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

Hans Erik Andersen, Kløvermarken 49, 6690 Gørding 
Tlf. 20115604 Mail: haa4@esbjergkommune.dk

Britta Bendix, Irisvænget 4, 6710 Esbjerg V 
Tlf. 20225507 Mail: brove@esbjergkommune.dk

Preben Rudingaard, Præstegade 7, 6760 Ribe 
Tlf. 23801151 Mail: preru@esbjergkommune.dk

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

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

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

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

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

Marius Nielsen Landevejen 63, 7620 Fanø
Tlf.  75164399
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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  
Jørgen Lehnemann Prenslev, Ribe, Mail: jorgen@prenslev.dk

Sidste frist for indsendelse af artikler/læserbreve til næste nummer 
er den 3. september 2018 - sendes til mail: lena.s.j@bbsyd.dk

Tak for tilliden!
Jeg vil meget gerne takke for tilliden og valget til formandsposten tilbage i marts. Jeg vil 
gøre mit til, at vi kan samle de lokale vælgerforeninger, således vi kan stå stærkt som en 
samlet Esbjerg Kommune. Jeg har deltaget i kursus for nye formænd afholdt af Venstre, 
her fik jeg skabt kontakter til andre formænd, som jeg tror, vi kan få glæde af på sigt. 
Den 20. april deltog jeg i Venstres hovedbestyrelsesmøde, her drøftede vi kampagnen 
om Venstres grønne profil. Det er vigtigt, at vi alle er med til at sprede budskabet, at 
Danmark i dag har en grøn førerposition. Takket være et bredt politisk samarbejde, 
dansk erhvervsliv og de over 30.000 beskæftigede i den grønne energisektor kan vi i dag 
bryste os af flere verdensrekorder på klimaområdet. Det synes jeg, at Venstre skal tage 
sin del af æren for. Vi har været med til at udvikle Danmark i en meget mere grøn ret-
ning. Vestre har haft regeringsansvaret i 13 af de seneste 17 år. Det betyder, vi har haft 
ansvaret for de fleste af de energiforlig, der har ligget til grund for Danmarks grønne 
omstilling. Det må vi gerne være stolte af. 

Lokalt har vi afholdt et bestyrelsesmøde, hvor jeg mødte bestyrelsen. Jeg vil i den kom-
mende tid afholde en række møder med vores valgte politikere, for at blive klogere på 
hvordan vi som kommuneforening kan understøtte det politiske arbejde, samt hvordan 
kommuneforening kan være med til at sikre, at Venstres politik er synlig i de politiske 
beslutninger. 

Det er vigtigt for mig, at vi i bestyrelsen får lavet en strategi for, hvordan vi arbejder 
med Venstres politik mellem valgene og op til valgene. Jeg tror, vi kan blive meget 
bedre til at fortælle de gode historier. Vi skal fortælle, hvad vores politiske beslutninger 
har betydet for den enkelte borger, i stedet for i store floskler, samt hvad vores politiske 
modstandere ikke har gjort. 

Jeg ser frem til samarbejdet i Venstres organisation. Jeg har helt 
klart den forventning, at vi i fællesskab kan løfte Venstre således 
kommende valg bliver vundet og tabte mandater genvindes. 

Med venlig hilsen

Jan Lagoni Jacobsen
Kommuneforeningsformand
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De første 100 dage...
Af Jesper Frost Rasmussen, borgmester

Så er det forår, og det er allerede mere end 100 dage siden jeg 
satte mig i borgmesterstolen ved årets start. Tiden er fløjet afsted 
- men det er jo et godt tegn på, at det har været en rigtig spæn-
dende tid. Og det har det.

Jeg var godt forberedt til rollen, da Johnny Søtrup jo havde in-
volveret mig i rigtig mange ting i den sidste del af hans borg-
mestertid, men derfor er der jo rigtig mange ting, jeg har gjort for 
første gang i de seneste måneder.

Borgmesterrollen indeholder jo mange forskellige ting. Man er 
formand for byrådet, den øverste administrative leder af kommunens ansatte og tals-
mand for kommunen udadtil. Jeg har i den første tid været rundt til rigtig mange små og 
store arrangementer i hele kommunen, været på mere end 20 virksomhedsbesøg og har 
besøgt flere kommunale arbejdspladser. Det har været rigtig interessant og dejligt at få 
den direkte dialog med alle, og jeg har også fået flere positive kommentarer for at have 
prioriteret det i den første tid.

Der har været flere store sager som også har krævet min involvering. Den der har 
taget mest tid, var kampen om den kommunale udligningsordning, hvor hovedstads-
kommunerne kørte det store skyts frem og jeg fungerede som talsmand for provinsen. 
Højspændingsledninger, havneudvidelse, regeringens ghettoplaner og energiudspil er 
andre store emner, som også har været vigtige at involvere sig i.

