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

EU-medlem:
Asger Christensen, Tlf: 20208169 Mail: asger@noerupgaard.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 23. decmber  2019 - sendes til mail: lena.s.j@bbsyd.dk

Det har ikke været lige kønt, alt det som er sket, efter et rigtigt godt EP valg og et mindre 
godt folketingsvalg. Venstre fik et mandat i fremgang, men tabte regeringsmagten. Ser 
man historisk på folketingsvalget, så er det, det næst dårligste mandattal siden 1998.

Venstre har fyldt utroligt meget i medierne siden sommergruppemødet i begyndelsen af 
august, hvor Venstres ledelse gennem medierne fik udstillet deres uenigheder. Det blev 
afløst af en lang række indslag i medierne, hvor der næsten dagligt, kom nye udmeld-
inger og meninger både fra ledelse, folketingsmedlemmer og baglandet. 

Jeg har netop været til møde i Venstres hovedbestyrelse i Brejning lørdag den 31. au-
gust, hvor det hele kulminerede med, at Lars Løkke Rasmussen valgte at trække sig 
som formand med øjeblikkelig virkning. Efterfølgende valgte Kristian Jensen, at trække 
sit kandidatur til formands- og næstformandsposten til det kommende ekstraordinære 
landsmøde den 21. september.
Det er rigtigt ærgerligt, at det skulle slutte på denne måde, både for Lars Løkke Rasmus-
sen og Kristian Jensen. De har gjort det rigtigt godt. Jeg forventer, at når bølgerne har 
lagt sig, at der på Landsmødet vil blive taget en ordentlig og værdig afsked med både 
Lars og Kristian. 

Tiden er kommet til, at der skal ses fremad. Der skal vælges ny formand og næstfor-
mand. Venstre skal nu sikre sig en masse positiv omtale i form af det nye formandskab 
og den politiske linje. 
Der er kun 2 år til kommunal- og regionsvalgene, så det er vigtigt, at vi får en formand, 
som kan samle partiet, således vi står endnu stærkere.

Der er mange meninger om Lars Løkkes udmelding om at trække 
sig. Jeg har umiddelbart efter hovedbestyrelsesmødet modtaget 
udmeldinger fra enkelte medlemmer og jeg har samtidig fra 
tidligere medlemmer modtaget indmeldelser. Så meningerne er 
delte. Jeg synes, vi skal tænke os rigtigt godt om, da det efter 
min mening handler om, hvad er bedst for Venstre. I min optik 
skal ingen personer være over partiets politik og interesser.

Med venlig hilsen

Jan Lagoni Jacobsen, Kommuneforeningsformand

Uro i Venstre
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Den kommunale budgetøvelse
Af Jesper Frost Rasmussen, borgmester

September er traditionel en måned, hvor det næste års kommu-
nale budget fylder rigtig meget i en borgmester og mange by-
rådsmedlemmers kalender. Men sådan er det ikke i år…

Folketingsvalget kom sent på foråret. Det tog lang tid at få dan-
net en regering, og det har betydet at forhandlingerne mellem Kl 
og Regeringen om kommuner og regioners rammevilkår først 
kunne igangsættes sidst i august. Og da størstedelen af Esbjerg 
Kommunes indtægter defineres ud fra den aftale der indgås, sid-
der vi klar i venteposition indtil vi i starten af oktober så kan tage 
fat på en komprimeret omgang budgetforhandlinger.

Vi ved allerede nu, at det vil blive en udfordrende omgang. Inden for kommunes egne 
rammer er der behov for at tilføre flere penge til de udsatte børn og til voksen handicap-
området. Det vil jo alt andet lige betyde, at der skal effektiviseres og skæres ned andre 
steder, da vi jo ikke har nogle reelle mulighed for at hæve vores indtægter væsentligt.

Derudover har vi jo en regering som i forårets valgkamp lovede rigtig meget på kom-
munernes vegne i form af styrelse af alle velfærdsområder – fx i form af flere pædago-
ger i vores dagtilbud osv. Nu må den kommende aftale svare på om det var mere end 
valgløfter, og om der kan findes finansiering til de mange løfter.

I Esbjerg byråd skal vi jo få enderne til at nå sammen, men vi kan jo ikke gøre det alene. 
Vi forsøger igen i år at gå efter en bred budgetaftale – men viljen til at løse de svære 
opgaver hos de andre partier, må afgøre om det også er muligt i år.

