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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, Nørremarkvej 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. 22534209 Mail: keot@mail.dk

Vejrup-Gørding:  
Hans Erik Andersen, Kløvermarken 49, 6690 Gørding 
Tlf. 76223482 Mail: hsand1966@gmail.coms

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. 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, Englandsgade 2, 1. lejl. 5, 6700 Esbjerg
Tlf. 40185619 Mail: jjl@svjfisk.dk

Formand for Kandidatbestyrelsen Esbjerg Omegn:
Laurids Schack, Mejsevej 12, 6740 Bramming 
Tlf. 29414239 Mail: schack@brammingnet.dk

VU Esbjerg og Ribe: 
Johann Svane Jensen, T. H. Dahls Vej 25, 6700 Esbjerg   
Tlf. 31469067 Mail: johannsvanejensen@gmail.com

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

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

Jakob Lose, Carit Etlars Allé 57, 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, Carit Etlars Allé 57, 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
Emil Hoffmann Madsen, Sønder Nytoft 25, 6720 Fanø,
Tlf. 22670444 Mail: emil.madsen@gmail.com 

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

Marius Nielsen Landevejen 63, 6720 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 26. august  2019 - sendes til mail: lena.s.j@bbsyd.dk

To valg står for døren
Valgkampen er i fuld gang i kulisserne, da dette indlæg bliver skrevet, men valgene er 
endnu ikke overstået. Det er to meget vigtige valg for Venstre, så vi forsøger at være 
meget synlige i valgkampen og prøver at overbevise befolkningen om, at det er klogest 
at stemme på Venstre.

EP-valget har aldrig fået så meget fokus efter Englændernes Brexit eller mangel på 
Brexit aftale. Det skal gerne få mange til Stemmeurnerne, hvilket vil være en fordel for 
Venstre med de stærke kandidater vi har opstillet med Morten Løkkegaard som spids-
kandidat og Asger Christensen som vores lokale kandidat med en placering som num-
mer tre på Venstres liste. Jeg tror på et godt EP-valg for Venstre, således vi kan blive 
stærkt repræsenteret i Europa-Parlamentet. 

Folketingsvalget er lige om hjørnet og vi er i begyndelsen eller midt i valgkampen. Det 
er kun Lars Løkke Rasmussen der ved hvornår valgdatoen bliver. Det skal dog være 
senest den 17. juni 2019. Det kan være det bliver datoen hvorfor ikke. 

Det bliver et spændende valg, hvor flere nye partier har budt sig til med deres mar-
kante mærkesager og holdninger. Det er vi ikke kendt for i Venstre, men vi kan godt 
prale med, at vi er de bedste til balancere politikken og skabe kompromiser og det er 
naturligvis derfor Venstre har haft nøglerne til Statsministeriet i 14 af de seneste 18 år. 
Forhåbentlig har vi dem også efter dette valg.   

Med venlig hilsen

Jan Lagoni Jacobsen
Kommuneforeningsformand



�

Midt i en valgkamp
Af Tom Eriksen, folketingskandidat for Esbjerg Omegnskreds

2019 har været spændende ind til nu, med mange oplevelser og 
indtryk. Jeg vil gerne dele nogen her.
Først, jeg har fået meget positiv respons på det, at jeg stiller op. 
Mange synes min profil er spændende, med masser af erfaring 
fra et langt liv herude hvor de love der vedtages af Folketinget 
har deres konsekvens. Hvor mon de sætter krydset når de står 
alene i stemmeboksen?

Generalforsamlingerne (GF) i vælgerforeningerne: Gennemsnit-
salderen er ret høj til disse møder. Jeg tror en vores udfordringer 
i de kommende år bliver at sikre nyt blod i organisationen. Jeg 

var dirigent på Grænseforeningens GF i denne uge. Her blev det også sagt, at gennems-
nitsalderen var høj. Foreningsdanmark er vist under ombrydning. Sociale medier giver 
helt anderledes netværk mellem mennesker. Jeg tror dog stadig på, at det at mødes med 
mennesker, tale med dem og give hånd i stedet for et virtuelt vink på en facebook side er 
vigtigt også fordi ensomhed synes at være et stigende fænomen på trods af alle ordene 
mellem os på de sociale medier.

Forårsmessen i Hunderuphallen: Her havde Venstre en stand hele dagen. Her virker 
det som om lokalområdet virkelig holder sammen. Der var god stemning og snak om 
politik. Jeg nåede også lige at blive kaldt til møde med et par af folkene i foreningen 
Hunderup Sejstrup Fremtid, som gerne ville have et råd med på vejen om et problem.

Folketingskandidater besøger virksomheder: De taler med virksomhedsledere om ud-
fordringer og problemer. Det forsøges så at få medierne til at omtale besøgene og det er 
fint. Jeg skal dog lige have drejet kroppen 180 grader, for jeg har jo talt med virksom-
hedsledere om deres udfordringer stort set hver dag i 35 år, uden ønske om mediefokus. 
Virkelig en anden verden.