På rådhuset har vi fået ansat en ny kommunaldirektør - Rikke Vestergaard - som afløser 
Otto Jespersen, som går på pension med udgangen af maj måned. Det bliver godt at få 
hende ombord, da det administrative hold jo er en vigtig brik, når de politiske visioner 
skal omsættes til handling.

I juni måned igangsætter vi en proces for at få formuleret en fælles vision frem mod 
2025 - hvad skal vi leve af i fremtiden, og hvilket kommunalt serviceniveau vil vi gerne 
levere. Det bliver en proces, der kommer til at involvere mange forskellige interes-
senter.
Den helt store forestående opgave bliver det kommunale budget til september, hvor vi 
nok kan få lidt udfordringer med at få financieret alle vores og andre partiers gode ideer 
- men det kan jeg vende tilbage til senere. 

Så der er nok at tage fat på, men det er jo hovedsageligt positive udfordringer, da det 
jo i det store hele går rigtig godt i Esbjerg Kommune, og vi derfor har et rigtig godt 
udgangspunkt til fremtiden.
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er igen i år Til sTede ved ribe dyrskue med 
en sTand fredag den 27. juli 2018 kl. 9-16

vi kunne godT bruge 
eT par frivillige 
Til aT Hjælpe Til på 
sTanden i løbeT af 
dagen - så er deT 
nogeT for dig,  
Hører vi megeT 
gerne fra dig.

evT. spørgsmål og 
Tilmelding skal ske Til 
klaus sandfeld  
på Telefon 29 34 48 17
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Kæmpe elmaster kan hverken forklares eller forsvares
Af Carl Holst, folketingsmedlem

I skrivende stund er der stor debat om Energinets planer om at 
etablere luftledninger på en lang strækning i Sydjylland, blandt 
andet i Endrup. Elmasterne med en højde på 30-35 meter vil 
skæmme landskabet, og jeg forstår godt borgernes frustration 
over og modstand imod det.  Jeg mener, at kablerne i videst mu-
ligt omfang skal graves ned. Både på Fyn, Sjælland og i Hoved-
stadsområdet bliver kablerne lagt i jorden, og derfor mener jeg 
også, det bør være muligt i vores region. Baggrunden for Energi-
nets beslutning om at trække luftledninger er, at det er billigere 
end at anlægge kabler i jorden. På det seneste er der sået tvivl 
om validiteten af de beregninger, og derfor får jeg det undersøgt 

nærmere af Energiministeriet, fordi beslutningsgrundlaget jo skal være i orden. Jeg ar-
bejder lige nu på at få mest muligt i jorden og vil sammen med Venstres energiordfører 
Thomas Danielsen tage et møde med energiministeren for at få drøftet, hvad der er af 
tekniske og økonomiske udfordringer. 

 Vi lever på en smuk egn, som vi har et ansvar for at bevare – også for vores efterkom-
mere. Heldigvis er der i denne situation et klart alternativ til luftledningerne, og det er 
en mulighed, vi naturligvis skal undersøge grundigt. Både for naturens skyld men også 
af hensyn til de mange borgere, der – fuldt forståeligt – er dybt berørte af udsigten til at 
få kæmpe elmaster som naboer. 

Tillykke til formandskabet
Af Ketty Christoffersen, formand Grimstrup – V. Nykirke

Ved generalforsamling 20. marts forlod jeg formandsposten for 
kommuneforeningen og tidligere kredsformand. Det var efter 
eget ønske og jeg takker for gaven og den tillid, der er vist mig. 
Jeg fortsætter som vælgerforeningsformand og i forretningsud-
valget.
Det har været 10 år med mange oplevelser – med kommuneval-
gene, folketingsvalgene, EP valg, vedtægtsudvalg og netværk.      
Det er vigtigt med kontakten til kommunalpolitikerne, landspoli-
tikerne og hovedbestyrelsen for arbejdet i kommuneforeningen, 
så vælgerforeningerne og kredsbestyrelserne for information.  
Der er folketingsvalg om senest 1 år og EP valg i 2019, så der er 

altid noget at tage stilling til.
Det er mellem valgene at valget skal vindes, så kommunalvalg i 2021 er ikke så langt 
ude i fremtiden.
Jeg vil ønske tillykke til formandskabet og ser frem til samarbejde i bestyrelsen.
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Tillykke Esbjerg - tillykke Danmark
Af Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde

Forleden fyldte Esbjerg Havn 150 år. Den 24. april 1868 under-
skrev Christian IX “Lov om anlæg af en havn ved Esbjerg”, som 
Rigsdagen havde vedtaget få uger forinden.
Derfor skal der også her lyde et stort tillykke ikke bare til Esb-
jerg og til esbjergenserne - men til hele Danmark. Rigsdagens 
beslutning fik nemlig vidtrækkende konsekvenser, ikke bare for 
Esbjerg og Sydvestjylland, men for hele Danmark. I sin 150-
årige historie har Esbjerg Havn udgjort en vigtig brik for ud-
viklingen af det moderne Danmark - og gør det fortsat. Tusindvis 
af danske arbejdspladser er i dag afhængige af aktiviteter i rela-
tion til havnen.