Det bilver under alle omstændigheder et spændende efterår.
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Af Asger Christensen, EU-medlem

Det er snart 3 måneder siden, at vi var ved stemmeurnerne til 
Europa-Parlamentsvalget. Her var jeg så heldig at få et af de tre 
mandater, som Venstre vandt med den store valgsejr. Men fak-
tisk har vi også et fjerde mandat, som står og venter i kulissen, 
indtil BREXIT indtræffer. Med 4 mandater har Venstre klart den 
største og stærkeste danske gruppe i Europa-Parlamentet – og 
det kommer både partiet og danskerne til at mærke, når vi er en 
kvartet, der kan spille sammen for Venstres dagsorden. Inden 
valget kunne det jo kun være solo, fordi vi ikke havde andre 
Venstre-folk end Morten Løkkegaard i EU-parlamentet.
 

Jeg er stadig enormt overvældet over, at mere end 30.000 vælger valgte at sætte deres 
kryds på mig personligt den søndag i maj. Det er i den grad en tillid, der forpligter. Og 
jeg vil arbejde alt, hvad jeg kan for at leve op til den.
 
Efter valget kastede vi os straks over konstitueringen i parlamentet og i den liberale 
gruppe, som også har fået det nye navn ’Renew Europe’. Personligt glædes jeg enormt 
meget over, at jeg fik en plads i landbrugsudvalget og i udvalget for miljø og fødevare-
sikkerhed. Det meget attraktive landbrugsudvalg, der  har stået øverst på min ønskeliste 
lige fra starten, og arbejdet i det udvalg kommer til at spille rigtig godt sammen med 
miljøudvalget. Miljø og landbrug er ikke hinandens modsætninger men hinanden forud-
sætninger – der er brug for et godt sammenspil på de to områder. Derudover lykkedes 
det også med megen indsats fra vores side at få Morten Løkkegaard valgt som næstfor-
mand i vores partigruppe.

To valgløfter indfriet
I valgkampen afgav jeg to løfter foruden mine almindelige mærkesager til vælgerne. 
Det ene gik ud på, at jeg ville cykle til Bruxelles på min første arbejdsdag, det andet 
handlede om, at jeg ville trække i gummistøvlerne i Europa-Parlamentet for at signalere 
min tilknytning til Produktionsdanmark. Gummistøvlerne skal følge mig i arbejdet hver 
eneste dag mentalt, så vi får forståelig og fornuftig lovgivning. 
 
De 700 kilometer blev tilbagelagt i cykelsadlen gennem noget af den mest smukke na-
tur forbi fantastiske seværdigheder i Europa. Både seværdigheder og natur indkapsler 
europæisk historie gennem mange år. Vi startede i Padborg fredag den 5. juli, hvor ITD 
sendte os flot afsted på vores cykeltur. En større gruppe cyklede med på den første del af 
turen, mens at vi de næste par dage cyklede tre mand, Palle, Henrik og mig selv, videre 
ned igennem Europa. Henrik planlagde turen, som gik via cykelstier og fladbåde hele 
vejen. 700 kilometer og fire lande senere kunne vi mandagen efter trille ind på Europa-
Parlamentets plads - trætte men glade over vores bedrift.

Godt i gang i Bruxelles
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Modernisering påkrævet!

Vi lever i en digital verden, hvor vi nemt kan booke tid hos 
frisøren, tandlægen, restauranten osv. online. Og også når det 
handler om fremtidens sundhedsvæsen, er det et stort politisk 
ønske i regionerne, at vi gør sundhedsvæsenet mere moderne 
og nemmere tilgængeligt. Vi vil gerne give større mulighed for 
selvbooking af tider, for konsultationer via video (eller den gam-
meldags telefon!) og for at bruge apps, der kan understøtte borg-
erne i deres sygdomsforløb. 

Men lovgivningen skal følge med vores ønske om at blive mere 
”moderne”. For nylig gav røntgen- og scanningsafdelingen i 

Kolding patienterne mulighed for selv at booke tid til scanning. Det blev taget rigtig 
godt imod af patienterne - og samtidig styrtdykkede antallet af udeblivelser. Formentlig 
fordi patienterne har fået tiden “rigtigt ind på radaren”, når de selv har booket den til 
den tid, der passer dem. Nu har afdelingen droppet det, fordi det ikke kan rummes i 
lovgivningen, sådan som den er formuleret. Det er vi da nødt til at få kigget på!

