Kornblomsten

Dyrskuet i Ribe stod i valgets tegn

- kandidaterne var fulde af kampgejst trods det våde vejr
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Navne- og adresseoversigt
Kommuneforeningsformand
Ketty Christoffersen, Ommevej 2, 6740 Bramming
Tlf. 75191259 / 22534209 Mail: keot@mail.dk

Byrådsgruppen:
Borgmester Johnny Søtrup, Kirkegade 1, 3 th, 6700 Esbjerg
Tlf.: 75125070 / 27241200 Mail: johs@esbjergkommune.dk

Næstformand Klaus Fog, Hillerupvej 44, 670 Ribe
Tlf. 21156909 Mail: kfog@bbsyd.dk

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

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

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

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

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

Darum: Peter Lundgaard, Gl. Darumvej 23, 6740 Bramming
Tlf. 20229078 Mail: peter@pl-byg.dk

Henning Ravn, Lunagård 22, 6740 Bramming
Tlf. 40101246 Mail: henra@esbjergkommune.dk

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

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

Esbjerg Vest: Lena Schou Jørgensen, Galeasen 7, 6710 Esbjerg V
Tlf. 29299115 Mail: lena.s.j@bbsyd.dk

Lars Boel, Kirkeve 7, 6740 Bramming
Tlf. 51512503 Mail: larsboel75@live.dk

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

Annemette Knudsen Andersen, Øster Vedstedvej 74, 6760 Ribe
Tlf. 75424979 / 21215633 Mail: ankan@esbjergkommune.dk
Karsten Degnbol, Alsædvej 2E, 6740 Bramming
Tlf. 23238249 Mail: kade@esbjergkommune.dk

Vejrup-Gørding:
Hans Erik Andersen, Kløvermarken 49, 6690 Gørding
Tlf. 76223482 Mail: hans-erik-andersen@jubii.dk

Henrik Andersen, Sønderbyvej 28, 6731 Tæreborg
Tlf. 40186224 Mail: hat@post.tele.dk

Jernved: Bent Jepsen, Plougsvadvej 13, 6771 Gredstedbro
Tlf. 51549469 Mail: bkj@ofir.dk

Jørgen Skov, Skibbroen 21, 6760 Ribe
Tlf. 21482996 Mail: jskribe@mail.dk

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

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

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

Tommy Noer, Merkurvænget 79, 6710 Esbjerg V.
Tlf. 40174301 Mail: ton@esbjergkommune.dk

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

Jens Vind Petersen, Novrupvej 28 1., 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 40122111 Mail: jep4@esbjergkommune.dk

Tjæreborg-Sneum:
Henrik Andersen, Sønderbyvej 28, 6731 Tjæreborg,
Tlf. 75175421 / 40123355 Mail: hat@post.tele.dk

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

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

Regionsrådsmedlem Henning Ravn, Lunagård 22, 6740 Bramming
Tlf. 40101246 Mail: henra@esbjergkommune.dk

Formand for Kandidatbestyrelsen Esbjerg By:
Jesper Juul Larsen, Nørlundvej 35, 6710 Esbjerg V.
Tlf. 40185619 Mail: jjl@svjfisk.dk

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

Formand for Kandidatbestyrelsen Esbjerg Omegn:
Jens Vind Petersen, Gl. Vardevej 78M, D15, 6700 Esbjerg
Tlf. 40122111 Mail: jep4@esbjergkommune.dk

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

EU udvalgsmedlem: Alex Sørensen, Roagervej 329, 6760 Ribe
Tlf. 75443130 / 40122102 Mail: alesr@esbjergkommune.dk

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

LOF Esbjerg: Jørgen Engkebølle, Rosenparken 9, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 27 35 Mail: joergen-engkeboelle@mail.tele.dk

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

VU Esbjerg og Ribe:
Rasmus Møhring Madsen, Nørvang 88, 1. 16, 6700 Esbjerg
Tlf. 31216122 Mail: mohring@vu.dk

Viceborgmester Marius Nielsen Landevejen 63, 7620 Fanø
Tlf. 75164399



Sæt din stemme

Du skal være med til at bestemme ved kommunalvalget og regionsrådsvalget tirsdag den 21.
november ved at sætte din stemme på den kandidat, som du gerne vil have med i enten Kommunen eller Regionen.
Jeg synes, du skal bruge din tid til på at stemme personligt. Du har måske en person, som stiller
op i din nærhed og meget gerne vil have din stemme – så stem personligt.
Venstres budskab er klare, vi skal fortsætte det gode budskab, som vores nuværende borgmester Johnny Søtrup har udstukket og håber alle vil bakke op omkring Jesper Frost Rasmussen i den kommende valgkamp.
Listen med kandidater til kommunalvalg vises igen i dette blad, så find din kandidat og fortæl
naboen, hvor vigtigt det er at stemme personligt.
Region Syddanmark stiller med lang liste og der har vi i Esbjerg Kommune - Stephanie Lose
– Henning Ravn – Vita Zenner og Karsten Degnbol – Det er meget vigtigt at stemme personligt.
Fire pejlemærker Venstre kan måles på. Og hvor det er svært at komme uden om, at Venstre
har leveret.
• Det første pejlemærke var flere private arbejdspladser. Det er lykkedes. Der er kommet titusindvis af nye arbejdspladser og langt færre arbejdsløse.
• Pejlemærke nummer to var stærkere kernevelfærd. Det har Venstre investeret i. Venstre har
styrket politiet. Og investeret milliarder til bedre kræftbehandling og ældrepleje. Danskerne
er sundere end nogensinde.
• Det tredje pejlemærke var, at flere skal forsørge sig selv. Derfor indførte vi kontanthjælpsloftet,
og derfor har vi nu det laveste antal personer på offentlig forsørgelse i næsten ti år.
• Det fjerde pejlemærke var en konsekvent og realistisk udlændingepolitik. Også dette har
Venstre gennemført. Venstre har bremset tilstrømningen af asylansøgere, og skal næsten ti
år tilbage for at finde så lave asyl tal.
Regeringen har de seneste to år levet op til sine løfter.
Vi skal turde sige vores mening – også selvom andre er uenige. Det er det, vi skal fejre og
markere den 21. november. Gøre vores til at fremme den demokratiske proces.
Hver stemme tæller. Især din stemme, der er med til at sætte præg på din kommune, på fællesskabet og på vores fælles fremtid.
Med håbet om en flot sensommer og god valgkamp til jer alle.
Med venlig hilsen
Ketty Christoffersen, Kommuneforeningsformand
BLADUDVALG