Tilbage i 1868 spillede etableringen af Esbjerg Havn sammen med udbygningen af det 
jyske jernbanenet en helt central rolle for genrejsningen af Danmark efter nederlaget i 
1864 og tabet af Slesvig og Holsten, hvor helstatens vigtigste vestvendte havne lå. På 
få år udviklede Esbjerg sig fra en landsby med under 30 indbyggere til at være én af 
Danmarks vigtigste havne for international godstrafik, ikke mindst for landbrugseks-
porten, som i takt med andelsbevægelsens etablering voksede eksplosivt i starten af det 
20. århundrede.
Og snart kom Esbjerg Havn også til at spille en central rolle for fiskeriet i Nordsøen. I 
slutningen af 1960erne var havnen vokset til landets største fiskerihavn, og cirka hver 
tredje erhvervsaktiv i Esbjerg var beskæftiget ved fiskeriet eller afledte erhverv.

I 1970erne og 1980erne blev havnen hub for offshore-aktiviteterne relateret til udvind-
ingen af olie og gas i Nordsøen. Betydningen af milliardindtægterne fra kulbrinterne for 
det danske samfund kender vi alle.
Omkring årtusindeskiftet blev havnens energiportefølje udvidet til også at være base for 
installation af havvindmøller i Nordsøen. I dag har Esbjerg Havn positioneret sig som 
verdens største havn for vindenergi.
Så der er i sandhed meget at fejre, når vi ser på Esbjerg Havns fascinerende historie og 
bidrag til det danske samfund. Dengang som nu er havnen katalysator for tusindevis af 
danske arbejdspladser, og varer for milliarder af kroner transporteres via havnen.

Og meget tyder på, at Esbjerg Havn også i mange år fremover vil spille en vigtig rolle 
for det danske samfund: vækst i godseksporten på trods af protektionistiske strømn-
inger i verdensøkonomien, fortsat olie-gas-udvinding og udskiftning af offshore-instal-
lationer som følge af Nordsøaftalen samt udbygning med havvind i Nordsøen, hvor vi 
fra regeringens side ønsker at skabe et Silicon Valley for havvind i takt med Europas 
grønne omstilling.
Rask må det gå. Også for Esbjerg Havn. Stort tillykke med fødselsdagen - til havnen, 
til Esbjerg og til Danmark. 
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En sund fremtid i Esbjerg Kommune

Arbejdet i udvalget for Sundhed og Omsorg er kommet godt fra 
start, og vi har først og fremmest en masse information på dag-
sordenen. Som nyvalgt politiker er der meget man skal sættes 
ind i, og vi er også et helt nyt udvalg, der skal klædes ordentlig 
på. Forvaltningen oplyser på bedst mulig vis om det nuværende 
udgangspunkt, samt de muligheder/udfordringer der ligger og 
venter på os i den kommende valgperiode.

For nuværende er jeg særligt optaget af følgende tre politiske 
mål: 1) Aldersvenlig kommune, 2) Vision røgfri generation 
2025, og 3) Indsats imod børns overvægt.

I Sundhed og Omsorg har vi et ønske om at blive optaget i WHO’s globale netværk 
for aldersvenlige byer og samfund. En optagelse forpligter Esbjerg kommune til fre-
madrettet at arbejde for at skabe de rette rammer og fysiske betingelser for et godt se-
niorliv. Bliver Esbjerg optaget i netværket vil vi være den første kommune i Danmark, 
og sætte os i selskab med byer som Oslo, Boston og Manchester. 

Hvorfor Vision Røgfri Generation 2025? – Fordi rygning er den livsstilsfaktor, der har 
størst negativ betydning for folkesundheden. Trods dette er det blevet mere og mere 
populært blandt de unge, især pigerne, at begynde at ryge. Sundhedsstyrelsen har udar-
bejdet en analyse, som viser, at 10,4% af unge mellem 11 og 17 år statistisk set vil dø 
af rygning. Dette giver Region Syddanmark en bundplacering sammenlignet med de 
øvrige regioner. Derfor har vi i Sundhed og Omsorg sat konkrete indsatser i spil, hvor 
især røgfri skoletid på alle kommunens grundskoler er sat i fokus.

Indsatsen imod børns overvægt bliver i dag løftet via et mindre projekt, hvor i alt ca. 
30 børn har ønsket at tage imod tilbuddet i 2018. I Sundhed og Omsorg har vi ønsket et 
bredere oplæg til hvordan der kan arbejdes med overvægtige børn i Esbjerg kommune i 
fremtiden. Det ligger mig meget på sinde at alle børn får en fair chance i livet, og over-
vægt er klart en negativ faktor for det enkelte barns fremtidige succes.

