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Kære Venstre medlemmer
Covid-19/ Corona pandemien fylder meget i vores medier og ikke mindst politisk på
Christiansborg. Det er i en periode som denne ikke nemt at være i opposition, da regeringen har adgang til styrelserne og embedssystemet i de forskellige ministerier i forhold
til viden om og hvordan pandemien udviklinger sig, opposition vil derfor være lidt
bagefter hele tiden, mens Mette kører hendes One mane show. Det er dog vigtigt, at vi
som opposition er balanceret kritisk og kritisk konstruktiv på de rigtige tidspunkter.
Det er en svær tid, hvor vi passer bedst på hinanden, ved at holde afstand og ikke forsamles mere end 10 personer. Forsamlingsforbuddet gør, at vi fortsat ikke har afholdt
generalforsamling i Esbjerg kommuneforenings Venstre. Vi har fået dispensation af
Venstres hovedorganisation, hvilket en række andre kommuner også har.
Så snart forsamlingsforbuddet ophæves, udsendes dato og dagsorden til den årlige generalforsamling. Det er ikke let, at forudsige hvornår det sker.
På den kommunalpolitiske front, er vores byrådsgruppe steget fra 11 til 12 personer, idet
løsgængeren i byrådet Søren Heide Lambertsen har meldt sig ind i Venstre, han bliver
derfor en del af Venstre byrådsgruppe fremadrettet. Jeg vil gerne byde Søren velkommen og i Venstre glæder vi os til det fremtidige samarbejde.
Sørens tilgang og mandat giver Venstre nogle flere politiske muligheder fremadrettet,
da vi ikke længere er afhængige af både Borgerlisten og De Konservative. Denne fordel
skal naturligvis bruges til, at styrke den borgerlige liberale politik, som Venstre står
for.
Corona pandemien er også skyld i, at alle Venstre arrangementer i dette forår er aflyst,
og ikke mindst vores årlige Grundlovsmøder. Det er rigtigt ærgerligt men vi kommer
stærkt tilbage, så snart vi mulighed for det.
Vi ses forhåbentligt snart. Jeg håber meget, vi får mulighed for
at afholde vores generalforsamling i nærmeste fremtid.
Med venlig hilsen
Jan Lagoni Jacobsen,
Kommuneforeningsformand
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Ansvarlig økonomisk politik skal få Danmark tilbage på
Af Ulla Tørnæs, folketingsmedlem

Danmark står overfor den største krisesituation siden 2. verdenskrig. Samfundet er i skrivende stund stadig stort set lukket helt
ned. Regeringen vil ikke lægge en plan frem for rækkefølgen i
genåbningen af Danmark, selvom afstanden til vores kære for
alvor er begyndt at gøre ondt, og der tales i stigende grad om corona-krisens påvirkning i form af stigende ensomhed. Selvstændige ser deres livsværk smuldre, ansatte frygter fyresedlen, og
det giver uro i maven hos de mange familier, hvor der er en termin, der skal betales.
Venstre er naturligvis med i de forskellige hjælpepakker. Vi har
taget medansvar fra dag ét, for vi er et ansvarligt parti, hvor det
først og fremmest er resultaterne, der betyder noget. Og der kan gøres meget mere.
Her midt i krisen kan det ikke være tydeligere, hvor vigtig den reformpolitik og ansvarlige økonomiske politik, vi selv førte i regering, er for Danmarks situation lige nu.
Den har ganske enkelt rustet os til denne krise. Vi har ikke stor gæld, der ellers kunne
betyde optag af ny statsgæld til ågerrenter.
Beslutningerne har ikke altid været populære. De fleste af os husker nok efterløns- og
dagpengereformen. Men de var rigtige, for de har været ført ud fra det princip, at pengene skal tjenes, før de kan bruges.
Netop det princip skal nu få Danmark tilbage på benene, når sundhedskrisen har lagt
sig.
I forbindelse med denne krise er første skridt, at ansvarlige partier giver håndslag på
ikke at bebyrde virksomheder yderligere, og der skal tænkes i initiativer, som understøtter, at flere kommer i arbejde, så vi får genskabt fundamentet under velfærdssamfundet. Et eksempel kan være en fremrykning af offentlige anlægsaktiviteter, der bidrager
positivt til samfundsøkonomien. I Sydvestjylland har vi for eksempel hårdt brug for den
infrastrukturplan, som VLAK-regeringen lagde frem, men som regeringen rev over. Regeringen skal i øvrigt presses til ikke at droppe 8. udbudsrunde i Nordsøen. Ministeren
har indrømmet overfor mig, at det vil koste arbejdspladser. Disse initiativer skal hjælpe
med at skabe arbejdspladser og dermed ro om danskernes privatøkonomi.
Det kommer vi til at holde regeringen op på!