Lena Schou Jørgensen, Esbjerg, Tlf. 29299115, Mail: lena.s.j@bbsyd.dk
Henrik Olesen, Spandet, Tlf. 20286044, Mail: hr-olesen@mail.dk
Jørgen Lehnemann Prenslev, Ribe, Mail: jorgen@prenslev.dk

Sidste frist for indsendelse af artikler/læserbreve til næste nummer
er d. 27. december 2017- sendes til mail: lena.s.j@bbsyd.dk


Intet kan være mere forkert
Af Carsten Degnbol, byrådsmedlem

Citat Christian Friis Hanssen, JydskeVestkysten den 30. august:
” Fra nu af vil djævlen liger i detaljen, både når det gælder John
Snedker, men for den sags skyld også Venstres Jesper Frost Rasmussen, der indtil videre godt nok har optrådt i stedet for borgmester Johnny Søtrup ved adskillige lejligheder – når ting skal
indvies, ministre vises rundt eller lignende ceremonielt – men
endnu ikke skabt sig en selvstændig politisk profil af betydning.
Jesper Frost Rasmussen har ved flere lejligheder både i denne
og forrige byrådsperiode bevist, at han om nogen har politisk
tæft og erfaring og ikke mindst har en personlig stil og markante
politiske meninger og mod. Senest den 23. august hvor Jesper klart og tydeligt meldte
ud i JydskeVestkysten, at vi (forligspartierne) har skåret for langt ind i benet specielt
på skole- og ældreområdet. Jeg er 100% enig, og mener det er et genistykke, Jesper har
begået. ”Bolden er nu spillet over på de rødes normale hjemmebane”.
Derfor ser jeg med store forventninger frem til efterårets budgetlægning og valgkamp.
Vi har gode politiske mål på alle områder. Desuden har vi et rigtig godt og stærkt hold
fordelt jævnt over hele kommunen både i forhold til geografi, køn og alder.
God valgkamp til os alle.

Ministerbesøg i Esbjerg den 12. september
Regeringen holdt i
september seminar
på Hjerting Badehotel.
Seminaret
indeholdt
blandt
andet en rundtur på
Esbjerg Havn for
ministrene og efterfølgende besøg
hos en række af Esbjergs virksomheder og institutioner.



Kommunalvalget nærmer sig
Af Jesper Frost Rasmussen, byrådsmedlem og borgmesterkandidat

Så nærmer vi os for alvor kommunalvalget den 21. november
2017, og i den forbindelse bliver der brug for, at vi samler alle
kræfter for at sikre flest mulige stemmer til Venstre. Hvis vi fortsat skal have en Venstrestyret kommune, er vi nødt til at have alle
medlemmerne til at bakke op om vores stærke kandidathold.
Tal med naboen, vennerne, kollegerne osv. og sørg for, at de
husker at bruge deres stemme den 21. november 2017. Esbjerg Kommune er inde i en rivende udvikling, og hvis den skal
fortsætte i de kommende år, er det vigtigt at Venstre stadig står
i spidsen.
Men stemmerne kommer ikke af sig selv. Alle kandidater er SÅ klar til at yde en stor
indsats for partiet og for deres eget kandidatur – og jeg håber at flere medlemmer er klar
til at bakke hele holdet op. Vi kan altid bruge hjælp til at sætte plakater op, uddele valgmateriale osv – så tøv ikke med at henvende dig, hvis du kan bidrage med et par timers
arbejde på et tidspunkt. Der er altid praktiske opgaver at gøre…
Vi vil sammen sikre vækst og udvikling i hele kommunen – vi er en stor kommune med
mange styrker, som vi skal være endnu bedre til at udnytte.
Vi vil arbejde for NYE JOB – det skaber NYE MULIGHEDER.
Vi vil arbejde for NYE BORGERE – det giver råd til MERE VELFÆRD
Vi vil tiltrække NYE STUDERENDE – det skaber MERE LIV
Disse tre overskrifter vil være at finde i annoncer, i trykt materiale og desuden blive
brugt på kampagnerne på facebook osv. Det er fundamentet for at kunne fortsætte den
gode udvikling og kunne sikre at vi også i fremtiden har råd til en værdig ældrepleje, en
god folkeskole, gode normeringer i daginstitutionerne osv.
Jeg håber, I alle bakker os op i den kommende tid – og tøv ikke med at kontakte os, hvis
der er spørgsmål, eller I er klar til at give en hjælpende hånd.



Burkaer er et symbol på komplet undertrykkelse
Af Carl Holst, folketingsmedlem. Social- og indenrigsordfører for Venstre

Vi lever i et liberalt vestligt demokrati. Vi har bygget vores
samfund op omkring det enkelte menneskes frihedsrettigheder,
åbenhed og ligestilling mellem mænd og kvinder.
Alligevel er vi vidner til parallelsamfund, der bygger på sharialovgivning snarere end dansk lov og ret. I disse samfund lever
nogle kvinder i bogstavelig forstand i mørket. De er tildækkede
fra top til tå i enten burka eller niqab.
Jeg må indrømme, at jeg synes, det er stødende. For mig står
det som et symbol på den komplette afstandstagen til det danske
samfund: Et udtryk for en middelalderlig idé om, at det frie danske samfund og ligestillingen mellem mænd og kvinder er usømmelig.
I ethvert liberalt demokrati har vi krav på at kunne se, hvem vi interagerer med i det
offentlige rum. Når vi ikke kan se folks ansigter, giver det en følelse af fjendtlighed
hvilket er årsagen til, at vi har et maskeringsforbud. Man må for eksempel ikke bære
elefanthue til en demonstration.
På samme måde er disse totalt tildækkede kvinder ikke til rådighed for arbejdsmarkedet,
for hvem vil ansætte en person, de ikke kan se, for ikke at nævne, at mændene til de
burkaklædte kvinder nok slet ikke ville tillade det.
Så hvad kan vi gøre?
Et totalforbud bliver jævnligt foreslået, og selvom jeg sympatiserer med idéen, så er den
et brud på Grundlovens paragraf 70.
Jeg foreslår derfor til en start i stedet at fjerne dem retten til kontanthjælp og andre offentlige ydelser og ikke mindst udvide maskeringsforbuddet.
Jeg bryder mig ikke om at tænke på, at vi med åbne øjne bevidner, at kvinder tvinges til
at være tildækkede fra top til tå og dermed leve et liv i skyggen. Tvang står i modsætning til alt det, vi elsker ved det frie, danske samfund og det skal bekæmpes med alle de
midler, vi har til rådighed.
Hvis ikke disse fundamentalistiske muslimer vil tilpasse sig den måde, vi lever på i
Danmark, så mener jeg ikke, de har noget som helst at gøre her.