Af Britta Bendix, byrådsmedlem
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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

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



��

Røgfri fremtid - det skylder vi de unge

I Region Syddanmark går vi nu sammen med samtlige 22 sydd-
anske kommuner for at sikre børn og unge en røgfri fremtid. Fra 
regionens side vil vi blandt andet samarbejde med ungdomsud-
dannelser om at reducere elevers rygning, mens kommunerne i 
regionen især har blikket rettet mod grundskolerne.
Region Syddanmark har for nylig tilsluttet sig Røgfri Fremtid, 
som er et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse og TrygFon-
den. Partnerskabet har en vision for 2030 om et samfund, hvor 
ingen børn og unge ryger, og hvor færre end fem procent af den 
voksne befolkning ryger. Fem syddanske kommuner er allerede 
partnere.

Efter et møde i Kommunekontaktudvalget, hvor jeg sidder som regionsrådsformand 
sammen med regionens 22 borgmestre, har kommunerne tilkendegivet, at de vil arbejde 
for, at Syddanmark bliver den første region, hvor alle kommuner og regionen er med-
lemmer af partnerskabet.
Jeg er rigtig glad for, at de syddanske kommuner har valgt at bakke så stærkt op om 
indsatsen for en røgfri fremtid, for det er vigtigt, at så mange som muligt melder sig på 
banen. Vi ved, at rygning er den enkeltfaktor, der har størst negativ betydning for vores 
sundhed. Halvdelen af alle rygere kommer til at dø af følgerne af deres rygning. Rygn-
ing er hvert år skyld i 13.600 dødsfald og tab af rigtig, rigtig mange gode leveår. Al-
ligevel begynder 40 børn og unge hver dag at ryge, og vi ved også, at 7 ud af 10 rygere 
vil faktisk gerne holde op med at ryge.
Den seneste nationale sundhedsprofil viser, at andelen af rygere nærmest er stagneret. 
Således er andelen af rygere kun faldet fra 17 til 16,9 pct. fra 2013 til 2017. Mens 
færre ældre ryger, er andelen af unge rygere vokset. I Syddanmark ryger 18,7 pct. af 
borgerne dagligt, hvilket er den højeste andel af alle danske regioner. Det er en kedelig 
danmarksrekord. Og det må vi gøre noget ved. Jeg mener sådan set, at vores politikere 
på Christiansborg burde gøre en hel masse - men vi løfter også gerne ansvaret lokalt og 
regionalt.
På mødet i Kommunekontaktudvalget aftalte vi bl.a., at borgmestrene vil gå hjem i 
deres byråd og drøfte perspektiverne i indførelse af “røgfri skoletid”. Fra Region Sydd-
anmarks side arbejder vi i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse i første omgang på at 
kunne tilbyde de 59 ungdomsuddannelser i Syddanmark at indgå i et partnerskab med 
regionen med afsæt i Røgfri Fremtid. Med partnerskabet er det tanken at skabe en øget 
motivation til at arbejde med røgfrihed blandt elever på ungdomsuddannelserne ved 
hjælp af fællesskab på tværs af aktører omkring indsatsen. 
Det handler ikke om løftede pegefingre eller forbud, men er besluttet med baggrund i, 
at pilen generelt peger mod en røgfri fremtid i en stor del af de kommuner og regioner, 
som skolen samarbejder med. Jeg tror og håber på, at vi i fællesskab kan lykkes med at 
sikre, at langt færre børn og unge ryger i fremtiden.

Af Stephanie Lose, regionsrådsformand
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Sejltur med passagerfærgen M/B Sønderho
Venstre Esbjerg Vest arrangerer CRUISE de HO BUGT

Tirsdag den 14. august 2018, kl. 18.30 – ca. 21.30

Traditionen tro tager vi med ”Sønderho” sammen med dig og din familie, hvor der er 
mulighed for at møde nogle af vores lokale politikere.

Vi mødes på kajkanten ved Fanø overfarten Dokvej 5, 6700 Esbjerg.

Når alle er ombord, lægger vi fra land og ud på det forhåbentlig rolige vand med udsyn 
til en smuk solnedgang.

Til dette arrangement er du velkommen til at tage din ægtefælle og børn med, du kan 
også invitere din nabo med.

Medbring jeres madkurv og drikkevarer, så kan vi spise aftensmaden sammen 
ombord.

Vi forventer turen bringer os både ud i bugten og se sæler, samt rundt i Esbjerg havn 
og se hvordan havnen udvikler sig. Turen bringer os også tæt på flere af vores by- og 
regionsrådspolitikere, da alle kandidaterne er inviteret til at deltage i turen.
De glæder sig til at få en dialog med os.

Der er ved dette arrangement kun plads til 80 deltagere, hvorfor vi følger først til mølle 
princippet.

Tilmelding senest 6. august til Tommy Noer på mail tommynoer@gmail.com  
eller tlf. 40 12 21 31 
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Energiudspil er godt nyt for Esbjerg – men hvad vil S?
Af Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde

Danmark skal bevare sin position som verdens førende havvind-
nation. Og ny havvind skal bidrage markant til at indfri regerin-
gens ambition om, at mindst 50 pct. af energibehovet i Danmark 
er dækket af vedvarende energi i 2030. 
 