Krisestyring i en Corona-tid
Af Jesper Frost Rasmussen, borgmester

De seneste uger har været meget anderledes for os alle på grund
af den helt ekstraordinære situation, vi alle har været i. Det har
været udfordrende, men har også været dejligt at opleve, hvordan alle er rykket sammen for at bakke op om situationen. Og det
gælder sådan set både de mange kommunale medarbejdere, som
i høj grad har været omstillingsparate i den seneste tid, ligesom
hele byrådet har accepteret, at der ikke har været tid til at involvere og inddrage på samme vis som normalt. Det var påkrævet, at
der blev truffet hurtige beslutninger.
I Esbjerg Kommune har vi forsøgt at understøtte de private arbejdspladser så godt som muligt i denne svære tid. Derfor var vi hurtigt ude med at fremrykke anlægsinvesteringer fra 2021 til 2020 for ca.. 22 mio. kr. Projekter der allerede
havde været udbudt og derfor hurtigt kunne igangsættes. Derudover har vi fremrykket
nye projekter for næsten 50 mio. kr. – som spænder fra opgaver til få hundrede tusinde
til 6-7 mio kr. projekter. Det kan forhåbentlig sikre nogle opgaver til lokale virksomheder, som dermed kan holde fast i arbejdspladserne indtil de private investeringer igen
kommer op i gear.
Detailhandlen er også blevet understøttet med direkte støtte til Esbjerg City, Ribe
Handelsstandsforening og Bramming HHI. Alt sammen for at sikre, at de kan skabe
nogle begivenheder, der kan trække folk af huse, og sikre at vi også har et attraktivt
handelsmiljø efter krisen. Til sidst har vi også suspenderet udeserveringsafgiften som
opkræves hos restauratører som har udeservering – primært på Torvet i Esbjerg og på
Torvet i Ribe. Alt sammen initiativer, som har skullet holde hånden under private virksomheder, som har det svært i denne tid.
Vi håber alle, at vi hurtigt kan komme tilbage til noget der minder om en normal situation igen – men vi skal desværre nok forberede os på, at det kan tage nogen tid. Vi er
uanset krisens længde klar til at gøre, hvad vi kan for at holde fast i så mange private
arbejdspladser som muligt i vores område.



Virksomhedsbesøg hos
Hvamø A/S & H.T.Hydralik
Vester Nebel Venstreforening inviterer til virksomhedsbesøg
d. 15 September 2020 kl. 19.00
hos Hvamø A/S og H.T. Hydraulik,
Vestervad vej 30 6715 Esbjerg N
To virksomheder der er et godt eksempel på at vækst er muligt i oplandet.
Virksomhederne producerer mellem 100-120 special opbyggede vogne
til Landbrug, entreprenører og industri samt reparationer, service og sikkerhedseftersyn på hydrauliske maskiner
Der er i dag 30 ansatte i de 2 virksomheder.

Tilmelding senest den 13. september til
Egon Rasmussen, tlf.75169343
mail:erna-egon@bbsyd.dk