Debatmøder: I sammenhænge som Rotaryklub, LO Vest, Stengårdsvejs forsamlingshus 
og en Folkeskole. Debatstedet sætter jo ofte dagsordenen så man kommer rundt i det 
politiske pensum. Indtil nu har jeg kun oplevet en god positiv stemning blandt os fra 
forskellige partier. Fællesnævneren er jo nok, at vi alle sammen gerne vil forbedre 
vilkårene i vores samfund, men vi har forskellige mål og vil forskellige veje til målene

DET ER SÅ OGSÅ KERNEN I POLITIK. AT SÆTTE MÅL OG RETNING FOR 
UDVIKLINGEN AF DET SAMFUND VI ALLE HOLDER AF.

Godt valg ønskes for Venstre og alle vores kandidater til både EU og Folketing. Lad 
arbejdstøjet blive slidt ned.
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Af Asger Christensen, EU kandidat

Det er nu, at slaget skal stå. Den 26. maj skal vi alle stemme til 
det, der er blevet kaldt et skæbnevalg for Europa. Flere partier 
famler i deres EU-politik, og visse partier ønsker helt at modarbe-
jde det europæiske samarbejde. Vi ved, at V’et på vores medlem-
skort, vores medlemsblad og vores stemmeseddel repræsenterer 
det allervæsentligste ved dette valg: Frihed og Fælleskab.

Det er nu, vi har muligheden for at forberede os på en mere 
bæredygtig fremtid. Med investeringer i grøn teknologi og for-
skning kan vi tage det næste skridt mod vores klimamål. Det 
er nu, vi kan tage det næste skridt for det indre marked. Vi har 

længe vidst, at det indre marked er en enorm succes. Det skaber tusindvis af danske 
arbejdspladser og ordrer for millioner i de danske ordrebøger. Det næste skridt for det 
indre marked er, at vi får digitaliseringen og energi med på vognen også. EU skal være 
først og bedst på 5G-netværk, persondatabeskyttelse og høst af digitaliseringens frugter. 
Det indre marked skal også omfatte energi. En energiunion er en klar forudsætning for 
den fremtidige succes for dansk eksport af grøn energiteknologi. Det vil også sikre lige 
adgang til det europæiske forsyningsnet, så ingen energi går tabt ved grænseovergan-
gene. Det er nu, vi har muligheden for at styrke EU’s ydre grænser, så vi stopper den 
ukontrollerede indvandring, og så vi endnu engang kan krydse de indre grænser frit. De 
lukkede grænser koster på mobiliteten, både for virksomheder og arbejdskraft. Men det 
er altså prisen indtil vi får styrket de ydre grænser. 

Det er nu, vi har muligheden for at skabe fælles løsninger på de grænseoverskridende 
problemer. Det er nu, vi kan få øjenhøjde og sund fornuft ind i EU-politikken. 

Mulighedernes valg
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Folketingsvalget står for døren: stem personligt
Af Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde

Folketingsvalget står for døren. 

Som altid er det afgørende, at man stemmer personligt. Jeg håber, 
du vil sætte dit kryds ved mig. 

For Esbjerg Kommune har brug for min erfarne og stærke 
stemme på Christiansborg. Derfor har jeg – og Venstre - brug for 
din stemme. En stemme på mig vil være din garanti for, at lokale 
mærkesager giver landspolitiske resultater. 

Herunder kan du læse tre af mine sydvestjyske mærkesager, som 
jeg går til valg på, og som jeg vil arbejde for i den kommende valgperiode. Hele min 
valgpjece og mine øvrige mærkesager kan du læse på www.ullatoernaes.dk. 
 
Jeg ønsker dig og din familie en god valgdag.                       
 
Infrastruktur skaber vækst: motorvej til Tønder 
Veludbygget infrastruktur er forudsætningen for at fastholde og tiltrække nye arbejd-
spladser. Hovedvej 11 skal udbygges mellem Korskroen og Varde, og på strækningen 
fra Esbjerg til Tønder er målet en motorvej.  En ny vejforbindelse mellem Esbjerg og 
Varde, som kan forbedre pendlertrafikken og udbygge transportkorridoren til Esbjerg 
Havn, skal prioriteres højt.
 
Uddannelse skaber vækst: jurauddannelse til Esbjerg 
Vækst i vest og nye jobs forudsætter en veluddannet og kvalificeret arbejdsstyrke, så 
virksomhederne har adgang til den arbejdskraft, de har brug for. Derfor skal univer-
siteterne i Esbjerg, UC SYD, Erhvervsakademi SydVest samt erhvervsuddannelserne 
styrkes gennem nye og flere uddannelser, fx med en jurauddannelse og nye it-uddan-
nelser. I folkeskolen skal vi styrke undervisningen i læsning og matematik – så vi kan 
udvikle verdens bedste folkeskole.
 