Det er to af målsætningerne i regeringens udspil til ny ener-
giaftale. Disse målsætninger er jeg naturligvis glad for. De kan 
være med til at sikre, at Esbjerg kan konsolidere sin position som 
energimetropol og skabe nye sydvestjyske arbejdspladser.
 
Det gælder bl.a. i forhold til opførelsen af danmarkshistoriens 

hidtil største havvindmøllepark på ca. 800 MW, som regeringen vil sende i udbud. Lige-
som regeringen i 2022 vil træffe beslutning om etablering af mere havvind frem mod 
2030.
 
Udspillet slår også fast, at Nordsøsamarbejdet skal styrkes. Danmark overtager i som-
meren 2018 formandskabet for Nordsøsamarbejdet om havvind. Her vil regeringen ar-
bejde offensivt for konkrete tiltag, der fremmer havvind på markedsvilkår.
 
Vi ønsker, at Nordsøen udvikler sig til et globalt førende område for havvind. Der er 
et enormt potentiale – også for dansk erhvervsliv. Europa-Kommissionen estimerer, 
at havvind fra Nordsøen potentielt kan levere ca. 12 pct. af hele Europas elforbrug i 
2030.
 
Sammen med Nordsøaftalen, som sikrer stabile rammevilkår for olie- og gasudvinding 
frem til 2042, er regeringens udspil til ny energiaftale således godt nyt for Esbjerg og de 
tusindevis af jobs, der er knyttet til offshore-aktiviteterne i Nordsøen. 
 
Desværre har venstrefløjen brugt meget tid på at kritisere regeringens forslag for at være 
for uambitiøst. Men som forventeligt uden at anvise finansiering. Jeg håber, at Mette 
Frederiksen og den øvrige venstrefløj besinder sig og kommer til forhandlingsbordet. 
Der er brug for bred politisk opbakning og stabile rammevilkår for virksomhederne, 
hvis vi skal udnytte havvindspotentialet i Nordsøen fuldt ud.
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Venstre Esbjerg Vest inviterer til  
Virksomhedsbesøg på Esbjerg Havn

onsdag den 23. maj 2018 kl. 17:00 - ca. 19:30

Esbjerg Havn er en af de pt. mest markante virksomheder i byen og gør 
en væsentlig forskel. 

Sæt godt 2 timer af og kom med på en rundvisning på havnen efterfulgt af 
et foredrag om havnens udvikling, ved salgsdirektør Jesper Bang.

Vi mødes ved havneadministrationen Hulvejen 1. Esbjerg, bussen køre 
kl. 17.00

Kom og oplev en moderne havn og få indblik i, hvad der foregår

Tilmelding efter først-til-mølle princippet til Tommy Noer på tlf. 40122131 eller 
mail tommynoer@gmail.com senest den 16.05.2018 
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Et folketingsvalg lige om hjørnet..
Af Preben Rudiengaard, byrådsmedlem

Fire måneder er gået siden det nye byråd tiltrådte. Det er lykkedes 
at navigere i et farvand, hvor vi ikke har flertal og hvor vores 
konstitutionelle samarbejdspartnere har haft enkelte sager, hvor 
vi ikke har været helt enige. Men vores borgmester har klaret det 
flot og vist dynamik og lederskab. 

Vi ser nu frem til de kommende budgetforhandlinger. Det er her, 
at vi skal vise hvad vi vil og hvad vi kan. Det er klart at det 
tidligere byråd op til kommunevalget ikke gik helt ind til benet. 
Derfor vil der også være en række udfordringer, som vi skal for-
holde os til. På sundheds- og omsorgsområdet vil vi kunne finde 

en række besparelser på de administrative områder og friholde den borgernære service. 
Jeg tror, at vi kan få koncensus på dette område med vore samarbejdspartnere.

Et af de emner, som berører en række af borgerne i vores kommune, er højspændings-
masterne. Vi kan ikke acceptere, at vores naturskønne områder skal tilplastres med mas-
ter og ledninger i luften. Havde  det været på Sjælland, på Fyn eller for den sags skyld i 
Trekantsområdet, så ville de ansvarlige politikere på Borgen, have fået gravet kablerne 
ned. Når det er her i Sydvestjylland, så er man mindre imødekommende overfor natur, 
miljø og potentielle sundhedsricisi. Jeg vil gerne takke vores folketingsmedlem Carl 
Holst for at gå ind i sagen. Carl kæmper for vores område, han er her hele tiden og 
kæmper med os. Jeg er overbevist om, at Carl kan få energiministeren til at forstå, at vi 
vil have kablerne i jorden.

Et Folketingsvalg er lige om hjørnet. Det er op ad bakke for Venstre. Men jeg vil gerne 
slå fast, at hvis vi skal klare os i fremtiden her i Esbjerg Kommune. Så kræver det, at vi 
bliver hørt på Borgen.