I Regionsrådet har vi også hørt om klinisk, genetisk afdeling i Vejle. Her har de møder 
med patienterne, hvor de kigger tilbage i stamtræ og genetik og bruger det til at hjælpe 
med at fastlægge sygdomsrisiko eller stille diagnoser. For at kunne gøre det, skal pa-
tienterne finde en række informationer om sygdomshistorik og stramtræ og f.eks. tale 
med deres familiemedlemmer. Det kan tage tid. I stedet for at indkalde patienterne - som 
ofte kommer langvejs fra og fra hele den jyske del af regionen - til et møde i Vejle, 
hvor de fortæller dem, hvad de skal hjem og finde frem; - Ja så er første “konsultation” 
en telefonsamtale, hvor patienterne kan ringe ind, når de er klar. Når så oplysningerne 
er fundet frem – så kan forløbet med fremmøde på afdelingen starte. Men det betyder 
faktisk, at man formelt set ikke opfylder patientrettighederne. Selvom patienterne er 
tilfredse og slipper for en ekstra (lang) køretur, og selvom slutresultatet ofte er en hur-
tigere, samlet forløbstid. 

Jeg synes det peger på, at vi har brug for at få tilpasset lovgivningen til den tidsalder vi 
lever i. Nu vil jeg sørge for en nøjagtig beskrivelse af de juridiske problemer, som vi 
konkret er stødt på i Syddanmark. Og så må det løftes politisk på nationalt hold, hvor jeg 
vil tage det med ind i Danske Regioner og efterfølgende til sundhedsministeren.

Af Stephanie Lose, regionsrådsformand
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Bevaringsværdige huse
Af Henrik Andersen, byrådsmedlem

Hen over sommeren har vi i Plan & Miljøudvalget haft et par 
sager på dagsordenen omkring nedrivning af bevaringsværdige 
huse, sager som også har fyldt en del i dagspressen.

I Danmark har vi ca. 125.000 registrerede bevaringsværdige 
bygninger, heraf i Esbjerg Kommune omkring 6000. Det er kom-
munen, som udpeger hvilke bygninger, der skal registreres som 
bevaringsværdige. Når en bygning er udpeget bliver den placeret 
på en skala (SAVE-værdi) mellem 1 og 9, hvor 1 er det mest be-
varingsværdige. I Esbjerg har vi en bevaringstrategi, som siger 
at huse med en SAVE værdi på 1-3 skal søges bevaret. Er bygn-

ingerne placeret i et ”kulturmiljø” er det huse med en værdi på 1-5.

I de to sager, hvor der var søgt om nedrivningstilladelse, var forvaltningens indstilling 
til os i udvalget at der skulle siges nej med et såkaldt §14 forbud, der forbyder ejerne 
at rive bygningerne ned. Samtidig tvinger det kommunen til at udarbejde bevarende 
lokalplan for områderne inden et år. Denne indstilling var vi fra Venstre ikke enig i. 
Ingen tvivl om at vi skal værne om vore gamle og bevaringsværdige bygninger og 
kulturmiljøer men der skal også en hvis form for fornuft og realisme i et afslag, hvilket 
ikke var vores opfattelse.

Vores opfattelse er at især i det åbne land og mindre byer i Kommunen, kan konsekvensen 
ved at sige nej til en evt. nedrivning være at en renovering bliver for tung både arbe-
jdsmæssig og økonomisk, med det resultat at interessen for disse bygninger forsvinder 
og så risikerer vi at komme til at stå med et utal af tomme og falde færdige bygninger 
i landdistrikterne. Vi har jo alle både Korskroen og Darum Kro i frisk erindring, de to 
plus 3-4 andre huse har kostet det offentlige tilsammen over 2 mill kr. i nedrivning, og 
det kan bestemt ikke være i nogens interesse.

Det er begrænset, hvilke muligheder der er for at søge støtte til bevaringsværdige byg-
ninger, hermed en opfordring til Christiansborg at se på muligheden for at finde midler, 
som kan søges til renovering.
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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

•



��

Betragtninger fra en Vælgerforeningsformand  
og Byrådspolitiker

Af Alex Sørensen, byrådsmedlem

I skrivende stund er alle delegerede indkaldt til et extraordinært 
landsmøde d. 21.9.19. Som vælgerforeningsformand er jeg 
delegeret, og derfor skal jeg være med til at vælge ny Formand 
og Næstformand i Venstre. Det er med blandede følelser,  jeg 
skal gøre dette. 
Når vi gennem de sidste 4-5 år har solgt de årlige medlemskort 
til vores medlemmer, har der været mange ”blandede/irriterende” 
kommentarer om Lars Løkkes diverse sager om tøj, flyrejser på 
1. klasse og rygning på hotelværelser. Det har kostet en del med-
lemmer. Nu er han trådt tilbage, og umiddelbart mener jeg, det 
skete på en uværdig måde. 