Grøn omstilling skaber vækst: flere havvindmølleri Nordsøen - Danmark skal være kli-
maneutralt senest i 2050. 
Nordsøen er et hav af vækstmuligheder. Historisk set var det havn, fiskeri og landbrug, 
der var grundlaget for udvikling. I dag er det andre erhverv - f.eks. energi, offshore, 
havvindmøller og turisme – som skaber vækst og jobs. I regering og Folketing arbejder 
jeg for, at erhvervslivets rammevilkår styrkes. Det gælder infrastruktur og vilkårene for 
vigtige sydvestjyske erhverv, f.eks. energi, turisme og fødevarer. Vi skal udnytte Nord-
søens energipotentiale og det nye datakabel fuldt ud. Og endnu flere turister skal opleve 
den enestående sydvestjyske natur.
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V. Nebel Venstreforening arrangerer virksomhedsbesøg hos 
Dansk plast, Hygumvej 4, Vester Nebel 

onsdag den 4. september 2019 kl. 18.30

Byens største arbejdsplads
- De finder løsningen

Deres største kernekom-
petence består i at skabe 
skræddersyede
løsninger til deres kunder, 
der dækker specifikke be-
hov. Måske er løsningen 
ikke set før, måske er det 
en god gammel løsning-
En ting er sikkert: De find-
er løsningen.

Rent praktisk, udarbejder  
de en 3D tegning af den 
løsning, de tror på, kan 
løse opgaven og dække be-
hovet. Når den bliver godk-
endt af kunden, gør de lige 
præcis det, der skal til, for 
at løsningen kommer suc-
cesfuldt i hus.

Tilmelding senest den 26. august til 

Egon Rasmussen, tlf.75169343 
mail:erna-egon@bbsyd.dk
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Det er ikke uvæsentligt, at vi får folk valgt ind  
i Folketinget…

Kære medlemmer af venstre, jeg skriver til jer både som lokal-
formand og medlem af kultur og fritidsudvalget.

Vi står over for et par valg inden ret længe til Europa parlamentet, 
samt til Folketinget. Det er ikke uvæsentligt, at vi får folk valgt 
ind på disse pladser. For Esbjerg kommune er det vigtigt, at vi 
har en direkte tilgang til folketinget, så derfor er det af stor be-
tydning, at alle venstre folk er med til at sige dette og præge folk, 
så vi får det kloge valg for kommunen. Her til har vi to kan-
didater Ulla Tørnæs og Tom Eriksen og til Europa parlamentet 
Asger Christensen. 

I kultur og fritidsudvalget går arbejde sådan set ret godt. Arbejdet med gebyr og loka-
letilskud til kommunes foreninger ar afsluttet. Det var en opgave, vi fik fra det forrige 
byråd, så den har haft en lang rejse, men resultatet er blevet ret godt og der er kommet 
positiv respons fra en del foreninger. Vi har haft afstemning i udvalget, hvor alle partier 
har stemt for og så er det kommet i økonomiudvalget og her har socialdemokratiet taget 
forbehold og senere i byrådet har de stemt imod, så hvor vil de hen med deres politik? 
Det bliver spændende at se, hvordan det vil komme til at gå frem ad rettet, når der er 
nogle som sådan skifter kurs under vejs. Vi er ved at starte op på forslag til budget, så 
lur mig om der ikke nok skal dukke nogle væsentlige afstemninger op her til. Så hvor 
står socialdemokratiet frem ad rettet i disse sager?

Det er også først her 1½ år inde i en periode, at man kan begynde at se de fingeraftryk, 
man er med til at få sat på politikken og det giver mening at have et byråd, så det 
ikke kun er embedsværket, der skal prioritere, hvad borgernes penge skal bruges til 
i kommunen. Vi har også besluttet i vores udvalg, at vi skal holde halvdelen af vores 
møder uden for rådhuset. Det giver meget god mening, da vi får meget stor indsigt i de 
foreninger og institutioner, der hører under vores udvalg og efterfølgende bedre kvalitet 
i vores beslutninger i udvalget.

Slutteligt ønskes alle et par gode valg og en god sommer.

Af Hans Erik Andersen, 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

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

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

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

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 2�/� KUn ��0 kr.  
ex. moms pr. dag
opsugning af vand efter vandskade 2�/�
skimmel og fugt test af virksomheder, 
boliger, skoler og institutioner
sanering af skimmelsvamp

•

•
•

•
rengøring af løsøre efter 
vand og brandskade

•
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Dialog med erhvervslivet
Af Jesper Frost Rasmussen, borgmester

Gode vilkår for erhvervslivet er en meget vigtig prioritet for Ven-
stre i Esbjerg Kommune. Når det går godt for virksomhederne 
skabes der flere arbejdspladser, og det er jo grundlaget for vækst 
og udvikling i hele kommunen. For at understøtte vigtigheden 
af dette samt for at have en tæt dialog med erhvervslivet i Esb-
jerg Kommune, har jeg siden starten af min borgmestertid været 
meget udfarende og besøgt mere end 60 forskellige virksom-
heder.

De mange besøg har givet en rigtig god og uformel dialog, hvor 
jeg har fået gode input til forbedringsmuligheder men også ble-

vet bekræftet i, at der er rigtig mange ting vi gør rigtig godt.