Tag familie og venner med
torsdag den 7. december 2017 kl. 18.00
på Guldager Kro
Pris pr. kuvert 110 kr.

Tilmelding senest søndag den 26. november 2017 til:
Egon Rasmussen - tlf. 75 16 93 43
E-mail: erna-egon@bbsyd.dk
eller
Lena Schou Jørgensen, - tlf. 29 29 91 15.
E-mail: lena.s.j@bbsyd.dk

PS: Der kan serveres anden menu i stedet for gule ærter!


Venstre

Her kan DIN
annonce være
Håndværkervej 65
6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 15 3842



Et nyt politisk landskab
Af Britta Bendix, byrådskandidat

Det er nye tider i det politiske landskab i Esbjerg Kommune.
Ikke kun skal vi have ny borgmester, men Venstre stiller også op
med mange nye kandidater på listen.
På plads nr. 9 er mit navn - Britta Bendix. Jeg er født og opvokset
på en gård i Bryndum og bor i dag i Hjerting i Esbjerg V. Jeg er
mor til to små børn og gift med Jeppe, som er maskinmester. Til
daglig arbejder jeg med udviklingsprojekter og som underviser
på Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg. Et spændende job, som
har mange berøringsflader med det lokale erhvervsliv.
Jeg ser frem til en spændende valgkamp i november og håber
ikke mindst på at få fire år i Esbjerg byråd. Min interesse og nysgerrighed for politik
er kommet ind med modermælken, da min mor, Bente Bendix, har siddet i byrådet de
sidste 20 år. En rejse som har været spændende at følge på sidelinjen – ikke mindst som
kvindelig kandidat.
Jeg går til valgkamp på at sikre en fortsat positiv udvikling i Esbjerg kommune, og i
fremtiden at skabe et endnu mere attraktivt Esbjerg.
Jeg har to overordnede fokusområder:
Jeg vil arbejde for et blomsterne erhvervsliv, der med en højere grad af diversitet skal
sikre arbejdspladser til flere forskellige faggrupper, end vi gør i dag. Det er min klare
holdning, at vi i Esbjerg Kommune skal kunne præsentere en bredere palette af virksomheder og arbejdspladser, så vi i krisetider i specifikke brancher bliver mindre sårbare.
Mit andet fokusområde er at skabe en kommune som sætter rammerne for et attraktivt
familieliv. Ønsker man flere tilflyttere til kommunen, så er det altafgørende at familien
trives set både fra de helt små, skolebørns og de voksnes perspektiv.
Jeg finder det interessant om man kan gentænke strukturen for børnepasning, frem for
den ensidige diskussion om normering. Kvaliteten i vores børnepasnings- og skolesystem skal være kompromisløs – vores børn bruger trods alt det meste af døgnets vågne
timer i institution og skole.



Besøg på Vadehavscenteret
Sneum – Tjæreborg Venstreforening havde den
23. august arrangeret besøg på det nye Vadehavscenter.
I den dejlige aftensol kunne fmd. Henrik Andersen byde 23 gæster velkommen, hvorefter
Centerleder Klaus Melbye viste rundt i det nye
Vadehavscenter.
Bygningen/Centeret, hvis ydre er meget unikt
med strå på både sider og tag, er tegnet af den
danske arkitekt Dorte Mandrup. Udstillingen er
indrettet af Johann Karlson, og er virkelig en
øjenåbner, som bringer os tæt på og giver viden
omkring tidevandet, dyrelivet, stormfloderne og
ikke mindst trækfuglene samt deres
kæmpesværme.
Hvis man ikke allerede har besøgt
Vadehavscenteret, kan det absolut
anbefales. Dagen efter vores besøg
modtog centeret gæst nr. 77777 siden
åbningen 2. feb. i år. Godt gået.
Efter rundvisning var der kaffe og
Henrik Andersen orienterede om det
meget spændende Kommunalvalg,
som venter os den 21. november.
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Vi vil have stærkere videregående uddannelser
Af Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde

Venstre vil have et Danmark i balance. Det kræver, at vi også har
et uddannelses-Danmark i balance. Vi skal have videregående
uddannelser i hele landet, for at vi kan sikre kvalificeret arbejdskraft i hele landet.
Derfor besøgte Stephanie Lose, Jesper Frost Rasmussen og jeg
selv Aalborg Universitet Esbjerg for netop at understrege, hvor
vigtigt det er, at en by som Esbjerg har stærke videregående uddannelser. Vi skal ikke smøre vores uddannelsesinstitutioner
tyndt ud over hele landet, men vi skal sikre, at de uddannelsesinstitutioner, som vi har, er stærke og velfungerende.
Regeringen har fremlagt et udspil til et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser, hvor uddannelsessteder, der ligger uden for de største byer – København,
Aarhus, Odense og Aalborg – får et ekstratilskud på 1 million kroner til eksisterende uddannelsessteder ud over hovedcampus. Det er ikke gjort med det. Men det er et vigtigt
skridt i den rigtige retning.
Det er dyrt at have en campusstruktur. Det er det også for Aalborg Universitet Esbjerg.
Derfor skal vi fortsat kæmpe for en bedre økonomi for campus uden for de største byer.
Men en ting, som Aalborg Universitet Esbjerg lagde stor vægt på, og som jeg synes, at
vi kandidater for Venstre skal huske at lægge vægt på er, at med regeringens udspil har
vi vundet en vigtig politisk sejr.
Vi har først og fremmest givet en klar anerkendelse af vigtigheden af, at vi har videregående uddannelser i hele landet. Og vi har oveni givet en klar anerkendelse af, at
en campusstruktur koster noget. Det er vigtige politiske skridt, som vi skal tage flere af
i de kommende år.
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Nu bliver det igen rigtig spændende
Af Lars Boel, byrådsmedlem