Bevares, jeg har også haft mine tanker om alle hans sager, men jeg må indrømme en 
ting – at Lars Løkke har været (og stadig er) en fantastisk dygtig politiker, der virkelig 
forstår det politiske spil. Jeg mener hans afgang burde have været håndteret anderledes 
og på en mere værdig måde. 
Jeg glæder mig til at luften bliver renset, så Venstre i fremtiden får en ny stærk ledelse, 
og vi dermed kan være en stærk opposition til den socialdemokratiske regering. 
Derfor tror jeg også, at vi i Vælgerforeningerne skal være ude om os og få et par nye 
medlemmer. I hvert fald de der meldte sig ud på grund af Lars Løkkes sager, bør kunne 
gentegnes.
Som Byrådspolitiker er det selvfølgelig også dejligt, at der kommer ro omkring det 
parti, man repræsenter, selv om dagligdagen i de politiske udvalg jo er et bredt samar-
bejde mellem alle partier. Forskellene partierne imellem skinner selvfølgelig igennem i 
udvalgene, dog synes jeg, der generelt er en stor respekt for hinanden og en god samar-
bejdsvilje for at få sagerne afgjort. 
Selvfølgelig er der sager man ikke kan blive enige om i et udvalg, og disse ender så i 
Byrådet. Men det er ganske få. I Byrådssalen skinner politikken og de specielle fokus de 
forskellige partier har, selvfølgelig mere igennem, når der skal argumenteres og modar-
gumenternes for en given sag.
Alt i alt synes jeg, det er spændende at deltage i arbejdet i Teknik- & Byggeudvalget 
og Byrådet og de forskellige udfordringer der er. Det bliver udfordrende og svært, at få 
aftalt det nye budget 2020-2024, med de store omplaceringer der skal aftales, for at få 
økonomien, på især de ”bløde” områder som f.eks. børn og unge samt handicapområ-
det, til at balancere. 
Jeg håber, alle partier vil gå konstruktivt ind i arbejdet med budgetterne, og samtidig 
vil tage ansvar og samtidig vise den samarbejdsånd og vilje, som vi ser i det daglige 
arbejde i udvalgene.
Til sidst vil jeg tage Vælgerforeningsformandshatten (langt ord) på og håbe på, at vi kan 
tegne nogle flere medlemmer, når der nu blæser nye vinde i Venstre.
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I kølvandet på fantastiske valg – for Venstre
Af Tom Eriksen, folketingskandidat for Esbjerg Omegnskreds

Jeg har været igennem min første valgkamp som folketings-
kandidat. Det var en kæmpestor personlig oplevelse, som jeg er 
rigtig glad for at have fået lov at opleve. 
Kronerne på kampdagene var de to valgdage – til EU og Folket-
ing. Det er jo kendt for jer alle, at valgene gik over al forventning 
for Venstre.

Var det så, som nogen medier skriver, Lars Løkke der vandt disse 
valg? Ja, ingen skal fratage ham titlen som vinder af de to valg. 
Men – jeg må bare sige, at der er et kæmpe apparat og en flok af 
engagerede, frivillige mennesker i vores organisation, som har 

været helt uundværlige for Lars Løkke for at valgene kunne vindes.

Min del af kampen var at være folketingskandidat for Esbjerg Omegnskreds. Jeg er 
overvældet over de mennesker, der hjalp mig med at gennemføre den markedsførings-
kampagne, der var nødvendig, for at jeg kunne få vælgere til at stemme på Venstre og 
personligt på mig. Uden den hjælp ville jeg være fuldstændig ukendt endnu.

Det lykkedes os at sikre mig 1.730 personlige stemmer. Det skete i en kampagne, som 
kun gav os 6 måneder at arbejde i. 1.730 stemmer – er det mange eller få? Der var ca. 
900 opstillet til folketingsvalget. Hvis nr. 1 fik flest stemmer og nr. 2 næstflest, så skal 
man ned til nr. 226 for at finde mig. Når der nu er 179 personer i Folketinget, ja så er det 
for mig at se, flot. Men jeg ville naturligvis gerne have været en del af folketingsgrup-
pen, som jeg også tror på, jeg kunne have tilført noget, som den person jeg er.