Esbjerg Kommune er en god kommune at drive virksomhed i, men vi vil gerne gøre det 
endnu bedre.

Besøgene har også givet mig et klart fingerpeg om, at mundvigen generelt vender opad 
hos virksomhederne. Der er på tværs af brancher og overalt i Esbjerg Kommune for-
ventning om endnu mere vækst og optimisme omkring fremtiden. Adgangen til kvalifi-
ceret arbejdskraft er for mange en udfordring, som bremser væksten, så det er fortsat et 
fokusområde vi skal arbejde på.
Flere faglærte og flere højtuddannede er nogle af nøglerne til at imødekomme virk-
somhedernes behov, så det er to af de områder der kommer til at fylde endnu mere i 
fremtiden.

Vi har gennem det sidste års tid arbejdet på at få udarbejdet en Vision 2025, som både 
indeholder en strategi for vækst og en strategi for velfærd. Vækstdelen skal netop være 
med til at svare på hvad vi skal leve af i frem-
tiden, og hvordan vi som kommune kan under-
støtte virksomhederne bedst muligt med gode 
rammevilkår, effektiv sagsbehandling samt 
hjælpe med at sikre de rette medarbejdere som 
kan imødekomme virksomhedernes behov.

Virksomhedsbesøgene fortsætter når kalen-
deren tillader det, så tøv ikke med at kontakte 
mig, hvis du som virksomhedsleder har noget 
du gerne vil vise frem eller tale med mig om.

God sommer.
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Ribe DyRskue - Vi DeltgeR

fReDag Den 26. juli 2019

eVt. spøRgsmål og tilmelDing skal ske til klaus 
sanDfelD på telefon 29 34 48 17

Vi kan goDt bRuge fRiVilige til at hjælpe meD: 
afhentning og RetuRneRing af stanD mateRiale. (bil og 
tRaileR ønskes)
opstilling af teltet toRsDag Den 25. juli VeD ca 
17/18.00 tiDen. 4 peRsoneR

alteRnatiV til et telt afVentes 
neDtagning og opRyDning om fReDagen. tageR ca. 1 
time

aktiViteteR på stanDen i løbet af Dagen

•

•

•
•

•
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Opslagstavlen

Fredag den 26. juli
Afholdes Dyrskue i Ribe hvor Venster vil være tilstede med en stand
Interesserede i at hjælpe bedes kontakte Klaus Standfeld lf. 29344817

Onsdag den 21. 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 13. august

Onsdag den 4. setember kl. 18.30
Afholder V. Nebel Venstreforening virksomhedsbesøg 

ved Dansk Plasr, Hygumvej 4, Vester Nebel
Tilmelding til Egon Rasmussen tlf. 75169343, mail erna-egon@bbsyd.dk  

senest den 26. august

Synlighed i valgkampens når val-
get udskrives er afgørende vigtig. 
Synlighed koster penge. Hvis du 
økonomisk at støtte mit valg som 
den lokale folketingskandidat, så 
se her hvordan: 

Vedr. valgbidrag til folketings-
valget 2019 – Venstre, Esbjerg 
Omegnskreds

Beløbet kan indbetales til 
kredsbestyrelsens konto i Frøs 
Sparekasse.
Reg. nr. 9738
Konto nr. 1626094
Evt. spørgsmål rettes til kredsens 
kasserer:

Henrik R. Olesen                                                                                             
Trekronervej 5 , Spandet                                                                                            
6760Ribe              
Tlf. 20286044 
Mail : hr-olesen@mail.dk

Valgkampen er i gang



��

Tre liberale udspil til efterårets budgetforhandlinger
Af Jakob Lose, byrådsmedlem

Esbjerg Byråd har valgt at lave en række ændringer i den måde 
vi arbejder med den årlige budgetlægning på. Et af de nye spæn-
dende tiltag er at alle byrådets partier kan stille op til 4 politiske 
forslag til budgetlægningen, som forvaltningen efterfølgende 
hjælper med at kvalificere. Venstre har fremsat tre forslag til be-
handling efter en rigtig god debat i byrådsgruppen. For alle tre 
forslag gælder, at vi har hentet inspiration i Venstres Handling-
splan, som vi gik til valg på i kommunalvalgkampen i november 
2017. Vi har også lagt vægt på, at forslagene skal være realistiske 
at gennemføre, og der er derfor ikke tale om politiske parade-
forslag. De er som følger:

Optimering af retningslinjer for prioritering af byggemodning i Esbjerg Kommune
Venstre ønsker at Esbjerg Kommune skal kendes for at have attraktive grunde til salg 
i hele kommunen. Det kan være både kommunale og private udstykninger og både til 
bolig og erhverv. Vi ønsker at gå i tættere dialog med dem som har fingeren på pulsen, 
såsom lokalråd og borgere i vores lokalområder. Derfor beder vi forvaltningen om at 
udvikle et forslag til nye retningslinjer og økonomi for prioritering af byggemodning, 
som er mere efterspørgselsdrevet end tilfældet er i dag.