Sundhedsvæsenet i en Corona-tid
Af Stephanie Lose, regionsrådsformand

Alt handler næsten om Corona i denne tid – og mon de fleste af
os i virkeligheden ikke også synes, at alt for meget handler om
Corona? Alligevel skriver jeg her til Kornblomsten et indlæg om
Corona. For man kan Ikke andet som en af de øverste ansvarlige
for et sundhedsvæsen, som for alvor er blevet sat på prøve, men
som også – i min optik – har bestået prøven med bravour og
fået en læring med, som vi også kan bruge på den anden side af
Corona-krisen.
Da Corona-krisen ramte Danmark måtte sundhedsvæsenet med
uhørt hast omstille sig til en helt anden hverdag - forberede sig
på det ukendte og værst tænkelige. På ganske kort tid skulle antallet af intensive senge
mere end fordobles, og der skulle skaffes respiratorer til dem. Samtidig gik en kæmpe
uddannelsesindsats i gang for også at forberede medarbejderne på nye og anderledes
arbejdsopgaver. Alene i Region Syddanmark deltog mere end 800 sygeplejersker på
ekstra kurser, der skulle gøre dem i stand til at være med til at bemande nye intensive
sengeafsnit. Almindelige sengeafsnit blev omdannet til ”Covid-afsnit”, og rundt omkring på sygehusene skød såkaldte ”Covid-telte” op med stor hast, så patienter mistænkt
for Corona kunne vurderes og eventuelt testes udenfor sygehuset. Senere blev IT-systemer sat op på en enkelt dag eller to til at kunne håndtere direkte henvisninger til test
for Corona fra de praktiserende læger. Og de praktiserende læger fik alle på uhørt kort
tid adgang til brug af videokonsultationer og gennemfører selv nu – hvor samfundet
gradvist åbner igen – flere tusinde af dem om dagen.
Ovenstående er kun nogle af de allermest synlige beviser på, hvad det er for en omstilling, sundhedsvæsenet måtte igennem. Og hele vejen igennem er der blevet demonstreret en enorm samarbejdsevne og omstillingsparathed og et gåpåmod uden lige. Ikke kun
i regionerne, men på tværs af kommuner, regioner, prakis og nationale myndigheder.
Man kan ikke undgå at blive imponeret – og stolt! – over den indsats, der er lagt for
dagen.
Nu skal vi sikre, at vi lærer af alt det gode, som kampen mod Corona-virus også har
ført med sig. Vi skal næppe implementere nye IT-løsninger på 2 dage eller etablere nye
afdelinger på rekordtid fremover. Men måske behøver det omvendt heller ikke at tage
helt så lang tid, som det gør nogen gange i dagligdagen! Vi har også vist, at de famøse
”siloer” i det danske sundhedsvæsen ikke behøver at være helt så uigennemtrængelige
– og at man kommer rigtig langt med sund fornuft og faglighed, fremfor regler, snævre
faggrænser og skarp sektoropdeling. Jeg glæder mig over, at Corona ikke har ramt Danmark så hårdt som andre lande og så hårdt, som vi kunne have frygtet. Men jeg glæder
mig også over, at vi har fået værdifuld læring, som kan bruges til at forbedre det danske
sundhedsvæsen fremover.


Her kan DIN annonce være


Lidt fra kultur og fritidsudvalget
Af Hans Erik Andersen, byrådsmedlem

Jeg vil skive lidt om, hvad der sker i kultur og fritidsudvalget her
under Corona tiden. Herunder er der tre hovedområder, SFO og
klubtilbuddene, vores museerne, kulturhusene og så hele vores
fritidsliv.
SFO’erne er kommet godt op at køre, der er lavet retningslinje
med mere plads og højere hygiejne, det fungere godt i hele kommunen. Der er heldigvis ikke alle som ønsker at bruge SFO for
tiden for så kunne det ikke hænge sammen. Der er sat ekstra personale og omkostningen kan vi få dækket gennem hjælpe pakker
fra regeringen.
Museerne og kulturhusene, som er selvejende intuitioner, som
vi støtter med årlige beløb, er der sendt en del personale hjem med lønkompensation,
her er økonomien meget hårdt presset, fordi der ingen indtægter er på entrebilletter.
Museerne kommer jo nok til at se en sort sommer i møde, da vi skal forvente, at der
kommer færre turister til vores område i denne sommer.
Så er der hele vores almene fritidstilbud, den foregår i både offentlige og selvejende
lokaler, her har vi valgt at foreninger ikke skal betale gebyr til kommunen for lokaler
som de ikke bruger. Vi har også valgt at blive ved med at betale lokale tilskud ud til
vores foreninger, som lejer lokaler i selvejende institutioner så de kan betale for den tid
som de ikke bruger. Dette er for at vores selvejende haller og andre lokaler ikke skal gå
konkurs.
Byrådet har også været inde og give en garantistillelse for en kassekredit til fiskeri og
søfartsmuseet, for at hjælpe dem igennem Corona krisen.
Vi har bedt forvaltningen om, at vi holder ekstra øje med økonomien i alle områder,
for der er igen af os der ønsker, at der er tilbud som falder væk under denne krise. Vi er
meget spændte på at se, hvor hen det går økonomisk og så må vi se, hvordan vi løser
problemerne på den anden side af Corona tiden.



