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Kære Venstre medlemmer
Corona pandemien fylder fortsat meget i Danmark, vi er forhåbentligt lykkes med at
afholde vores årlige generalforsamling den 1. september i Ribe. Pandemien er uforudsigelige, bedste som vi tror, at nu er der fred og ro, så blusser den op igen. Det har
betydet, at det stort planlagt landsmøde og fejring af Venstres 150 års jubilæum blive
minimeret meget, ingen fest og kun adgang for delegerede med stemmeret.
Vi har taget hul på planlægningen af kommunalvalget i 2021, vi har sat en proces i gang
med udvikling af valgprogram, til dette vil vi gerne have input fra vores medlemmer.
Der vil blive planlagt et medlemsarrangement den 24. september kl. 19.00. Invitation
udsendes via mail.
Til KV21 forsøger vi, at samle blå blok i et samlet teknisk valgforbund, for at undgå
stemmespil. Venstres mål til KV21 er at genvinde borgemester posten, vi håber naturligvis på, at det samtidig giver mandat fremgang.
Politisk tages der hul på de kommunale budgetforhandlinger i september og oktober. Vi
står i den heldige situation, at det bliver et kommunalt budget, hvor vi ikke er tvunget
til at skulle findes besparelser. Den vedtagne udligningsreform har tilgodeset i Esbjerg
Kommune i positiv retning.
Landspolitisk skal vi have profileret vores formand i medierne. Jakob Ellemann-Jensen
har snart været formand et år, det er nu han skal profileres og synliggøres, det har vi alle
i Venstre et ansvar for. Vi skal bidrage til at fortælle og dele de gode fortællinger. Jakob
har også en opgave i, at indtage en tydelig borgelig liberal position i den landspolitiske
debat. Et folketingsvalg kan komme før vi forventer det, så vi
skal være klar.
Med venlig hilsen
Jan Lagoni Jacobsen,
Kommuneforeningsformand

BLADUDVALG

Lena Schou Jørgensen, Esbjerg, Tlf. 29299115, Mail: lenaschoujorgensen@hotmail.com
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. december 2020 - sendes til mail: lenaschoujorgensen@hotmail.com


COVID-19 i Esbjerg Kommune
Af Preben Rudiengaard, byrådsmedlem

Corona infektionen har om noget præget vore samfund i hele
verden og selvfølgelig også vi i Danmark og i Esbjerg.
Sygdommen som er forårsaget af en virus er luftbåren og smitter
fra menneske til menneske.
I februar/marts debuterede sygdommen i Danmark og regeringen og partierne i Folketinget greb ind med restriktioner for at
hindre at smitteoverførsel fra person til person mest muligt.
Det var og er den eneste måde at reducere smitteudviklingen på.
Så både den enkelte og samfundet har et ansvar.
Vi har også haft nogle tilfælde i vores kommune, men generelt
må jeg sige at den krisestab som blev etableret i kommunen har
håndteret Covid-19 på en meget effektiv og professionel måde, en indsats som vi med
rette skal være stolte af i Esbjerg Kommune.
Vi har undgået smitteudvikling på vore plejehjem, bortset fra et enkelt tilfælde på friplejehjemmet i Gredstedbro, som der meget hurtigt blev taget hånd om. Vi lukkede vore
plejehjem ned for besøgende i uger for at undgå smitte udefra via besøgende. Dette
gjorde selvfølgelig ondt på plejehjemsbeboerne, at de i en lang periode ikke kunne få
besøg. Men tænk vi har ikke haft corona på vore plejehjem (17) og blandt beboerne
(890). Tak til vores meget kvalificerede personale som ydede og stadig yder en kæmpe
indsats.
Vi har nu lukker plejehjemmene lidt mere op for specifikke pårørende og det går fint.
Der har været her og nu indsats i daginstitutioner, folkeskoler og ungdomsuddannelser
såfremt elever eller lærere har været smittet. Der er lavet karantæne og tests og derfor
er smitten staks inddæmmet.
Vi har klaret første bølge meget fint. Vi har klaret smitteskvulp hen over sommeren
meget fint. Vi er også klar til at handle hvis eller når anden bølge kommer her i efteråret.
Det løser vi også, det er jeg sikker på, men det kræver at vi som enkeltpersoner, ung som
gammel tager vores personlige ansvar på os. Afstand, håndhygiejne, mundbind efter
anbefaling og effektiv rengøring i vore hjem og hvor vi færdes,
Kommunen kan bidrage og hjælpe, men det er os som enkeltpersoner som har det egentlige ansvar.
Og jeg skal ikke undlade at ryste på hovedet over enkeltindivider og grupperinger som
er ligeglade og gør som det passer dem. Her må vi som samfund skride ind og jeg
håber og tror at vore myndigheder griber ind ved kæmpebegravelser, piratparties, enkeltanarkister og kroniske kværulanter, som er ligeglade med det samfund, som vi alle
er en del af.