Danmarks bedste kommune at være frivillig i
I Venstre banker hjertet for den frivillige indsats. Derfor vil vi sætte frivillighed i bred 
forstand endnu mere på dagsordenen. Der er mange gode initiativer på frivillighed-
sområdet: Strategi for den Frivillige Sociale Indsats, Frivillighedsfest, §18-midler, 
§79-midler, Kulturpuljen, Frivillighuset Vindrosen og initiativer indenfor det fritidskul-
turelle og idrætsområdet. Men vi mener at indsatsen kan koordineres yderligere, og vi 
ønsker at det skal være nemmere for dem som vil gøre en forskel, uanset om man vil 
hjælpe den lokale idrætsforening eller patientforening, eller om man vil give en hånd i 
børnehaven eller på det lokale ældrecenter som frivillig. Vi ønsker at der skal være én 
indgang i kommunen, hvis man ønsker at være frivillig. I dag er der flere digitale por-
taler i kommunen, som på hvert deres område koordinerer frivillig-indsatsen. Vi ønsker 
at der etableres én portal som giver et samlet overblik over de som ønsker at være frivil-
lige, og dem som efterspørger frivillige. 

Øget dialog og afbureaukratisering i samarbejde med erhvervslivet
Vi har over de sidste år sat ekstra midler af til at få nedbragt sagsbehandlingstiderne 
for byggesager, og der er nedsat et Udbudspanel, som øger dialogen omkring offentlige 
udbud mellem Esbjerg Kommune og de lokale erhvervsvirksomheder. Der afholdes 
jævnligt infomøder mellem Business Esbjerg og virksomhederne. Venstre ønsker at det 
gode samarbejde formaliseres yderligere, og at der fokuseres mere målrettet på iværk-
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Betragtninger i en begyndende valgkamp
Af Kurt Bjerrum, byrådsmedlem og gruppeformand

I skrivende stund (29/4) venter alle jo på at folketingsvalget ud-
skrives. Lige nu bruges der jo rigtig meget medieplads på det 
kommende folketingsvalg. Det er jo altid spændende, og for 
nuværende er blå blok ret meget bagud i meningsmålingerne. 
Rigtig mange mener jo at slaget er tabt, men de sidste valg har 
jo vist den tendens at de siddende regeringspartier vinder terræn 
i løbet af en valgkamp. Om slutspurten så rækker denne gang er 
et godt spørgsmål! Jeg tror dog at det bliver mere tæt end me-
ningsmålingerne for nuværende antyder. 

Meget af spaltepladsen lige nu går jo til Rasmus Paludan og hans 
såkaldte demonstrationer. Og at han nu er blevet opstillingsberettiget med hans parti, 
Stram Kurs, chokerer mig faktisk. At der er 20,000 personer som har skrevet under er 
stærkt bekymrende. En person, som kun demonstrerer for at provokere og søger at piske 
en stemning op. Og med et valgprogram som på de fleste punkter er i direkte strid med 
vores grundlov!!! Det er faktisk sørgeligt, og man må da håbe at de mange underskri-
vere tænker sig godt om inden de skal sætte deres kryds!!!

Næsten lige så trist er det at også Klaus Riskjær er blevet opstillingsberettiget,- Manden 
er flere gange dømt for svindel og økonomisk kriminalitet. Utroligt at så mange synes at 
han er værdig til en plads i folketinget. At så både han og Paludan har snydt i forbindelse 
med hvervningen af underskrifter, viser jo en uhyggelig dårlig moral!

Man må da håbe at de to herrer ikke render med for meget at rampelyset i valgdebat-
terne,- det fortjener vores demokrati ikke!

Mit håb er at det bliver en valgkamp, hvor der bliver diskuteret aktuel og nærværende 
politik og at Lars Løkke endnu en gang formår ”at trække et par kaniner op af hatten” 
og sejrer i en super slutspurt!!!
     

sættervirksomhederne, som er der hvor en række af fremtidens vækstvirksomheder i 
Esbjerg Kommune skabes. Derfor foreslår vi at der afholdes et årligt stormøde, hvor alle 
lokale virksomheder indbydes. Stormødet arrangeres af Esbjerg Kommune og Business 
Esbjerg, og har til formål at øge dialogen mellem virksomhederne og Esbjerg Kom-
mune som myndighed, samt identificere forhindringer for erhvervsudviklingen i vores 
kommune. Venstre ønsker ligeledes at afsætte en strategisk pulje, som skal anvendes til 
at minimere de udfordringer som lokale virksomheder og iværksættere kan opleve.
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Rød udlændingepolitik koster dansk velfærd
Af Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde

De Radikales leder, Morten Østergaard, har stillet et ultimativt 
krav til Mette Frederiksen: Paradigmeskiftet skal lempes, hvis 
du skal være statsminister på radikale mandater.
Vi ved, at Mette Frederiksen går til valg på at lempe udlænd-
ingepolitikken. Det ved vi, fordi Socialdemokratiet vil hæve 
ydelserne til arbejdsløse udlændinge. De vil afskaffe kontan-
thjælpsloftet og hæve integrationsydelsen og dermed gøre Dan-
mark til et mere attraktivt land at søge asyl i.
Men Morten Østergaards krav stopper ikke her. Hvis Mette 
Frederiksen skal være statsminister, skal paradigmeskiftet rulles 
tilbage, og udlændingepolitikken skal lempes markant. 