STOR TAK TIL ALLE, DER HAR VÆRET EN DEL AF MIN KAMPAGNE OG 
STØTTET MIG PÅ DEN ENE ELLER ANDEN MÅDE.

Hvad så nu? Vi venter på et ekstraordinært landsmøde den 21.09, som skal vælge ny 
formand. Det sker i kølvandet på fantastiske valg og efter et grimt forløb i de ledende 
organer. Jeg er ikke stolt over at fortælle omverdenen om Venstre lige nu. Jeg hører ikke 
mange rosende ord derude.
Efter min opfattelse ville den rigtige løsning have været, at lade det ordinære Landsmøde 
vælge formand og næstformand efter at flere kandidater end Elleman kunne være trådt 
frem med et overordnet politisk program. Så kunne vi på Landsmødet have valgt den 
kandidat og det program vi havde mest tillid til. Det ville efter min opfattelse være den 
rigtige demokratiske proces, som ville være vores parti værdig.

Jeg vil nu stille konstatere: Jeg tror, Lars Løkke ønskede Elleman som sin efterfølger 
– han får sin vilje igen.
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På vej mod færdigt akutsygehus  
– men byggeriet fortsætter!

Hvis nogen for nylig har været forbi Sydvestjysk Sygehus i Es-
bjerg, så har I måske set, at det går støt fremad med at gøre den 
nye sengebygning langs Haraldsgade færdig. Jeg synes det ser 
godt ud! Og når den er helt færdig og kan indvies i det nye år, så 
markerer det, at næsten 10 år med ombygninger og tilbygninger 
for næsten 1 mia. kroner er ved at nå til vejs ende – at sygehusets 
transformation til akutsygehus for det sydvestjyske område er 
ved at være tilendebragt.  Med byggeprojekterne er fulgt bl.a. ny 
dialyse, nyt laboratoriehus, en stor fælles akutmodtagelse, nye 
facader og altså den nye sengebygning, hvor der bliver enestuer. 
I disse dage arbejdes der desuden intenst på at gøre klar til at 

montere en helipad på toppen af sygehuset, så også sygehuset i Esbjerg kan tage imod 
tilskadekomne direkte fra akutlægehelikopteren. Helipaden er blevet mulig via midler, 
som regionsrådet har afsat, kombineret med en donation fra A. P. Møller fonden.

Men – selvom sygehuset dermed er blevet til et moderne akutsygehus, så vil byggeri-
erne faktisk ikke være helt tilendebragte. Regionsrådet har nemlig bevilget penge til at 
renovere de etager af den gamle sengebygning, som bliver tomme efter flytningen til 
den nye. Her bliver der bl.a. plads til ambulatorier. Men helt centralt i det nye bygge-
projekt bliver arbejdet med at indrette et forsknings- og læringscenter, der skal styrke 
de faglige miljøer på sygehuset og bl.a. give gode faciliteter til de medicinstuderende, 
som vi glæder os til, vil rykke til Esbjerg om nogle år! Det siger vel sig selv, at dem vil 
vi gerne være klar til at tage godt imod. De skal nemlig være med til at gøre noget ved 
lægemanglen i den sydjyske del af regionen.

Derudover er det vist åbenlyst for de fleste, at der er brug for flere parkeringspladser i 
tilknytning til sygehuset. Situationen har været ekstra presset i de seneste år, fordi byg-
geriet og byggepladsen har slugt en del parkeringspladser. Men selvom de snart bliver 
”frigivet”, må vi se i øjnene, at der stadig vil være problemer med at finde en parker-
ingsplads. Det synes jeg ikke, vi kan leve med. Det er forstyrrende og besværligt for 
patienter og pårørende. Når Regionsrådet går til budgetforhandlinger her i efteråret, er 
det derfor mit håb, at vi fra Venstre kan være med til at få igennem, at der bliver afsat 
de mellem 60 og 80 mio. kr., som det vil kræve at bygge yderligere parkeringspladser i 
et parkeringshus ved sygehuset.

Af Stephanie Lose, regionsrådsformand
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Ribe dyrskue- en folkefest hvor by og land mødes
Af Kurt Bjerrum, byrådsmedlem og gruppeformand

Atter i år var venstre igen med på en stand på dyrskuet, og var 
også placeret på samme stand som de forrige år. Man har altid 
samlet de politiske partier på samme “gade” og det er vældig fint, 
for så er der plads til lidt godmodigt drilleri i løbet af dagen!!!