Min skadeservice afdeling tilbyder blandt andet
• Udlejning
af får
affugter
Hos mig
du:24/7 KUN 150 kr.
ex. moms pr. dag
- Over 25 års erfaring
• Opsugning af vand efter vandskade 24/7
- Den rigtige
prisaf virksomheder,
• Skimmel
og fugt test
- Oprydning
dag
boliger,
skoler oghver
institutioner
• Sanering
af
skimmelsvamp
- De bedste materialer
• Rengøring af løsøre efter
- Enog
håndværker
vand
brandskade der

kommer til tiden

Allan Schjern

Mangler du hjælp..?
Hjemmesider

Database-løsninger

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

...eksempelvis
· Online tidsregistrering
· Nyhedsbreve
· Opgavestyring

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

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

Nyhed fra byrådsgruppen
Af Kurt Bjerrum, byrådsmedlem og gruppeformand

Atter er det så tid for et indlæg til kornblomsten. Og hvilket
emne skal man så vælge?
Jeg vil som gruppeformand for byrådsgruppen gerne fortælle lidt
om, hvad der sker i gruppen.
Anledningen er det glædelige, at vi fra i dag (den 3/5) er 12 medlemmer i gruppen!!!!
Løsgænger og tidligere gruppeformand for socialdemokratiets
byrådsgruppe, Søren Heide Lambertsen, har meldt sig ind i venstre. Og er dermed en del af vores byrådsgruppe.
Søren valgte for ca 3 måneder siden at melde sig ud af socialdemokratiet og blive løsgænger. Siden valget for godt 2 år siden har
der faktisk været konstant uro i S gruppen. En af årsagerne, tror jeg, var konstitueringen,
hvor posterne blev fordelt noget tilfældigt, og der var flere i gruppen, der var meget
skuffede.
Så deres samarbejde har det meste af perioden været meget dårligt, og der var ingen
tillid mellem dem. Stort set alle deres uenigheder endte i pressen, og på den baggrund
var det jo svært at lave gode politiske resultater. Det var også svært for os andre nogle
gange at skabe gode afgørelser, da beslutninger, truffet i et udvalg kunne ændres i økonomiudvalget eller byrådet.
Det kulminerede så med Sørens udmeldelse af gruppen og et helt kaotisk valg af en ny
gruppeformand.
Nu har Søren Heide så efter mange overvejelser besluttet sigfor at melde sig ind hos
Venstre, hvilket vi hilser meget velkommen. Vi har haft et fint samarbejde med ham, i
hans tid som gruppeformand i S.
Søren i kommer nu ind i en gruppe, som efter min opfattelse er anderledes harmonisk.
Vi fik os konstitueret så stort set alle kom til at arbejde med et område, som man havde
interesse for. Og vi har i løbet at den første tid fået oparbejdet et rigtig fint samarbejde
med en meget høj grad af fortrolighed.
Selv om vi alle er liberale, er der jo også emner, hvor vi er uenige. Så vi har selvfølgelig
vores interne diskussioner, men har vi taget en beslutning, står vi loyalt sammen om
den.
Nu har vi jo så en stemme mere, som kan gøre det lidt lettere at få vores politik gjort til
virkelighed.
Jeg ser frem til et godt samarbejde med det nyeste medlem af gruppen.
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Venstre bekæmper coronakrisen fra Europa-Parlamentet
Af Asger Christensen, EU-medlem