Som altid op til et valg, er der stor usikkerhed omkring, hvordan
stemmerne nu falder denne gang.
Det er vi i Venstre slet ikke i tvivl om, derfor bliver alle sejl nu
også sat, for at vi igen efter valget kan sidde for bordenden, så vi
kan få den maximale indflydelse.
Vi er en erhvervsvenlig kommune med god fart på, det er vi i
kraft af, at det er det, vi ønsker i Venstre, samt at Esbjerg ligger
super heldigt ud til Nordsøen, det skal vi også fremad udnytte
fuldt ud. Det giver nemlig en afsmittende effekt til hele kommunen, større efterspørgsel på huse i de omkring liggende byer, flere arbejdspladser til
servicefirmaer mm. Og det er lige det, vi har brug for i oplandet.
Vi skal fra kommunens side hele tiden forsøge at forbedre os, lave bedre løsninger,
tænke anderledes. Tage ved lære fra andre kommuner eks. vis aktivering af ledige, alle
har det bedst, hvis man er med i fællesskabet så meget, som man nu kan.
Et andet område, der godt kan være noget fortvivlende, er at der bliver flere og flere
unge, der efter 9 eller 10 klasse ikke er erhvervsegnede. Det koster vores kommune
en del penge, og vi kommer til at mangle deres hænder på arbejdsmarkedet senere. På
det område har vi ikke rigtig fundet løsningen endnu, kan vi blive bedre til at fortælle
forældre og de unge, at man også selv har et ansvar for sin fremtid.
Mit hjertebarn er selvfølgelig, at vi altid husker Hunderup- Bramming- Gredstedbro
osv. Lige meget om det er skoler eller fritidsinteresser har det en afgørende betydning,
at de bliver prioriteret højt, da fællesskabet i de mindre lokalsamfund ofte bliver skabt
og opbygget omkring disse ting.
Jeg har nu siden februar været fast mand i byrådet, det vil jeg rigtig gerne blive ved
med, derfor må vi nu ud og gøre os så synlige som muligt, ud at fortælle om Venstres
gode politik.
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Stærke lokalsamfund giver en stært kommune
Af Alex Sørensen, byrådsmedlem

Nu er der næsten gået 4 år, siden jeg blev valgt til Byrådet.
Det har været 4 spændende år, og jeg kan fortælle, at jeg har lært
utrolig meget. Især om hvordan den kommunale økonomi styres.
Kommunens økonomi og styringen af denne, er et komplekst
og stort system. Økonomien er nu en gang grundlaget for alt, vi
politikere gerne vil have gennemført. Hvis pengene ikke er der
– kan vi ingen bruge. Nogle vil gerne bruge penge, før de er på
kontoen, men det er ikke en politik jeg kan stå inde for. Så er man
på vej ud på et skråplan.
Jeg har siddet i Teknik- og Byggeudvalget i denne periode, og
jeg synes virkelig, vi har fået sat skik på rigtig mange ting. Vi har sat rigtig mange
projekter i gang, som f.eks. cykelstier i Obbekjær og Egebæk, og lavet mange trafiksikkerhedsfremmende forbedringer, og resultaterne synes jeg er rigtig flotte.
Jeg er stadig meget interesseret i politik, og mener det er utrolig vigtigt for et lokalområde, at vi har en lokal stemme i Byrådet. Det er vigtigt, at borgerne har en at henvende
sig til, når der er en sag eller problemstilling de mener, der skal tages op. Det er bl.a. det,
jeg sidder der for. Jeg har gennem de sidste 4 år haft mange henvendelser fra borgere,
og jeg er rigtig glad for, at have hjulpet rigtig mange af dem.
Jeg genopstiller til valget d. 21.11.17 og vil meget gerne også i næste periode være
repræsentant for det sydlige område. Ribe og den sydlige del af Esbjerg Kommune skal
have en stemme i Byrådet. En politiker der ved, hvor vigtigt det er, at de små lokalsamfund er i udvikling og at der er pasningsmuligheder, transport, erhvervsmuligheder osv.
Det gør, at det fortsat vil være attraktivt at bosætte sig i disse områder.
Vi skal efter næste valg have en ny Borgmester i Esbjerg Kommune.
Jesper Frost Rasmussen en utrolig dygtig Borgmesterkandidat. Han er en kompetent,
fornuftig og beslutningsdygtig politiker, som jeg støtter fuld op om.
Det bliver et tæt valg, og hvis vi stadig i fremtiden vil have, at Esbjerg Kommune styres
med en sund økonomi og respekt for, at der er små lokalsamfund uden for Esbjerg by,
skal man sætte sin stemme ved Venstre ved valget den. 21.11.17.
Vi har hos Venstre sideordnet opstilling. Det vil sige, at den der får flest personlige stemmer bliver valgt. Derfor er det vigtigt at stemme på den person man ønsker valgt — og
ikke på partiet.
Stem personligt.
Sæt kryds ved nr. 6 på Venstres liste.
ALEX SØRENSEN - DIN LOKALE STEMME I BYRÅDET
13

Hos mig får du:
- Over 25 års erfaring
- Den rigtige pris
- Oprydning hver dag
- De bedste materialer
- En håndværker der
kommer til tiden
Allan Schjern

Mangler du hjælp..?
Hjemmesider

Database-løsninger

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

...eksempelvis
· Online tidsregistrering
· Nyhedsbreve
· Opgavestyring

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

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

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

15

Jeg er din kandidat for Vejrup-Gørding Venstre Forening
til kommunalvalget d. 21. november
Af Hans Erik Andersen, byrådskandidat

• Jeg vil arbejde for, at det også skal være godt fortsat at leve i de
mindre samfund i Esbjerg kommune.
• Der skal være gode pasnings muligheder, for de mindste børn,
så mor og far kan nå deres arbejdsplads.
• Vi skal bevare skolerne i de mindre samfund, for de er også
grundbasen samfundet i mellem og landsbyerne og især for
idrætsforeningerne.
• Ældre plejen skal også fungere godt uden for vores tre hovedbyer, vi skal bevare de plejecentre og træningscentre, så man
ikke skal til de store byer. Dette er en stor udfordring for de
bruger, som ikke er så mobile længere. Hjemmeplejen skal vi

også have fokus på.
• Der skal være attraktive byggegrunde til boliger samt til mindre erhverv. For hvis vi
ikke er attraktive nok, mister vi borgere og arbejdspladser til vores nabo kommuner.
• Med en stemme på mig, vil jeg kæmpe for at de mindre samfund bliver hørt i byrådet
i Esbjerg Kommune.