 
Det stiller danskerne over for et klart valg.
Enten kan man vælge en S-regering, hvor udlændingepolitikken bliver lempet, arbejd-
sløse udlændinge får 10.000 kr. mere i offentlige ydelser om måneden, og hvor antallet 
af asylansøgere stiger.
Eller også kan man vælge den faste og fair udlændingepolitik, som Venstre har ført 
siden 2015. Med et rekordlavt antal asylansøgere. Med en integrationsydelse. Med et 
kontanthjælpsloft. Og med større krav til familiesammenføring. 
 
Havde vi ikke ført en stram udlændingepolitik siden 2015, var der kommet markant 
flere asylansøgere til Danmark. I 2014 var Danmark den 5. mest attraktive asyldestina-
tion i EU målt pr. indbygger. I dag ligger Danmark nr. 17.
Havde Danmark fortsat ligget nr. 5 på ranglisten - som vi gjorde, sidst Socialdemokra-
tiet havde magten i 2014 – så ville vi have modtaget 53.300 flere asylansøgere i peri-
oden 2015-2018.
53.300 flere asylansøgere ville være kommet til Danmark, hvis ikke vi havde strammet 
udlændingepolitikken.
 
En ny S-regering under Mette Frederiksen vil derfor være dårligt nyt for den stramme 
udlændingepolitik. Med de lempelser, der følger med en socialdemokratisk regering, vil 
asyltilstrømningen til Danmark stige markant. Det vil presse vores økonomi og koste 
penge, som vi ellers kunne have brugt på velfærden. Det vil udfordre sammenhængsk-
raften i Danmark. Og det vil forværre problemerne med ghettoer og parallelsamfund.
Og regningen kan blive meget stor, hvis Socialdemokratiet skulle vinde nøglerne til 
Statsministeriet. Finansministeriet har opgjort, at det i 2025 eksempelvis vil koste 2,3 
mia. kr. ekstra om året, hvis der kommer 5.000 flere asylansøgere om året.
Det er 2,3 mia. kr. mindre til vores fælles velfærd. Eller hvad der svarer til 4.420 færre 
pædagoger. Eller 3.280 færre politibetjente. Eller 3.890 færre sygeplejersker.
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En slap udlændingepolitik betyder derfor færre penge til at ansætte pædagoger, politi-
betjente og sygeplejersker.
 
Så på alle måder vil det være en forkert vej at gå, når Socialdemokratiet sammen med 
De Radikale og de andre røde partier vil lempe vores udlændingepolitik. Både for øko-
nomien, velfærden og for sammenhængskraften.

Den Forberedende Grunduddannelse

Aftalen om den forberedende grunduddannelse – FGU – blev in-
dgået den 13. oktober 2017 mellem regeringen, Dansk Folkepar-
ti, Socialdemokratiet, Socialist Folkeparti og Det Radikale Ven-
stre. Siden har Enhedslisten også tilsluttet sig forliget. Målet er 
at styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdom-
suddannelse efter grundskolen.

Uddannelsen erstatter en række forberedende tilbud – fx produk-
tionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og er-
hvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (avu), 
forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervis-

Af Britta Bendix, byrådsmedlem

ning (OBU) for unge mellem 15 - 25 år.

I mit virke som bestyrelsesformand for FGU Vest, som dækker Esbjerg, Varde og Fanø 
kommune, er vi i fuld gang med at etablere FGU’en med opstart den 01.08.2019. FGU-
institutionen i vores område får tre fysiske skoleenheder i hhv. Varde, Ribe og Esbjerg. 
I både Varde og Ribe fortsætter man på de eksisterende produktionsskoler, hvor facilite-
terne i skrivende stund tilpasses og indrettes til de nye uddannelsesformål. 
I Esbjerg har vi efter konkursen af Esbjerg Produktionsskole måtte se os om efter nye 
lokaler, og valget er faldet på AMU Vest. Vi ser i FGU bestyrelsen mange muligheder 
for et godt samarbejde og en oplagt synergi mellem de to institutioner. 
Ved FGU skolestart i august 2019 er prognosen for antallet af elever desværre ikke på 
højde med det antal ministeriet i første omgang har udmeldt - og derfor vil økonomien 
blive fulgt nøje de første par år. 
I FGU bestyrelsen ser vi dog frem til at kunne tilbyde et samlet uddannelsesforløb til 
de unge der står udenfor både uddannelse og jobmarkedet. FGU’en bliver et samlet og 
fokuseret tilbud, som skal sikre at vi får de unge godt på vej videre i deres voksne liv.
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Din lokale rådgiver

Succes skaber vi sammen ...