Europa er i krisetilstand. Det føltes ikke samme mange år siden,
at vi sidst stod midt i en økonomisk krise – MEN den her gang
virker situationen mere dyster. Coronaepidemien har ført til
mange tragiske menneskelige tab og bringer ovenikøbet økonomisk kaos med sig.
Flere tusinde virksomheder trues af konkurser i hele Europa, selvom regeringerne forsøger at bremse katastrofen ved at lancere
hjælpepakker til erhvervslivet. Der er derfor behov for handling
fra EU – og det arbejder jeg og mine Venstre-kolleger i EuropaParlamentet hårdt for. Vi har støttet alle hjælpepakker fra EU, og
så har vi selv foreslået et nyt EU-beredskab mod epidemier og flere sigtelinjer for at skabe arbejdspladser. Nedlukningen i næsten alle lande har dog ikke gjort arbejdet nemt.
Dagligdagen i parlamentet er vendt fuldstændig på hovedet. Vores møder og afstemninger prøver vi at gennemføre digitalt, men særligt vores politiske diskussioner udfordres af problemer med tolkning, teknik og flere andre begrænsninger. Vi formår heldigvis at fortsætte det vigtige arbejde med at rette op på Europas økonomi.
Hvad har EU gjort?
Allerede tilbage i marts vedtog vi i parlamentet den allerførste hjælpepakke på 275 milliarder kroner, som støtter udsatte virksomheder og nationale sundhedssystemer. Pengene kommer fra eksisterende EU-fonde, hvor medlemslandene nu får mulighed for at
bruge dem på at bekæmpe epidemien og de økonomiske konsekvenserne.
Den Europæiske Centralbank har også meldt sig på banen. Banken præsenterede en
5600 milliarder kroner stor pulje, som er dedikeret til at købe værdipapirer fra stater og
virksomheder for at holde hånden under landenes økonomi.
Lige nu kører forhandlinger om nye EU-hjælpepakker. Indtil videre planlægger man
at benytte EU’s samlede budget for de kommende år til at investere massivt i at skabe
arbejdspladser og derudover at bruge budgettet som garanti til at låne penge på det
finansielle marked. På den måde kan vi samle over 7000 milliarder kroner i lån til at
booste den europæiske økonomi.
For Venstre er det afgørende, at hjælpen ikke bliver en ren gavebod, hvor vi uden betingelser deler milliarder ud til medlemslandene. Penge fra EU skal gives som lånegarantier med krav om tilbagebetaling. Flere EU-lande forlanger at få tilskud uden klare krav.
Dét kæmper jeg og mine kolleger i parlamentet indædt imod.
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Venstres forslag til at genoprette økonomien og et nyt EU-beredskab
Men hjælpepakker er ikke nok, hvis vi skal komme helskindet igennem krisen. Derfor
har vi fremsat en række sigtelinjer, som skal være med til at skabe europæiske arbejdspladser på kort og langt sigt, så vi holder gang i samfundets hjul. Vi skal blandt andet
styrke EU’s indre marked, som skaber flere hundredetusinde jobs i Danmark. Vi skal
fjerne bøvlet bureaukrati og åbne nye markeder for danske virksomheder med frihandel
og ved at afskaffe national protektionisme i andre lande, der forhindrer danske firmaer i
at sælge deres varer og services. Det arbejder vi for i parlamentet.
Venstre i EU har også for nylig præsenteret et plan for et nyt beredskab, så vi undgår at
fremtidige epidemier rammer Europa lige så hårdt. Faktisk har det europæiske samarbejde allerede fælles beredskaber for at håndtere sygdomme blandt dyr, f.eks. kogalskab og fugle-influenza. Men vi har endnu ikke planer for at håndtere epidemier blandt
mennesker. Sundhedspolitik skal selvfølgelig fortsat være en national kompetence, men
corona-epidemien understreger nødvendigheden af et reelt beredskab på EU-plan.
Jeg håber, at denne lidt lange smøre kan være med til at belyse vores arbejde i EU.

Vejrup-Gørding Venstre Forening
Af Hans Erik Andersen, byrådsmedlem

Vi er begyndt at tale noget om næste valg, som skal finde sted i
efteråret 2021. Jeg har valgt at stille op igen ved valget, vi kigger også efter om der er en mere vi kan få på vores liste her fra
området. Hører gerne hvis der er nogen, som har et godt liberalt
emne, der må gerne ses uden for vores medlemsskare også.
Fordi jeg har valgt at stille op igen er, at jeg gerne vil være med
til at føre en borgerlig politik i Esbjerg kommune, samt at være
repræsentant for den nordøstlige del af kommunen. Det er også
vigtigt at man giver det mere end fire år, fordi den første tid går
med at komme til at kende årshjulet, samt det politiske spil og
opbygge netværk både politisk og ved embedsværket.
Jeg håber meget på, at vi i Venstre får samlet et stærkt og bredt hold til næste kommunevalg, så vi kan samle mere end de 11 mandater vi fik ved valget i 2017.
Jesper Frost Rasmussen gør et kæmpe arbejde med at profilere os, så vi har en stærk
platform at stå på ved det kommende valg.
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Se de fem principper på næste side
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Jura-uddannelsen skal til Esbjerg
Af Ulla Tørnæs, folketingsmedlem