Lidt om mig
Jeg er gift med Karin, hun har to voksne døtre. Vi bor i Gørding.
Jeg er uddannet mejeritekniker og arbejder på Arla Foods Taulov Mejeri, hvor jeg har
været siden 2000, i forskellige stillinger, i dag som produktions specialist.
I min fritid er jeg medlem af Gørding lokalråd og har været dette siden 2013.
Jeg har været formand for Gørding Venstre forening siden 2005 og efterfølgende for
Vejrup-Gørding Venstre Forening.
Jeg spiller også lidt Billard og er med i udvalget for billard i GLIF.
Der bliver også brugt lidt tid på at gå jagt.
Med en stemme på mig den 21. november, får I et medlem der vil gå aktivt ind i Esbjerg
Byråd, med fokus på de mindre samfund.
Jeg kan træffes på: Tel: 76 22 34 82 Mail: hsand1966@gmail.com
Jeg står på Venstres liste som nummer 14, så sæt krydset ud for Hans Erik Andersen.
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Det er nu det gælder
Af Jakob Lose, byrådsmedlem

Valgkampen har efterhånden været i gang et godt stykke tid. Nu
strammer det til, og kommunal- og regionsrådsvalget står for
døren. Tirsdag d. 21/11 afgøres de mest spændende valg i mands
minde for os Venstrefolk her i Esbjerg Kommune. I byrådet har
vi en ny spændende parlamentarisk situation med nye partier,
nye navne og nye konstellationer. Johnny stopper som bekendt,
og efterlader en masse stemmer, som vi andre gæve Venstrefolk
skal ud og samle op. Jesper og det øvrige kandidathold er godt
oppe i gear, og det er vigtigt, at vi holder dampen oppe helt indtil 21/11. Vi skal hjælpe hinanden, kandidater og medlemmer,
således at vi får budskabet ud om, at Venstre har det stærkeste og
mest alsidige hold. Oppositionen er i skrivende stund noget spagfærdige, og ved ikke
helt hvad de skal stille op med Venstres offensive stil, hvor vi i den grad er dagsordenssættende. Det skal vi fortsætte med at være helt frem til målstregen i november.
Også til regionsrådsvalget er fronterne trukket godt og grundigt op. Villy Søvndals indtog på den regionale scene er interessant at følge. Indtil videre er han ikke er kommet med en eneste politisk udmelding. I stedet turnerer han rundt med, at ”nu skal der
ryddes op i Region Syddanmark”. Søvndal mangler endnu at svare konkret på hvad
”der mangler at blive ryddet op”… Hvis Søvndal rent faktisk dristede sig til at finde
rigtige politiske mærkesager, er jeg nu helt overbevist om, at Stephanie vil kunne give
ham tørt på.
For Venstre i både Esbjerg Kommune og i Region Syddanmark gælder det om at vi
skal ud og fortælle, at vi har de bedste spidskandidater, de bedste kandidathold og den
bedste politik.
Med den politiske magt følger også et stort ansvar. Det er vi endnu engang klar til at
påtage os – jeg glæder mig rigtig meget til at skulle ud og kæmpe for hver en stemme,
fra lygtepæl til lygtepæl, for at genvinde den politiske magt og indflydelse, når krydsene
sættes d. 21/11 2017!
God valgkamp!
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Lidt om hvad Carl Holst laver
Interview med Carl Holst, folketingsmedlem. Social- og indenrigsordfører for Venstre

Aktuelt på borgen
Carl Holst er lige nu Venstres forhandler i forbindelse den
Forberedende Grunduddannelse, kriminalpræventive indsatser
og et nyt skilsmissesystem.
Besøg på Esbjerg Familiecenter
Carl var for nogle uger siden på rundtur i det sydjyske, hvor
han besøgte flere dag- og døgntilbud for udsatte børn, herunder
Familiecenter Esbjerg. Besøget gave vigtige input til arbejdet
med en mere sammenhængende offentlig sektor. Det er i den
sammenhæng afgørende at få lokale input fra virkeligheden og
ikke kun igennem ministeriets notater.
Om arbejdet i Familiecenteret siger Carl:
”Jeg er imponeret over, hvordan de har brudt søjlerne ned ved at samle indsatserne. Det
er generelt et problem på socialområdet, at udsatte borgere falder mellem to stole, så
dejligt og inspirerende at besøge et eksempel på, når det fungerer”.
Familiecentret varetager Esbjerg Kommunes tilbud til udsatte børn og deres familier og
består af dag- og døgnafdelinger beliggende på forskellige matrikler i kommunen.
Målgruppen er børn i alderen 0-18 år. Familiecentret arbejder tæt sammen med forældre, skoler, daginstitutioner, kommuner, læger, sundhedsplejersker m.m.
Besøg på Ribe Produktionsskole
Lige nu pågår forhandlingerne om den nye Forberedende Grunduddannelse, der skal
hjælpe flere unge til at få sig en uddannelse. Som det er nu tabes for mange, som i stedet ender på passiv forsørgelse, og det er en bunden opgave for Venstre at ændre. Carl
forhandler på Venstres vegne og derfor er han løbende i kontakt med sydjyske produktionsskoler. Han har i den sammenhæng blandt andet besøgt Ribe Produktionsskole.
”Når jeg sidder og forhandler i ministeriet, så er det afgørende, at jeg har mit eget lokalområde med i forhandlingslokalet” siger Carl Holst.
Andre aktiviteter
Foruden dette fokus har Carl haft lokale møder om offentlig transport til Mandø, rammevilkår for forsamlingshuse og frivillige indsatser.
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Besøg på en minkfarm i Darum
Af Jesper Frost Rasmussen, byrådsmedlem og borgmesterkandidat

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen var sammen
med Anni Mathiessen på besøg i Esbjerg Kommune i august
måned. Et af besøgsstederne var henlagt til Lars og Johannes Sørensens minkfarm i Darum, hvor de kunne fremvise deres flotte
bedrift, hvor også Kurt Bjerrum og Karsten Degnbol deltog. Det
blev til gode drøftelser af såvel de nationale som de kommunale
rammevilkår.
Generelt var der stor tilfredshed med samarbejdet med Esbjerg
Kommune, hvilket jo primært skyldes godt arbejde af Venstres
repræsentanter i Plan- og Miljøudvalget. Det er vigtigt at kunne
finde balancen mellem naturens-, landbrugets- og naboernes interesser – og
det er Venstre de bedste garanter for.
Ministeren fik også lidt udfordringer
med retur, da minkbranchen bliver
noget presset af de nye fosforkrav, og
håbede stærkt på en overgangsordning,
så de kunne få bedre tid. Det tog ministeren med retur som et konstruktivt
ønske.