Lad os nu se fremad og give vores massive støtte til Ulla og Carl.
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Arbejdet i Børn & Familieudvalget
Af Jakob Lose, byrådsmedlem

Et nyt Børn & Familieudvalg er trådt sammen 1. januar 2018. 
Vi er mange nye, og det er faktisk kun formanden, Diana Mose 
Olsen fra SF, som er genganger i forhold til det gamle udvalg. 
Vi sidder 3 Venstrefolk i udvalget – undertegnede, Britta Ben-
dix og Kurt Bjerrum. Derudover sidder der et medlem fra DF, 
et fra R, og som sagt formanden fra SF. Her på den korte bane 
bruges krudtet derfor på at komme på informationsmæssig om-
gangshøjde, og vi bliver sat grundigt ind i de mange områder af 
fagudvalget. Det som udvalget har som primære arbejdsområder 
er dagpasning, folkeskole og udsatte børn og unge. Budgettet er 
på ca. 2 mia, og udgør ca. ¼ af kommunens budget. 

Noget af det som optager os meget i udvalget, er at følge udviklingen indenfor udsatte 
børn og unge. Det er et område som har vist sig svært at styre økonomisk, og selvom 
udviklingen bevæger sig i den rigtige retning både økonomisk, og heldigvis også med 
færre anbringelser, så skal der være konstant fokus på det. 

Inden længe kommer vi til at skulle arbejde en del med den nye dagtilbudslov. Loven 
vil bl.a. medføre øget fleksibilitet for børnefamilierne til at få passet deres egne børn, 
men denne frihed vil også udfordre den traditionelle måde at indrette dagtilbudsområdet 
på. Øget fleksibilitet er rigtig fornuftigt, men det skal naturligvis også være muligt at 
administrere efter de nye regler, uden man fra kommunens side skal være nødsaget til 
at fyre og ansætte konstant, for at kunne matche den aktuelle efterspørgsel. Jeg er nu 
sikker på at vi nok skal finde gode løsninger, som både tilgodeser børnefamilierne, og 
også er mulige at administrere efter.

Det er vigtigt at have et velfungerende Børn & Familieområde, da rigtig mange af kom-
munens indbyggere har brug for skole og dagtilbud af høj kvalitet og har ønsker om stor 
fleksibilitet. Det vil vi i Venstre have fokus på i den kommende byrådsperiode.
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Forårsmøde i Bramming
I uge 19 var Bramming Vælgerforening igen i år vært for Esbjerg Omegnskreds’  
årlige Forårsmøde. Et arrangement med godt politisk indhold i form af åben debat med 
den nyudnævnte Miljø- og Fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, og et indlæg fra 
vores lokale folketingskandidat, Carl Holst. Det politiske indhold er vigtigt, men for et 
arrangement som Forårsmødet handler det om mere end politik.

At medlemmer fra en lang række af kred-
sens vælgerforeninger mødes til god mad, 
politisk debat og hyggelig samtale på tværs 
af foreningerne i Kosmoramas uformelle og 
hyggelige rammer hører med til den gode 
fortælling om de politiske vælgerforeninger. 
Det blev diskuteret på mødet, at vælger-
foreningerne får færre medlemmer, og at 
fordommene om de politiske partier des-
værre overskygger det positive ved vælger-
foreningerne. Forårsmødet er indbegrebet af 
det, som gør vælgerforeningerne fantastiske: 
Åben politisk debat, nye bekendt-skaber og 
hyggelige stunder, og mulighed for at præge 
vores folkevalgte politikere. 

På mødet blev blandt andet sagen om højspændingsledningerne diskuteret flittigt, og 
ministeren lyttede til vores bekymringer omkring, hvad det vil betyde for naturen og 
landskabet her i Sydjylland. Det modbeviser, at politikerne ikke lytter, og at der ingen 
indflydelse er at hente for den menige borger. Den findes netop i vælgerforeningerne. 
Det er den fortælling om vælgerforeningerne, som vi skal være bedre til at sprede for at 
modvirke de kedelige fordomme.



20

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

C4_kuvert_mRude_Layout 1  20/12/10  10.33  Side 1

Her kan DIN annonce være



2�

Så er vi i gang
Af Henrik Andersen, byrådsmedlem

Arbejdet i den nye Byråds periode er nu for alvor kommet i gang 
og vi er forhåbentlig alle ved at have fundet os til rette i vore 
respektive udvalg og bestyrelser m.m. Er sikker på der er en del 
af de nyvalgte, som har haft samme tanke som jeg selv havde 
for 4 år siden, man spørger sig selv, hvad er det egentlig for et 
maskineri, du er trådt ind i. Som nyt medlem kan de traditionelle 
beslutningsprocesser virke både mærkelig og besværlige og det 
vil være naturligt at sætte spørgsmålstegn ved arbejdsgange, pro-
cedurer m.m.
I Plan & Miljøudvalget, som i denne periode har medlemmer fra 
fire forskellige partier A, SF, Q og V, modsat sidste periode kun 