Esbjerg Kommune, den vestlige del af Region Syddanmark og
erhvervslivet i vores landsdel oplever stadig større udfordringer
med at tiltrække jurister.
Løsningen er klar: Der skal en jura-uddannelse til Esbjerg, for
vi ved nemlig, at de unge har det med at blive boende i de byer,
hvor de har studeret.
Senest er Esbjerg Kommune og Syddansk Universitet gået sammen i en skrivelse til uddannelses- og forskningsministeren,
hvor de beskriver behovet for og ønsket om en jura-uddannelse i
byen, der årligt kan optage 50 studerende.
Det er rigtig gode nyheder! Det har hele tiden været en mærkesag – også under den seneste valgkamp - for mig, at der skal uddannes jurister i Esbjerg.
Efter mange timers dialog i Esbjerg såvel som på Christiansborg, er vi nu kommet et
skridt nærmere med et meget konkret forslag til en model fra Esbjerg Kommune og
Syddansk Universitet. Det vil årligt koste omtrent 15.8 mio. kr., og de penge vil jeg som
uddannelses- og forskningsordfører for Venstre naturligvis kæmpe for, bliver fundet i
forbindelse med finanslovsforhandlingerne senere på året. Jeg synes ikke, det er et stort
beløb med tanke på gevinsterne for erhvervslivet, for kommunen og regionen. Både i
form af arbejdspladser og vækst, men også i arbejdet for at sikre et Danmark i bedre
balance. Samtidig vil det bidrage væsentligt til at styrke Esbjerg som uddannelsesby.

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

KONGENSGADE 44 · 6700 ESBJERG
TLF. 75 13 25 00 · FAX. 75 13 25 02
mail@apalaw.dk · www.apalaw.dk
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En fælles erhvervsrettet indsats mod Coronaen
Af Jakob Lose, byrådsmedlem

Mens dette indlæg skrives, er Danmark stadig hårdt lukket ned
af Corona-virussen for at begrænse smittetrykket. Det har store
omkostninger for os alle, og for mange virksomheder betyder
det, at omsætningen er i bund, og at en masse gode, stabile arbejdspladser rundt om i Danmark er truede.
For at komme bedst muligt på den anden side af krisen, har man
lavet en ambitiøs strategi for at holde hånden under det private
arbejdsmarked fra partierne på Christiansborg. Det skylder vi
dem en stor tak for.
Vi har i Esbjerg Kommune ligeledes politisk besluttet, at vi også
skal gøre, hvad vi kan, for at værne bedst muligt om de private
arbejdspladser.
Derfor har vi over den sidste halvanden måned ad flere omgange truffet en række beslutninger, som understøtter det lokale erhvervsliv. Vi har truffet beslutning om både fremrykning af anlægsinvesteringer, som kan være med til at sikre en masse gode opgaver
til byggebranchen, annullering af udeserveringsafgifterne i både Ribe og Esbjerg for
at komme det trængte restaurationsliv i møde og givet støtte til handelslivet i Ribe og
Esbjerg. Samlet set er der tale om betydelige investeringer, som er medvirkende til at vi
fra kommunalt hold holder hånden under mange private arbejdspladser.
Krisen har på trods af statslige hjælpepakker og kommunale initiativer store omkostninger for virksomhederne og medarbejderne, men jeg håber, at initiativerne er med
til at minimere de værste konsekvenser. Vi har i Esbjerg Byråd vedtaget følgende støtteinitiativer:
Støtte til handelslivet i bymidterne: 1,3 mio.
Fremrykning og igangsætning af anlægs- og driftsprojekter: 58 mio.
Annullering af udeserveringsafgifter: 165.000.
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Tilbage i arbejdstøjet
Af Britta Bendix, byrådsmedlem