Ribe Sundhedscenter blev vist frem
Af Jesper Frost Rasmussen, byrådsmedlem og borgmesterkandidat

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby besøgte for nylig
Ribe Sundhedscenter, hvor udvalgsformand Henning
Ravn og undertegnede tog imod. Sundhedscentret er resultatet af et rigtig godt samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Region Syddanmark, hvor der er sammenbygget
en lægepraksis og en kommunal sygeplejeklinik.
Ellen blev præsenteret for Det Fælles Akutteam, som er et
rigtig succesfuldt samarbejde mellem Esbjerg Kommune
og Sydvestjysk Sygehus, som har sikret et markant fald
i genindlæggelser og en rigtig god sammenhæng i sundhedsvæsnet. Det er både bedre for borgerne og for den offentlige økonomi.
Det er en ordning som alle andre kommuner kunne lære af, hvilket ministeren også
pointerede efter besøget.
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Ny kandidat til byrådet
Af Ole Christiansen, byrådskandidat

Jeg er 58 år. Jeg er født og opvokset i Agerbæk og flyttede til
Esbjerg i 1976. Jeg bor næsten i centrum af Esbjerg – Strandparken, 6700 Esbjerg.
Jeg er uddannet inden for kontor/revision og har været selvstændig siden 1996, firmaet hedder ”Regnskabsbureauet ApS” og er
beliggende på Esbjerg Havn, hvor jeg har haft min daglige gang
i 40 år.
Mine mærkesager til valget er:
• Gode vilkår for ældre/syge borgere, som bor i egen bolig og
på plejehjem.
• Gode vilkår for erhvervslivet, således arbejdspladserne kan
bibeholdes i Esbjerg Kommune.
• Gode vilkår for børnefamilier herunder bedre pasningsmuligheder, folkeskoler, og
fritids-tilbud.
• Forbedring af den kollektive trafik, således den dækker hele Esbjerg Kommune.
Jeg håber på, at vi kan beholde borgmesterposten i Venstre og få så mange kandidater
med i byrådet, således vi kan fastholde den udvikling Esbjerg Kommune er i.
Derfor skal vi stå sammen som et hold.

Uddannelser i hele landet
Af Jesper Frost Rasmussen, byrådsmedlem og borgmesterkandidat

Regeringen har for nylig kommet med et
udspil, som skal understøtte uddannelser
i hele landet. Derfor var Ulla Tørnæs,
Stephanie Lose og jeg i august måned på
besøg hos Aalborg Universitet Esbjerg,
for at drøfte regeringens udspil og sætte
fokus på emnet.
Relevante uddannelser er et af de vigtigste elementer for at sikre vækst og udvikling i Esbjerg Kommune. Derfor er
det også afgørende, at universiteterne
fortsat understøttes i at have en filialstruktur, så de ikke samler alle uddannelserne i de
store universitetsbyer.
Det er et vigtigt signal fra regeringen, at man støtter op om en decentral struktur, og selvom man godt kunne ønske sig, at signalerne også blev underbygget med endnu bedre
økonomisk fundament, er det dog et vigtigt skridt i den rigtige retning.
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Ny ”i klassen” - hvilken opstart
Af Klaus Sandfeld, byrådskandidat

Som helt ny i kommunalpolitik må jeg allerede nu konstatere, at
hvis man har fået timer i overskud kan de hurtigt blive udfyldt,
når man tage en udfordring op som kandidat til kommunalvalget.
Efter, at jeg i januar sad til møde med Johnny Søtrup og Jesper
Frost omkring, at opstille til kommunalvalget har det været en
hæsblæsende opstart. Som helt ny havde jeg da også en ide om,
at for at få så meget erfaring og indblik på så kort tid så muligt,
måtte jeg også deltage i, hvad der måtte være af diverse møder.
Og jeg skal da love for, at mulighederne har været mange. Der
har både været lokalmøder, bestyrelsesmøder, opstillingsmøder,
kandidattræf, dyrskue, cykel events osv. Pladsen i kalenderen har faktisk kun været den
eneste grænse for, hvad der har været muligt. På toppen af kransekagen kommer så alle
de nye bekendtskaber jeg har fået.
Opstartshjælpen fra Ketty Christoffersen og Jesper Frost har været helt i top. (Tak for
det) Som ny har jeg da allerede også fra dag ét følt mig velkommen i denne ”nye verden”.
Oplevelsen er da også, at mine nye kollegaer i foreningen er meget interesserede i, at
øse ud af deres erfaring og fortælle om forskellige oplevelser. Og selv om jeg er ny i
gruppen, føler jeg også, at der med interesse lyttes til nye forslag eller hvordan jeg ser
på tingene.
Vi er i første omgang et hold, men der er som sådan heller ikke nogen som lægger skjul
på, at man har et personligt mål om en plads i byrådet. Det er faktisk rart, at have på
plads. Ikke desto mindre skal foreningen roses for, at være rigtig god til at tage imod nye
medlemmer. En STOR tak for det.
Jeg syntes jeg er kommet godt i gang og kan godt nu mærke, at det helle spænder lidt
ekstra til. Det er meget spændende og jeg ser frem til valget den 21. nov. Vælgerne må
jo så afgøre om min fokus på bl.a optimale vilkår for erhvervslivet, bedre infrastruktur,
gode vilkår for sportsforeningerne og uddannelse til unge, er de rette elementer for
dem.
Jeg ønsker Venstre og jer alle et godt valg.
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Tag ansvar for iværksætteri
Af Britta Bendix, byrådskandidat

Til oktober kommer Ledernes Hovedorganisation til Esbjerg i
forbindelse med deres kampagne ”Tag ansvar”. I Esbjerg bliver
temaet ”Tag ansvar for Iværksætteri” et emne jeg brænder utrolig meget for - både personligt og fagligt.
Iværksætteri kommer i mange forskellige former og størrelser,
men vigtigst af alt er det, at iværksætteri er en vækstgenerator. I
kommuner hvor iværksætteri har de rette betingelser skabes der
flere arbejdspladser, og borgere som står udenfor arbejdsmarkedet kan pludselig forsørge sig selv helt eller delvist.
Jeg mener, at vi i højere grad skal tage ansvar for iværksætteri i Esbjerg Kommune
og derved sikre vækst i små og nystartede virksomheder. Mange undersøgelser peger
på, at såkaldte ”rugekasser” eller ”inkubator funktioner” sikrer større succesrate blandt
iværksætterne. Det betyder helt konkret, at initiativer som støtter og vejleder iværksættere, på den lange bane giver et positivt afkast. Et godt eksempel er IDEA HOUSE
i Esbjerg, som er et iværksætterhus for studerende støttet af Esbjerg kommune. Her
tilbydes studerende med iværksætter drømme en gratis kontorplads, samt mulighed for
konsulentbistand, faglig sparring og netværk. I sådanne rammer og fællesskab kan der
eksperimenteres med nye innovative ideer, som kan danne nye virksomheder eller lede
til innovative muligheder for allerede eksisterende virksomheder i kommunen.
Jeg finder det interessant, om man med kommunal indsats og opbakning kan motivere
flere til iværksætteri, også de som står udenfor arbejdsmarkedet. En udvikling som vil
kunne skabe vækst både i land og i by.