Og år var det dog kun os og socialdemokratiet som var til stede,- 
der er jo ikke noget valg lige om hjørnet!!

Vi havde valgt en lidt mere utraditionel stand i år. Klaus Sand-
felt fik mig “provokeret” til at investere i en ny kreaturvogn, der 
kunne anvendes som pavillon,- og selvfølgelig i den helt rigtige 

venstre blå farve!!!!! Det blev et fint “gimmick” der kom rigtig mange sjove kommen-
tarer, såsom om den var beregnet til “stemmekvæg” og lignende.
Og så var der også den fordel at man ikke behøvede at bekymre sig om at ”pavillonen” 
blæste væk!

Vi havde besøg af rigtig mange på standen, de fleste bare for at hilse på og få en snak om 
aktuelle begivenheder. Enkelte havde også nogle konkrete problemstillinger, de ville 
have en snak omkring.

Og der var god mulighed for at 
få nogle svar. Vi havde en rigtig 
fin bemanding på standen. Og 
over adskillige organisations-
folk, byrådspolitikere kunne vi 
også “byde på” en snak med både 
borgmester, regionsrådsformand, 
folketingsmedlem og EU parla-
mentariker!

Skuet var jo atter i år rigtig godt besøgt, for 
mange er det en fast tradition at være med, 
både udstillere og gæster. Og selv adgangs 
forholdene kan være lidt kaotiske, er det bare 
et fantastik sted at holde dyrskue. Det er en 
festdag for landbruget og mig at se et meget 
vigtigt arrangement, der er med til at åbne 
endnu mere op for den dialog der er så vigtigt 
mellem by og land. Og det vil venstre jo også 
gerne være en naturlig del af. Foto: Rene Jørgensen

Foto: Rene Jørgensen
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Tag familie og venner med
torsdag den 5. december 2019 kl. 18.00

på Blichers Kro, Tjæreborg
Pris pr. kuvert 125 kr.

Tilmelding senest tirsdag den 26. november 2019 til:
  Egon Rasmussen på Tlf. 75 16 93 43 / E-mail: erna-egon@bbsyd.dk
Lena Schou Jørgensen på Tlf. 29 29 91 15 / E-mail: lena.s.j@bbsyd.dk

OBS Betaling skal ske ved tilmelding på mobile pay 20 61 83 62 
eller Reg.nr / Konto nr. 9736 0000178675. Tilmelding er bindende.

PS: Der kan serveres anden menu i stedet for gule ærter!
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Vi trækker Danmark mod vest!
Af Ulla Tørnæs, folketingsmedlem

Valget er overstået. En ny politisk sæson er i gang. Det er fantas-
tisk at være tilbage i Folketinget, og jeg glæder mig helt enormt 
til at komme i gang og kæmpe for Esbjerg!
Jeg vil rette en kæmpe tak til jer alle og Venstres Ungdom for at 
have kæmpet for mit mandat. Efter mange år i politik ved jeg, at 
det ikke kommer uden benhårdt arbejde. Det ville ganske enkelt 
ikke være muligt uden jer.
 
Venstre er kendetegnet ved et stærkt bagland af frivillige ild-
sjæle, der kæmper den liberale sag. Det ligger i vores DNA som 
parti, og sådan er det heldigvis stadigvæk. Så tusind tak!

 
Jeg fik mit ønske opfyldt og er blevet valgt som Venstres uddannelses- og forskningsor-
dfører. Det er jo et område, jeg har været minister for i den forrige regering, og det er et 
område, hvor der er store muligheder for at styrke Esbjergs position på danmarkskortet. 
Vi skal ganske enkelt have flere forskningsmidler og flere uddannelser til Vestdanmark. 
Esbjerg Havn er en portal for verdenshandlen, og vi er Danmarks energimetropol. Po-
tentialet for at få flere uddannelsespladser vores vej er stort. Ligesom Venstre sørgede 
for, at kandidatdelen på lægeuddannelsen kommer til Esbjerg, så er en af mine person-
lige mærkesager, at vi skal have en jurauddannelse.
 
Udover mit ordførerskab fik jeg mine ønsker opfyldt om plads i både Folketingets 
Beskæftigelsesudvalg samt Folketingets Europaudvalg. 
Venstre har i årevis sat den helt afgørende dagsorden for sammenhængskraften i det 
danske samfund, nemlig at det skal kunne betale sig at arbejde. Antallet af kontan-
thjælpsmodtagere er faldet helt markant. Den udvikling må hverken stagnere eller gå i 
negativ retning, hvilket der jo desværre er stor risiko for med de røde ved magten. Det 
skal vi kæmpe imod.
 