Så er der ikke længe til, at jeg igen hopper i arbejdstøjet, efter
en skøn barsel med vores tredje barn Thor. Jeg har selvfølgelig
savnet det politiske arbejde, men jeg har også haft glæden af at få
det hele lidt på afstand. Når den politiske hverdag kører derud af
kan det være svært at bevare fokus på de mærkesager, som var så
vigtige for en i valgkampen. Det fokus har jeg nu fået tilbage, og
jeg glæder mig til i samarbejde med Venstre gruppen og resten
af byrådet at arbejde på dem. Når jeg igen er tilbage indtræder
jeg på posterne i Børn- og familieudvalget, i Sundhed- og omsorgsudvalget, i legatudvalget, i bestyrelsen på Ungdomsskolen
og som bestyrelsesformand for ungdomsuddannelsen FGU Vest.
Det er alle områder, som jeg brænder for, og som jeg har positive politiske budskaber
at arbejde for.

Venstres ungdom i dvale
Af Johann Svane Jensen, formand VU

Som moderskabet er Venstres ungdom også i denne tid lagt i
dvale. Der afholdes med god grund ingen arrangementer, og
lokalforenings generalforsamling er derfor også udskudt. Situationen, som følger af Covid-19, har blandt andet også ført til
aflysning af det berømte forårskursus, som hvert år danner rammerne for en weekend med læring, politik og fællesskab.
Der er dog ikke noget, som er så skidt, at det ikke er godt for
noget. I de foregående uger har Venstres Ungdoms landsorganisation afholdte virtuel fredagsbar, hvor foreningens medlemmer
har mødtes og engageret sig social. Disse virtuelle fredagsbarer
har også givet mulighed for besøg fra moderskibet med besøg fra blandt andet Formand
Jakob Elleman-Jensen og en VU-Talks med partisekretær Christian Hüttemeier.
Alt i alt må man konstatere, at vi som så mange andre er hårdt ramt af krisen, men også
at VU endnu en gang finder vej igennem mørket og danner nye muligheder for at engagere sig både socialt og politisk.
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Blot et par tanker om endnu et Quick-fix
Af Johann Svane Jensen, formand VU

Blev jeg HHX-elev for at blive bedømt på mine dansk karakterer?
Nu, hvor regeringen har besluttet, at de kommende studenter skal
eksamineres i dansk, studieområdeprojekt og et ukendt skriftligt
fag, efterlader det en masse elever med overvejelserne om, hvorfor lige netop dansk er blevet den afgørende faktor, og ikke de
studieretningsfag, som eleverne selv har valgt.
Jeg selv har studieretningen Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A og vil mene, at de to fag er 100 gange mere sigende for
min tid på den højere handelseksamen end faget dansk, som de
kommende studenter er blevet bedømt i siden folkeskoletiden.
Denne løsning er ikke gennemtænkt og rammer årgange, som har lidt under forvirring
og samtlige reformændringer siden deres folkeskoletid og nu igen. Kald os bare generations kaos.
Det her er simpelthen en ommer!

EDC Fanø
Strandvejen 10A
Nordby
6720 Fanø
Tlf.: 76 66 01 02
Fax.: 76 66 01 04
E-mail: 673@edc.dk
www: www.edc.dk/Fano
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Fanø - Bare dejlig
Udlej dit sommerhus lokalt
DANIBO

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

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

Venstre Esbjerg Vest arrangerer CRUISE de HO BUGT

Onsdag den 19. august 2020, kl. 18.00 – ca. 21.00
Traditionen tro tager vi med Sønderhofærgen, hvor der er mulighed for at møde nogle
af vores lokale politikere. I år er det vores Borgmester Jesper Frost Rasmussen, der vil
fortælle om den politiske situation, hvad der er godt og hvilke udfordringer der arbejdes
med nu og frem mod det kommende byrådsvalg i 2021.
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.
Der er ved dette arrangement kun plads til 80 deltagere, hvorfor vi følger først til mølle
princippet.
Tilmelding senest 12. august til Tommy Noer på mail tommynoer@gmail.com
eller tlf. 40 12 21 31
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Afsender: Lena S. Jørgensen, Galeasen 7, 6710 Esbjerg V

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

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

Sendes til:
Jan Lagoni Jacobsen
Toftevænger 2
6710 Esbjerg V

Eller mails til:
jan.lagoni@live.dk

Navn:
Adr:
Postnr./by:
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