Tak for valget
Af Jesper Frost Rasmussen, borgmester

På generalforsamlingen i Ribe Fritidscenter den 1. september
blev jeg genvalgt som spidskandidat til det kommende kommunalvalg. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige Venstres
medlemmer et rigtig stort tak for opbakningen. Jeg ser frem til at
forsætte arbejdet, og at gå ind mod endnu en valgkamp.
Det har været en udfordrende byrådsperiode på mange måder,
men Venstre-gruppen har dog været velfungerende og arbejdet
loyalt for at skabe resultater.
Udgangspunktet for kommunalvalget næste år bliver naturligvis
et andet end det var sidste gang, hvor en mangeårig dygtig borgmester trådte tilbage og
jeg stod i spidsen for Venstres hold for første gang. Det giver naturligvis en platform at
have borgmesterposten og gå frem mod et valg som borgmester - men det bliver uden
tvivl en hård og svær valgkamp vi går i møde, hvor vi ikke må hvile på laurbærene og
tro at det blot er en form sag. For det er det langt fra.
Vi skal kæmpe for hver en stemme og for at holde fast i et stærkt Venstre og et blåt
flertal i Esbjerg Byråd, og det arbejde er allerede igangsat. Det kræver et stærkt kandidathold, så jeg kan kun opfordre alle til at overveje om man selv vil være med, eller
om man måske kender en person, der
kunne være en god kandidat på Venstres liste. Og tøv endelig ikke med at
kontakte mig eller den lokale vælgerforeningsformand, hvis der kunne være
potentielle kandidater.
Men vi får også brug for at alle medlemmer bidrager på den ene eller den anden
måde – selvom mængden af aktiviteter
selvfølgelig stiger jo tættere vi kommer
på valgdagen om godt og vel et års tid,
så vil der allerede fra nu være brug for,
at vi alle taler Venstres sag, og minder
naboen eller kollegaen om hvor vigtigt
det er, at vi har en kommune med et
borgerligt styre og et stærkt Venstre.
Tak for opbakningen – jeg skal gøre
hvad jeg kan for at leve op til tilliden.


”Fritidsjob” som landmand og politiker
Af Kurt Bjerrum, byrådsmedlem og gruppeformand

Som tiden flyver!! Atter er det så tid til et indlæg til bladet. Og
hvilket emne skal man så tage op? Hvad interesserer læserne?
Det er jo ikke sikkert at det man som kommunalpolitikker mener
er meget interessant, er særlig spændende læsning!!
Men nu er emnet jo frit, så jeg vil tage udgangspunkt i det som
ikke er politisk, nemlig mit ”fritidsjob” som landmand. Op til
høsten har jeg altid en del overvejelser omkring hvordan man får
den politiske mødekalender til at gå op med arbejdet i den travle
høstmåned. Men det blev så ikke det store problem i år.
Efter en temmelig våd juli, kom sommeren i august. Rigtig mange
dage med meget høje temperaturer og inden regn. Så efter knap
3 uger med bragende solskin og ikke en dråbe regn, så var høsten overstået!!!!
Jeg har aldrig oplevet en så hurtig høst. Og tilmed en høst med gode udbytter. Så på godt
vestjysk: ”Det er ikke så ringe endda”. Eneste minus er at kornpriserne er ret lave i år,
- det har dog ikke så stor betydning for mig, da jeg fodrer det meste af kornet op.
Så med en veloverstået høst, kunne man så for alvor tage fat på det politiske arbejde
igen. I skrivende stund (9/9) er vi midt i budgetforhandlingerne. I år med et budget,
hvor der på grund af blandt andet udligningsreformen, er flere penge at gøre med. Men
derfor behøver det ikke at blive lettere. Alle partier har selvfølgelig store ønsker til
forbedringer på netop deres fokusområde..
Vi har her efter sommerferien også været igennem et forløb, hvor vi ved hjælp af en
ekstern konsulent har kigget på hvordan vi kunne forbedre samarbejdet i det politiske
rum. Både samarbejdet med embedsværket og også vores interne samarbejde politikkerne imellem. Egentlig var jeg ikke særlig positiv over at skulle igennem et sådan
forløb, men faktisk har det været ret givende. Vi har fået trukket stregerne op, både i
samarbejdet mellem embedsfolkene og fået forventnings afstemt de forskellige tilgange
til det politiske arbejde. Vi må jo bare erkende at der er stor forskel på hvordan man vil
arbejde som politiker. Nogle vil gerne arbejde med det mere overordnede, mens andre
gerne vil gå meget mere i dybden på forskellige områder.
Noget af det der kom frem i diskussionen, var også at vi ikke har været gode nok til at
synlig gøre vore opgaver og roller. Det er noget som bør kunne gøres bedre i næste byrådsperiode. Og selv om det synes langt ude i fremtiden, så er det jo ”lige om lidt”!!!!!
Om 14 måneder er der jo atter valg, og vi føler at i hvert fald socialdemokraterne allerede er ved at gå i valgkamp! Linjerne bliver i hvert fald trukket op på visse områder
lige nu.
Personligt synes jeg nu at det er alt for tidligt. Det var bedre at vi kunne få lavet nogle
gode politiske aftaler, end at vi hele tiden skal forsøge at sætte ”kant” på den røde og
blå fløj. Men sådan er det jo nok, når en valgperiode nærmer sig slutningen. Socialdemokraterne er jo i den situation at de skal promovere en ny borgmesterkandidat, som for
mange er ganske ukendt. Så det er nok bare med at vænne sig til det, og stille og roligt
forberede næste valgkamp.