Når det kommer til min plads i Europaudvalget, så er det jo ingen hemmelighed, at mit 
hjerte banker for EU-samarbejdet. Brexit er nært forestående. Den britiske regering har 
sat en skæringsdato den 31. oktober. For hver dag, der går, stiger sandsynligheden for 
et hårdt Brexit. Det kommer til at få store konsekvenser for Danmark. Alene i Esbjerg, 
som jo handelsmæssigt i høj grad har bundet Danmark og UK sammen, må man ansætte 
mange flere toldere, og virksomheder har måttet forberede sig. Jeg mener, det er helt 
afgørende for Esbjerg, at vi har en stærk repræsentant i Europaudvalget, hvis der efter 
et hårdt Brexit skal forhandles frihandelsaftale med UK.
 
Jeg glæder mig til at komme i arbejdstøjet!
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Samarbejde med Sydkorea
Af Jesper Frost Rasmussen, borgmester

Sidst på foråret var jeg en tur i Sydkorea for at underskrive en 
samarbejdsaftale med havnebyen Ulsan. Der er store planer for 
at opsætte havvindmøller ud for Korea, og Ulsan har planer om 
at skulle være den primære havn til dette formål i Sydøst-Asien. 
Derfor er de meget interesserede i at lære af Esbjergs erfaringer, 
da vi jo stadig har udskibet mindst 75% af alle havvindmøller 
opsat i europæisk farvand.

Aftalen mellem Esbjerg og Ulsan blev underskrevet i Seoul un-
der overværelse af bl.a. det danske kronprinsepar, som var med 
på en større erhvervstur til Sydkorea.

Efter underskrift af aftalen besøgte jeg selv Ulsan som er Koreas 8. største by – en 
anelse mindre en København.

I juni måned var der så genbesøg fra en større delegation fra Ulsan, da de var i Esbjerg 
i to dage. De fik set havnen og besøgte både et installationssskib og Siemens-Gamesas 
faciliteter på havnen.

Vi får ofte besøg af udenlandske delegationer som vil lære af vores erfaringer. Og 
de tager hver gang imponerede hjem, og kan se at det er en meget svær opgave at få 
etableret de nødvendige faciliteter. Esbjerg har en helt unik position, da vi har været 
med fra vindeventyrets start og fået bygget både de fysiske rammer og leverandørkæden 
op hen over årene.

Der ses misundeligt til fra resten af verden, og forhåbentlig kan samarbejdsaftalen med 
Ulsan og nogle af de mange andre besøg også medføre opgaver til nogle af de lo-
kale virksomheder, så vi også kan få etableret lokale arbejdspladser som følge af vores 
styrkeposition.
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Ét emne har fyldt mest
Af Anders Rohr Jørgensen, byrådsmedlem

Da jeg 1. januar 2014 startede i Teknik & Byggeudvalget havde 
jeg aldrig forestillet mig, at jeg skulle blive ekspert i vandløb, 
men desværre har det været nødvendigt at bruge enorm meget 
tid på netop dette emne. Vandløbsvedligehold er noget som vores 
medlemmer ofte bringer på banen, og det er et emne, der gennem 
alle årene har skabt uenighed mellem politikkerne, og sågar også 
mellem politikere og forvaltningen. Ethvert vandløb er under-
lagt nogle regulativer som skal overholdes, og vi ser desværre, at 
indholdet af disse regulativer kan fortolkes forskelligt, alt efter 
hvem der læser dem. Da vi startede på den nye periode i udval-
get, vedtog vi som et af vores indsatsområder, at vi ville have 

gennemgået alle kommunens 42 vandløbsregulativer. Det skal gerne ende med, at vi får 
revideret de regulativer som ikke er tidssvarende, i forhold til bl.a. de klimaforandringer 
vi ser i disse år. Mange af regulativerne er over 50 år gamle, og der er ikke taget højde 
for udvidelsen af vejnettet m.m. og det deraf følgende behov for afvanding, for bare at 
nævne ét eksempel. Økonomien blev allerede afsat ved sidste års budget, så nu ser vi i 
udvalget frem til at kaste os over dette arbejde. Det eneste vi nu afvente,r er vedtagelsen 
af den nye vandløbslov, så vi har noget at arbejde ud fra. 
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Af Asger Christensen, EU-medlem