Sejltur i Ho bugt og havnerundfart
Den 6. september var Venstre
Esbjerg Vest vært for en sejltur
i Ho bugt. Himlen så sort ud,
men kort før afgang fra Esbjerg
Havn slog vejret om. Vi havde
en fantastisk tur med masser af
sæler og god politisk dialog.
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Vi vil vinde valget
Af Henrik Andersen, byrådsmedlem

Når dette nummer af Kornblomsten læses er valgkampen op til
Kommunalvalget i fuld gang, et meget spændende valg, hvor
vore politiske modstandere selvfølgelig håber på en lille chance
for at erobre Borgmesterposten efter Johnny Søtrup. Men med
det stærke kandidathold vi i Venstre har med Jesper Frost Rasmussen i spidsen, er jeg overbevist om, at det ikke lykkes for
dem.
Et stærkt hold af kandidater geografisk godt fordelt over hele
Kommunen fra Hjerting i nord til Roager i syd og aldersmæssigt
også godt fordelt fra yngste kandidat på 18 år, står vi godt rustet
til kampen om stemmerne. Den geografiske nærhed til vælgerne
har stor betydning for, hvem der stemmes på den 21. november, kendskabet til en kandidat betyder meget for vælgerne op til kommunalvalget. Undersøgelse viser, at op mod
15 % stemmer på en kandidat fra et parti, som normalt ikke er deres foretrukne parti.
For mit eget vedkommende bliver valget til november, forsøget på endnu en periode i
Byrådet og mener at jeg nu med knap 4 års erfaring fra Byrådsarbejdet, har en god ballast til endnu ny valgperiode.
Mine målsætninger som Venstre kandidat :
• Fortsat vækst og udvikling i hele kommunen
• Attraktive bosætningsmuligheder og udstykninger i hele kommunen
• En selvfølge at borgerne får en hurtig sagsbehandling i det offentlige system
• Beslutninger skal tages så tæt på borgerne som muligt, gerne gennem lokalrådene
Lad os alle hjælpe hinanden med at sikre mange Venstre stemmer ved valget, så vi kan
sikre et forsat blåt flertal med Jesper Frost Rasmussen som ny Borgmester.
God valgkamp.
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Venstres stærke hold til Kommunal- og
Regionsrådsvalget den 21. november 2017

Kommunalvalg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Regionsrådsvalg
1.
2.
3.
4.

Jesper Frost Rasmussen
Jakob Lose
Kurt Bjerrum
Karsten Degnbol
Maria Lagoni Andersen
Alex Sørensen
Henning Ravn
Tommy Noer
Britta Bendix
Annemette Knudsen Andersen
Anders Rohr Jørgensen
Grete Brunsgaard
Henrik Andersen
Hans Erik Andersen
Henrik Dan Tørnæs
Lars Boel
Preben Rudiengaard
Klaus Sandfeld
Jan Lagoni
Mogens Eriksen
Ole Christiansen
Thomas Ø. Jochumsen
Steen H. Petersen
Stephanie Lose
Henning Ravn
Vita Zenner
Karsten Degnbol
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Efter høsten, før en vigtig valgkamp!
Af Kurt Bjerrum, byrådsmedlem og gruppeformand

Nu hvor høsten for mit vedkommende er overstået, var det måske
på sin plads at få skrevet et indlæg til Kornblomsten.
For en landmand er høsten jo en travl tid, men også en spændende tid. Det er ligesom en “eksamen” på årets arbejde!
I år ser det rigtig fint ud. Mange melder om rigtig høje udbytter.
Dog har vejret gjort det noget vanskeligt for mange at få høsten
i hus. Det har været en meget våd høstmåned, med perioder med
rigtig meget nedbør.
Kort før høsten var der jo traditionen tro Dyrskue i Ribe. En stor
begivenhed, hvor land og by mødes. Og atter i år kom der rigtig
mange gæster, selv om regnen drillede.
I år kunne man godt se, at vi nærmer os et valg. Rigtig mange politiske partier havde
taget opstilling på pladsen, og ”konkurrerede om at uddele flest bolcher!!!”
Jeg havde i år fået en invitation til at komme med et lille indlæg på SFs stand. Denne
gang om mit bud på udvikling i lokalturismen. De politiske indslag blev krydret med
lidt musik fra duoen ”Jørn Jørgen Jyde”. Fint med et sådan event på pladsen,
Dyrskuet i år markerer jo også lidt opstarten på en valgkamp, hvor vi især i Venstre skal
sætte alle sejl til.
Vi går ind til et spændende efterår, med et kommunevalg, hvor vi skal have en ny
borgmester i Esbjerg kommune, og et regionsrådsvalg, hvor det bliver spændende at se,
hvordan vælgerne vil sætte deres kryds. Det har jo mildt sagt været en turbulent valgperiode med formandsskifte, ambulancesag med meget mere.
Man kan godt sige, at Stephanie Lose blev kastet hovedkulds ind i alle problemerne,
men har efter min mening klaret det rigtig flot
Hvorvidt hun så bliver belønnet for indsatsen bliver spændende at se.
På den kommunale front har det været en mere rolig periode. Efter at vi for 2 år siden
gennemførte ret voldsomme besparelser på budgettet, er der rimelig ro på økonomien
i kommunen. Så mon ikke det meste af den kommunale valgkamp bliver et spørgsmål
om borgmester valget? Skal vi fortsætte med en Venstre ledet kommune, eller skal Socialdemokraterne overtage? Jeg er ikke i tvivl,------- vi skal fortsætte den sikre stil, hvor
Johnny Søttrup har sat en god kurs. Og jeg er ret fortrøstningsfuld med hensyn til at
bevare borgmesterposten på Venstre hænder. Vi har i Jesper Frost Rasmussen en yderst
kompetent kandidat, som klart vil kunne udfylde posten som kommunens førstemand.
Og så har vi efter min mening også et rigtig godt felt af kandidater, der kan repræsentere
hele kommunen. Men der er ingen tvivl om, at vi skal være meget aktive i valgkampen,
og være dygtige til at sprede vores gode budskaber. Og der har jeg også en bøn til alle
vore Venstre medlemmer: Hjælp os med at fortælle omverdenen om vigtigheden af at
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have en borgerlig styret kommune. Hvis bare hvert enkelt medlem kan overbevise to til
tre vælgere som er i tvivl, kan det rykke rigtig meget.
Så det vil være mit ønske til jer,- jeg er overbevist om, at alle kandidater på vores liste
vil yde en kæmpe indsats i valgkampen for det bedste fælles resultat.
Det fortjener vores kommune!!!!!
Med disse ord vil jeg ønske en god valgkamp til alle.