Palle H. Jensen
Partner
M: palle.h.jensen@pwc.com
T: 2961 3097
H: www.pwc.dk/esbjerg
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Sejltur med passagerfærgen M/B Sønderho
Venstre Esbjerg Vest arrangerer CRUISE de HO BUGT

Onsdag den 21. 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 13. august til Tommy Noer på mail tommynoer@gmail.com  
eller tlf. 40 12 21 31 
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Lad os være resistente overfor sygdomme - ikke fakta! 

Flere danskere er den seneste tid blevet smittet med mæslinger, 
og i både ind- og udland kører vaccine-debatten derud af. Følger 
man med på kommentarsporet til diverse artikler på de Sociale 
Medier, bliver man overrasket over, hvor lidt tillid der faktisk er 
til de vacciner, der har medført at vi som nation har være resis-
tente overfor en række sygdomme i mange år. 
I debatten bliver vaccinerne blandt andet beskyldt for at have 
alvorligt bivirkninger, såsom autismen og selvom hverken de 
danske- eller EU’s sundhedsmyndigheder har kunnet spore så 
meget som en antydning af denne sammenhæng, er det som om 
at tilliden til vacciner daler og daler. 

Af Johann Svane Jensen, formand VU

Når man vælger ikke at lade sig selv, eller sine børn vaccinere, så har det ikke kun 
konsekvenser for en selv eller ens børn – det har også konsekvenser for det rester-
ende samfund. Det påvirker nemlig den såkaldte paraplyeffekt, som også betegnes som 
gruppeimmuniteten. Eksempelvis kan kræftpatienter ofte ikke vaccineres på grund af 
nedsat immunforsvar og er derfor afhængige af at resten af samfundet holde sygdom-
mene nede ved at lade sig vaccinere, det samme gælder desuden børn som endnu er for 
små til at gennemgå vaccineprogrammet. Det er derfor direkte skræmmende når folk 
fravælger sygdomsbeskyttelse med følelserne som belæg, og endnu mere skræmmende, 
hvis personer, som af medicinske eller aldersbestemte grunde ikke kan blive vaccineret, 
ikke længere kan bevæge sig frit rundt, af frygt for at blive smittet af eksempelvis 
mæslinger. 
Vi håber derfor, at flere vil sætte sig ind i fordelene ved at lade sig vaccinere, og ikke 
mindst ulemperne ved ikke at gøre det. 
Det handler om at være resistent overfor sygdomme – ikke fakta. 

Der mangler ligestilling i sundhedsdebatten

25% af de dårligst stillede mænd i Danmark lever i gennemsnit 13 år mindre end de 
bedst stillede kvinder, i følge Dansk Sygeplejeråds seneste medlemsblad. Og selvom 
vi har en universel sundhedssektor med lige adgang til sundhedsydelser, så dør der 
for hver 100 kvinde af hjertekar sygdomme, tilsvarende 150 mænd, i følge sundheds-
styrelsens statistik om mænds sundhed. Ligestilling er vigtigt, også når det kommer til 
sundhed! Der er ingen tvivl om, at det bliver en kæmpe udfordring at få mændene på 
niveau med kvinderne i sundhedssystemet, men hvis man tør at prioritere ligestillingen, 
i et samspil med private virksomheder og interesseorganisationer, så tror vi godt, at det 
kan lade sig gøre.
Vores appel til regeringen er derfor, at der i det nye sundhedsudspil bliver indført en 
række initiativer og tilbud, som er skræddersyet til de danske mænd, som er allerværst 
stillet. Sundhed må nemlig aldrig blive et spørgsmål om køn eller indkomst. 

Af Johann Svane Jensen, formand VU



2�

Prisen var det hele værd
Af Carl Holst, folketingsmedlem

Hvorfor har jeg skrevet en bog? Kort fortalt har det været for at 
fortælle med egne ord, hvad og hvordan jeg har oplevet min tid 
i politik. Og hvis du sidder med min bog ”Carl – prisen for et liv 
i politik”, som blev udgivet den 29. april, og spørger, om det så 
har været prisen værd, så kan jeg kun sige, at ja, det har været 
hele prisen værd, selvom jeg gerne ville have været noget af det 
foruden. 

Hensigten med min nye bog har været at give en detaljeret be-
retning af mit politiske liv set med mine egne øjne. Og det er 
Venstre uundgåeligt en del af.  Det er et parti, jeg er vokset op 

med og i. Min far var selv Venstremand, og jeg tilbragte mine ungdomsår i Venstres 
Ungdom, hvor jeg blev landsformand i 1993. Sammenlagt har jeg tjent partiet både 
lokalpolitisk og nationalpolitisk i mere end 30 år. 
Foruden min lokalpolitiske karriere omhandler en stor del af bogen også min tid 
som minister og de sager, som opstod i kølvandet på dette. De mange sager, politian-
meldelserne, advokatundersøgelsen og turen i mediemøllen efterlod mig med mit livs 
største nedtur og med en mistet tro på det danske retssystem. Og det er netop de emner, 
som har haft størst betydning for tilblivelsen af bogen.
Jeg ville have mulighed for at fortælle, hvordan jeg oplevede at stå i mediestormen, 
stille spørgsmålstegn ved det billede, som pressen tegnede og ikke mindst at give min 
version af fortællingen.
Derfor håber jeg, at man vil læse ”Carl – prisen for et liv i politik”, hvis man er inter-
esseret i at få et indblik i mine personlige erfaringer med både de danske medier og de 
politiske samfundsforhold.  