to partier A og V, og en ny og uprøvet Formand er vi kommet godt fra start. Når man 
skifter dele af et udvalg ud inklusive Formanden, er det en oplagt mulighed for at over-
veje, om der er nogle arbejdsgange, som trænger til at blive strammet op og evt. behov 
for at give plads til nye arbejdsgange. Men det er samtidig også en god anledning til at 
holde fast i det gode, som det tidligere udvalg har udviklet sammen. Gode traditioner, 
der er ført videre fra udvalg til udvalg, simpelthen fordi de virker. På trods af en god 
start er vi dog også velvidende om, at der skal diskuteres og argumenteres mere for at 
opnå enighed i P&M udvalget og at der helt sikkert vil blive begæret flere sager til af-
gørelse i Byrådet i denne periode.
I Plan & Miljøudvalget har vi ud over de ”normale” opgaver, som omhandler forslag og 
indstillinger til kommune- og lokalplaner, bygge- og boligforhold og miljøbeskyttelse 
m.m. valgt i denne periode at sætte fokus på bl.a. by fortætning, vandløb og klimasi-
kring.
God sommer til alle.

Min start på en nyt byrådsperiode
Af Anders Rohr Jørgensen, byrådsmedlem

Udvalgsarbejdet er kommet godt i gang. Jeg har i denne periode 
fået 2 udvalg. Jeg er fortsat i Teknik og Byggeudvalget, som jeg 
også sad i, i sidste periode, og som noget nyt har jeg fået plads 
i Social & Arbejdsmarkedsudvalget. Sidstnævnte udvalg er helt 
nyt for mig, og som eneste venstremand i udvalget, som i øvrigt 
har rødt flertal, forudser jeg, at jeg får et par år med meget ar-
bejde og mange kampe.  Vi står foran en masse udfordringer på 
mange områder bl.a. handicap- og psykiatriområdet.
 I Teknik og Byggeudvalget arbejder vi fortsat med vores veje, 
kommunale bygninger, den offentlige transport, cykelstier og 
meget mere. Noget af det vi lige nu arbejder med er Esbjerg 

lufthavn, overholdelse af vandløbsregulativer samt trafik og parkering i Ribe. 
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Store potentialer for Esbjerg i nyt energiudspil
Af Carl Holst, folketingsmedlem

Esbjerg er Danmarks energimetropol med en række stærke og 
højt specialiserede virksomheder inden for offshore-branchen. 
Derfor er det rigtigt godt nyt, at regeringen har fremlagt et am-
bitiøst energiudspil, der indeholder store potentialer og initiati-
ver for samlet set 15 mia. kr. Vi foreslår helt konkret at bygge 
danmarkshistoriens største havvindmøllepark, der samtidig også 
bliver en af verdens største. Parken vil producere grøn strøm 
svarende til forbruget i mindst 800.000 husstande. Esbjerg spill-
er med vindmølleparkerne Horns Rev I og II - og med Horns 
Rev III undervejs - allerede en stor rolle inden for vindenergi 
og derfor mener jeg, at vi har de optimale rammer for yderligere 

vindenergi. Højtspecialiserede virksomheder har etableret sig i Esbjerg af en grund. Vi 
skal fortsat sikre, at den nyeste og bedste viden er til rådighed, og derfor sætter energi-
udspillet 580 mio. kr. af til fremtidens energiforskning.

Det er også rigtigt positivt, at danskerne med energiudspillet har udsigt til en lavere 
elregning. Elafgiften i Danmark er højere end i alle andre EU-lande, og det skal laves 
om.
Regeringen foreslår at sænke elafgiften med 25 øre pr. kWh og at sænke elvarmeaf-
giften med yderligere 15 øre pr. kWh. Det kan give besparelser på næsten 3000 kroner 
årligt for eksempelvis et parcelhus på 140 kvm, der opvarmes med el. I alt vil vi lempe 
elafgifter for 3.5 milliarder kroner årligt.

Der bliver nok at se til, og jeg glæder mig som venstremedlem af Folketingets Energi-
udvalg til at repræsentere Esbjergs interesserer i forbindelse med et udspil, der styrker 
rammevilkårene for energisektoren, sætter yderlige skub i den vedvarende energi og 
samtidig gør elregningen mindre for borgerne. 
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Konflikten i Syrien: regeringen styrker indsatsen  
i nærområderne

Af Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde

Konflikten i Syrien er gået ind i sit ottende år, og mere end 12 
mio. mennesker er ifølge FN drevet på flugt, enten internt i 
landet eller i nabolandene. Behovet for humanitær bistand og 
hjælp i Syrien og nærområderne er enormt.
 
Jeg har derfor besluttet, at vi fra dansk side skal styrke den hu-
manitære indsats i Syrien og støtten i nærområderne til konflik-
ten med 730 mio kr.  Beløbet blev annonceret ved en interna-
tional konference i Bruxelles i slutningen af april, som FN og 
EU var vært for.
 