I starten af juli landede forhandlingerne om en ambitiøs frihan-
delsaftale mellem EU og en række Sydamerikanske lande – den 
såkaldte MERCOSUR aftale. Det var dermed kulminationen på 
næsten 20 års forhandlinger, som skal gøre både Europa og Sy-
damerika rigere, skabe flere jobs og sikre væksten. Med frihan-
delsaftalen sender vi et klart signal til resten af verden, at EU er 
frihandlens havn og vogter – mens andre har mere travlt med at 
erklære handelskrige og lukke sig om sig selv. 
Frihandelsaftalen er god for særligt europæisk bilproduktion, 
medicinalvirksomheder og vin samt spritproducenter. Aftalen 
nedbryder tårnhøje toldmure. Men fra landbrugets side er der 

megen skepsis omkring aftalen. Vil den betyde samme standarder for fødevaresikker-
hed? Vil de sydamerikanske landmænd skulle leve op til de samme regler som de eu-
ropæiske landmænd? Vil vi gå på kompromis med klimamål?
Mit synspunkt er helt klart – der skal herske så ens konkurrenceforhold mellem land-
mænd på begge kontinenter som muligt. Der må ikke være en situation, hvor vi skævvr-
ider konkurrencen, og hvor vi risikerer at importere fødevare af lavere fødevaresikker-
hed og meget mere klimabelastende. Derfor forventer jeg klart, at EU Kommissionen 
sikrer netop lige konkurrence. For frihandlen må ikke være på bekostning af klima, 
miljø og vores tillid til vores mad.

Landbruget skal have en ordentlig aftale
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Socialdemokratiet på ideologisk togt mod friskolerne 
Af Ulla Tørnæs, folketingsmedlem

Friskolerne i Danmark er en vigtig del af den danske kulturarv. 
Siden den første friskole blev grundlagt i 1852, og friskoleloven 
blev vedtaget i 1855, har skolerne været et vigtigt alternativ til 
folkeskolen. Skolernes eksistensberettigelse skyldes ikke blot 
frisindet og friheden til selv at vælge, de er også en del af den 
demokratiske tradition i Danmark, fordi de jo opstod ganske få 
år efter, at Grundloven blev vedtaget. Flertallet fik med Grund-
loven bestemmelsesretten, men det var forudsat et udstrakt hen-
syn til mindretallene. Og herefter opstod friskolerne så som et 
alternativ til folkeskolen.
Jeg er stolt af, at Venstre ad flere omgange stået i spidsen for at 

styrke de frie skoler. Vi har øget støtten til de frie grundskoler – den såkaldte kobling-
sprocent fra 71 pct. til 76 pct. – så forældre har endnu bedre muligheder for at vælge 
den skole, der passer til lige netop deres børn. Og friskolerne er en succes: I 2018 gik 
121.000 børn på de frie grundskoler.
 
I valgkampen angreb Mette Frederiksen hårdt Venstre for at overbetale fri- og privats-
koler. Hun erklærede samtidig, at støtten skulle skæres med 350 mio. kr. 
Det førte ganske forståeligt til et ramaskrig, for i mange landdistrikter har man fx 
oprettet friskolerne for at sikre et nært skoletilbud til børnene. Den massive forargelse 
fik Mette Frederiksen til at vakle på sit brutale forslag. Nu ville Socialdemokratiet dif-
ferentiere støtten, så kun nogle skoler ville blive ramt. Friskoler i tyndt befolkede om-
råder måtte beholde det høje tilskud, hvorimod skoler i byerne skulle rammes. Det er 
populisme af værste skuffe, for hvorfor skal forældre dog diskrimineres på grund af 
geografi. Forslaget vidner om, at Socialdemokratiet ingen respekt har for friskoletradi-
tionen og den enkelte families mulighed for selv at vælge. 
 
Tilbage står den massive usikkerhed for skolerne såvel som børnene og forældrene, for 
vi har ikke hørt meget fra Socialdemokratiet på området siden. De vil fx ikke fortælle, 
hvilke skoler, der skal friholdes og hvilke, der skal rammes. Måske den kommende 
finanslov vil gøre os klogere. Vi skal hejse flaget for friskolerne, for det her er også en 
ideologisk kamp. Det er værdipolitik. Friskoleområdet kan ikke gøres op i kroner og 
ører, for det er både en tradition, det er kulturarv – og ikke mindst den enkelte borgers 
ret til selv at vælge. Monopoler er aldrig af det gode. Heller ikke på skoleområdet. Men 
det kan desværre være svært at forklare en socialdemokrat. 
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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