Patienten før systemet

En Patient er ikke en byrde, men en tilstand. Patienter som i Dan-
mark kun kan tilbydes livsforlængende medicin er i en terminal-
fase, hvor de danske skattekroner bliver brugt forgæves. 
Derfor burde patienterne i Danmark kunne tage den samme pose 
penge med til udlandet, som livsforlængende medicin ville koste 
i Danmark, hvis en helbredende behandling kan finde sted der. 
velfærdssamfundets ypperste rolle må være at få disse patienter 
raske så de igen kan bidrage til det danske samfund. 

Af Johann Svane Jensen, formand VU
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Det nærmer sig en landing…

De, der kommer forbi sygehuset i Esbjerg af og til, vil kunne 
se, at der virkelig sker noget. Og 2019 er året, hvor mange – og 
langvarige – projekter nærmer sig en afslutning. Regionsrådet 
besluttede i 2009 at bruge op mod 1 mia. kr. på at opgradere 
sygehuset i Esbjerg til det sydvestjyske områdes akutsygehus 
– da der ikke blev bevilget midler fra statens kvalitetsfond til 
sygehusbyggerier. Siden er der bl.a. blevet bygget nyt labora-
toriehus, ny dialyse og en ny, stor fælles akutmodtagelse (som 
i øvrigt lige er blevet kåret til at have Danmarks mest tilfredse 
patienter i akutmodtagelsen!). Vi har også renoveret facaden på 
de gamle bygninger på sygehuset.

Til efteråret skal den nye sengebygning langs Haraldsgade så være færdig, og patien-
terne flytter gradvist ind henover vinteren. Sengebygningen rummer kun enestuer – 158 
af slagsen. Det har den fordel, at patienterne har mere ro – især om natten. At det er 
muligt at have pårørende på stuen døgnet rundt, hvis man ønsker det – en ægtefælle eller 
et barn kan f.eks. overnatte på stuen. Samtaler kan nemmere føres uforstyrret, og man 
kan som patient følge med i, hvad der dokumenteres i journalen. Og så er det faktisk 
mere sikkert at ligge på en enestue; Ældre patienter bliver i mindre grad forvirrede og 
delirøse, der sker færre medicineringsfejl, der er mindre smitte- og infektionsrisiko osv. 
De nye stuer skal være lyse – men stadig med farve og vægdekoration. På hver etage 
bliver der vinterhaver til de patienter, der er friske nok til at bruge dem.
Sideløbende med renoveringen har regionsrådet arbejdet målrettet med at realisere mu-
ligheden for at lave en helikopterlandingsplads på sygehuset. Det hører til et fuldt ud-
styret akutsygehus, og Esbjerg skal ikke være det eneste af vores akutsygehuse, hvor 
der ikke er en helipad til lægehelikopteren. Takket være en donation på 10 mio. kr. fra 
AP Møller-fonden, som vi er meget taknemmelige for, er projektet nu blevet muligt. 
Regionen finansierer selv de resterende 17 mio. kr. Helikopterlandspladsen skal være 
ovenpå den gamle sengebygning, hvorfra man kan blive ført direkte med elevator ned i 
akutmodtagelsen i hjertet af sygehuset.
Samtidig er forberedelserne til at de første lægestuderende lander i Esbjerg også i fuld 
gang. Det er nemlig et stort arbejde at huse en lægeuddannelse, og både sygehus, region 
og universitet er i fuld gang med planlægningen. Jeg er meget fortrøstningsfuld, når jeg 
oplever den ildhu, der fra alle sider bliver lagt i det. Fra regionsrådet side har vi bevilget 
penge til, at dele af den gamle sengebygning, som fraflyttes til vinter, kan renoveres 
og indrettes til et særligt område for udvikling, forskning og læring, hvor sygehuset 
forskere kan holde til, og hvor også de lægestuderende vil kunne have en vigtig base og 
blive en del af det pulserende sygehus.
Der er god grund til at glæde sig til at nogle af de mange projekter lander – det gør jeg i 
hvert fald; Det er nemlig godt for patienterne – og godt for Esbjerg.

Af Stephanie Lose, regionsrådsformand
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fanø - Bare dejlig
Udlej dit sommerhus lokalt

daniBo
Fanø sommerhusudlejning
langelinie 9b - ��20 Fanø

tlf. �� �� 3� 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 2� �0 ��

www.refsgaardrullegraes.dk
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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 mails til:

jan.lagoni@live.dk