En stor opgave at løfte..
Af Anders Rohr Jørgensen, byrådsmedlem

Så er tiden hvor vi nærmer os valget rykket meget tæt på, det er
både godt og skidt.
Godt fordi at det er en spændende tid, vi går i møde, og selve
valgdagen er jo demokratiets dag.
Men også skidt fordi tonen bliver skærpet fra alle sider, selv har
jeg oplevet det flere gange hen over året , når man eksempelvis
fremkommer med et godt forslag eller tager en sag op, så kommer kommentaren ”Ja det er jo valgår” Og det er jo for så vidt
rigtigt. Men det skal ikke afholde os fra i Venstre at føre en god
og fornuftig politik.
Først gælder det budgetforhandlingerne som jeg er sikker på Venstre får landet på fornuftigste vis, derefter kommer selve valgkampen, hvor vi i fællesskab har en stor opgave at løfte, med at få vores spidskandidat valgt.
Jesper Frost Rasmussen er uden tvivl den mest ihærdige og ambitiøse politikker i vores
kommune lige nu, og for at han kan sætte sig i borgmesterstolen og stå i spidsen for et
borgerligt byråd fra den 1. januar, skal vi alle sammen, både kandidater og medlemmer
yde en indsats i valgkampen.
Jeg håber at så mange som muligt vil bakke op om os kandidater i valgkampen, således
vi i fællesskab kan sikre at Jesper overtager borgmesterstolen efter Johnny Søtrup i de
kommende 4 år.
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DF’s sommerforslag om ens kommuneskat er
et smart PR-stunt
Af Jørgen Prenslev, Ribe

Udkantsdanmark er glade, men i virkeligheden vil forslaget betyde mere kontrol og
central styring fra København.
Dansk Folkeparti er Danmarks uofficielle mestre i at præsentere politik. Og ingen er bedre til det end partiets formand Kristian Thulesen Dahl. DF-formanden hyggesnakkede
forleden med forsanger Johnny Hansen fra dansktop-bandet Kandis under kræmmermarkedet i Vorbasse.
Men husk kære Venstre lokalpolitikere: DF er et centralistisk parti ligesom Socialdemokratiet. Tingene skal styres ned i mindste detalje fra Christiansborg. Venstre synes
derimod, beslutningerne tages lokalt.
Ved blandt andet at insistere på en ensartet kommuneskat bærer Thulesen Dahl ved til
den kamp og splittelse mellem by og land, som især Folketingets alt andet end samlende
formand Pia Kjærsgaard har gjort sig til talsmand for. DF har en interesse i at holde liv
i den stærke flamme og de udbredte fordomme, der lever i ”Det gule Danmark” om, at
det rige København har taget en vis legemsdel på resten af det glemte Udkantsdanmark.
Det er der bestemt et publikum for.
Hykleriet og frækheden overskrider dog alle grænser, når Thulesen Dahl forsøger at
fremstille verden sådan, at han og hans parti slet ikke har været med til at træffe alle
de forkerte beslutninger ”ovre i Kjøwenhawn”, der antagelig rammer alle de stakkels
mennesker i Jylland. Der kan alle, der gider, gå ind og læse stemmeafgivningen på
Folketingets hjemmeside og forsikre sig om, at påstanden er løgn. Men nu er fakta for
længst blevet ligegyldigt i moderne politik.
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Lokalråd: et demokratisk organ!
Af Tommy Noer, byrådsmedlem

Lokalrådet fungerer som en paraplyorganisation for de foreninger,
institutioner, erhverv m.m., der er i lokalområdet. Det er i Lokalrådet, at borgerne taler sammen og tilrettelægger politikken for
udvikling af deres område. Lokalrådet har til opgave at samle
trådene, sikre helhedstænkning og fremme samarbejdet. En gang
om året afholdes et møde med økonomiudvalget på Esbjerg kommune. Det er lokalrådet, der sammensætter dagsorden, som skal
sendes til kommunen i god tid. Emnerne skal være af de ”store”
(politikker m.m.). Småting tages med forvaltningerne.
Fakta om lokalråd
• Et upolitisk overordnet organ, som samler og koordinerer ønsker og forventninger
• Har møde- og taleret i forhold til økonomiudvalget i Esbjerg Kommune
• Har høringsret i forhold til ting, der hører ind under lokalrådets virke
• Et naturligt sted hvor borgerne og foreningerne kan drøfte byens udvikling og fremtid. Altså “vende sagerne” på så tidligt et tidspunkt at ideerne og forventningerne kan
indgå i beslutningsgrundlaget.
Lokalrådene fungerer godt mange steder, men vi er ikke kommet i mål endnu. Jeg møder
personer, der forsøger at gå sine helt egne vegne, for at pleje nogle særinteresser.
Når man så spørger, om de har talt med deres lokalråd og argumenteret for problemstillingerne, får man ofte at vide, at de ikke har og at de faktisk ikke ved, hvad et lokalråds
virke er.
Så derfor er det mit ønske, at det enkelte lokalråd gør mere for at informere borgerne i
deres lokalområde om, hvilke funktioner de har og hvilke muligheder man har, når man
står sammen om at udvikle området på en god og positiv måde.
Det virker meget bedre, når man kun har ét talerør, til det politiske system. De mange
forskellige særinteresser forvirrer kun problemstillingerne og kan ende med at tingen
falder på gulvet.
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Afsender: Lena S. Jørgensen, Galeasen 7, 6710 Esbjerg V

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

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

Sendes til:
Ketty Christoffersen
Ommevej 2
6740 Bramming

Eller mailes til:
keot@mail.dk

Navn:
Adr:
Postnr./by:
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