Den syriske civilbefolkning gennemlever store lidelser som følge af konflikten. Vi har 
alle set frygtelige billeder på tv, bl.a. af ofrene for kemiske angreb. Derfor bliver reger-
ingen ved med at prioritere bistand til én af verdens største humanitære kriser.
 
Samtidig må vi huske på, at udviklingen i Syrien har en direkte indvirkning på Danmark 
- det vidner de store flygtningestrømme fra konflikten de senere år mod Europa om. 
Derfor er det også exceptionelt vigtigt, at vi hjælper mest muligt i nærområderne, hvor 
vi kan hjælpe langt flere for de samme penge.
 
Derfor vil godt halvdelen af de 730 mio. kr. gå til Syriens nærområder med fokus på  
styrkelse af modstandskraft og lokal udvikling blandt flygtninge og lokalsamfund i 
Libanon og Jordan.
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det er igen tid til at fejre grundloven - denne gang under temaet 
“Grundloven og de danske værdier i en global brydningstid”

Mødet afholdes naturligvis under bøgen  
i Herups Have ved Hotel britannia.

Politisk taler: Ulla tørnæs,  
Minister for Udviklingssamarbejde (V)
Politisk taler: Jesper Frost  
rasmussen, borgmester
erhvervstaler: overraskelse fra  
lokalområdet

Vel mødt i Herups Have!

Grundslovsmøde
Tirsdag den 5. juni, kl. 1.30
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World Energy Cities Partnership
Af Jesper Frost Rasmussen, borgmester

Esbjerg er med i den internationale superliga af verdens førende 
energibyer, og jeg har netop været i Houston til mit første møde 
med vores kolleger fra Aberdeen, Stavanger, Houston, Halifax, 
Perth osv. Det er et helt unikt selskab vi er med i, og det kan 
virkelig komme Esbjerg Kommune og vores virksomheder i en-
ergisektoren til gavn.

Mødet blev afholdt i Houston, hvor verdens største messe inden-
for olie & gas også finder sted. Det gav både mulighed for nogle 
gode møder med de andre byer og en række besøg hos nogle af 
de Esbjerg-virksomheder, der også var i Houston - så som Ma-

cArtney, Rambøll, Semco, Viking, Welltec osv. De så alle optimistisk på fremtiden, og 
havde gode forventninger til at få flere opgaver i fremtiden. Udenrigsminster Anders 
Samuelsen kiggede også forbi i Houston, og han roste i den forbindelse også Esbjergs 
rolle - både indenfor olie & gas, men især også for vores vigtige rolle i den grønne 
omstilling havvind.

I august vil en delegation fra Halifax komme til Esbjerg for at se og høre om vores er-
faringer på netop havvind, så forhåbentlig kan det være med til at generere opgaver til 
nogle af vores lokale virksomheder ude i den store verden.

Af Jørgen Prenslev, Ribe

Jesper Frost Rasmussen har vist en åbenhed, som passer godt til moderne mennesker. 
De vil gerne se og høre deres borgmester.
De vil også gerne se ham som almindelig borger til sportskampe og andet.
Når han er så aktiv, kan borgerne føle, at der ikke er så langt til borgmesteren - selv om 
vi er en stor kommune.

I tider hvor mange vælgere føler en afgrundsdyb afstand til Christiansborg, er det vigtigt, 
at vi på det kommunale plan har personer, som vi er i øjenhøjde med.
Esbjerg har tidligere været en rød by. Kun ved at have en dygtig borgmester - ikke blot 
i V-vælgernes optik - kan vi fortsat bevare borgmesterposten.

Jesper Frost Rasmussen opbygger også alliancer med andre borgmestre og involverer 
sig i kontakter på tværs af grænserne. 

Med sin dygtighed og sit stille og rolige gemyt vil han blive til glæde og gavn for Esb-
jerg kommune og Venstre i særdeleshed. 

Om vores nye borgmester
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Opslagstavlen

Onsdag den 23. maj kl. 17.00
Afholder Venstre Esbjerg Vest virksomhedsbesøg 

på Esbjerg Havn, Hulvejen 1
Tilmelding til Tommy Noer tlf. 40122131, mail tommynoer@gmail.com  

senest den 16. maj

Tirsdag den 5. juni kl. 10.30
Afholder Esbjerg Venstreforening grundlovsmøde

i Heerup’s Have ved Hotel Britania

Fredag den 27. juli
Afholdes Dyrskue i Ribe

hvor Venster vil være tilstede med en stand
Interesserede i at hjælpe 

bedes kontakte Klaus Standfeld lf. 29344817

Tirsdag den 14. august kl. 18.30
Afholder Venstre Esbjerg Vest sejltur med vores lokale politikere

Afgang fra Dokvej 5, 6700 Esbjerg
Tilmelding til Tommy Noer tlf. 40122131, mail tommynoer@gmail.com  

senest den 6. august
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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 mailes til:

jan.lagoni@live.dk