Tag familie og venner med
torsdag den 3. december 2020 kl. 18.00
på Blichers Kro, Tjæreborg
Pris pr. kuvert 140 kr.

Tilmelding efter først til mølle princippet
(maks 75 personer pga. Corona)
senest tirsdag den 24. november 2020 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: lenaschoujorgensen@hotmail.com

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!


Her kan DIN annonce være


Det betaler sig at bide sig fast i bordkanten
Af Ulla Tørnæs, folketingsmedlem

Det er i skrivende stund næsten et halvt år siden, at Danmark
lukkede ned på grund af coronavirus. Jeg tror ikke, jeg er den
eneste, der føler, at det er meget længe, Danmark har været i
undtagelsestilstand – også selvom, der løbende er blevet åbnet
mere.
Hele vejen igennem har Folketinget været i arbejdstøjet. Det var
en fornuftig og resolut beslutning, at Danmark lukkede ned. Men
i forbindelse med genåbningen har regeringens tilgang på flere
områder været præget af en komplet mangel på logik, som har
skabt uro.
Jeg kastede mig fra start over problemerne omkring de lukkede grænser. Jeg mente og
mener fortsat, at det var komplet symbolpolitik fra regeringens side, at de insisterede på
hermetisk lukkede grænser. Blottet for logik.
Otte uger i træk stod jeg således i folketingssalen og forsøgte at få justitsministeren til
at komme med en plan for åbningen af grænserne. Turismeerhvervet, der dagligt styrtblødte 200 mio. kr. i omsætning, havde i den grad brug for håb.
Heldigvis formåede vi at presse regeringen til at fremrykke sin beslutning om grænserne,
så tyske turister kunne komme på ferie i Danmark. Det har gjort en kæmpe forskel for
caféer, restauranter, sommerhusudlejere, campingpladser og hoteller. Det er noget, jeg
er rigtig stolt af lykkedes.
Jeg har tilbragt det meste af sommeren i mit sommerhus på Fanø, og det bragte meget
glæde at høre gæster tale tysk og se fyldte caféer og liv i gaderne. Tyskere kan såvel som
danskere altså godt håndtere retningslinjer – ingen er interesserede i, at se sig selv, deres
kære, deres naboer eller venner blive syge. Det skal beslutningstagere have tillid til.
Jeg er glad for, at Sydvestjylland kunne gå sommeren mere optimistisk i møde, end der
var udsigter til i løbet af foråret.
Det betaler sig at bide sig fast i bordkanten.



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

Sejlturen med Sønderho færgen d. 19. aug. 2020
Af Tommy Noer, formand for Venstre Esbjerg Vest vælgerforening

Fantastisk flot sejltur med Sønderho færgen som Venstreforeningen Esbjerg Vest, traditionen tro havde arrangeret. Vi fik en utrolig flot sejltur rundt i Esbjerg Havn, hvor politik, socialt samvær
og en god oplevelse forenedes i de 3 timer turen varede.
90 personer havde tilmeldt sig turen, og vi kunne sagtens havde
været nogle flere, men pga. Corona situationen var der kommet
nogle begrænsninger. Det fik jeg især at mærke, da jeg mødte
kaptajnen for at tale turen igennem. Han sagde, at jeg godt kunne
sende halvdelen hjem igen! – Øv, det var dog ikke noget vi var
bekendt med, selvom jeg havde ringet 2 gange til rederiet for
at får tingene afklaret. Heldigvis fik vi lov til at gennemføre
turen, efter en snak med rederiets ledelse, som i hovedtræk handlede om,
hvordan vi kunne isolere besætningen
fra gæsterne.
Turen startede med at vi sejlede til det
nye havneafsnit Østhavnen, så vi rigtig
kunne se aktivitetsniveauet. Og der er
bare gang i den. Imens fortalte vores
Borgmester Jesper Frost Rasmussen om
havnes udvikling og muligheder. Der
var især 3 ting han kom ind på; Det var den grønne omstilling, hvor vindmølleindustrien
havde stor betydning for Esbjerg og som følge heraf etablering af nye store havvindmøller. Import af biler, hvor ca. halvdelen af de nye biler, der køre i Danmark kommer
ind over kajen i Esbjerg. Englands brexit vil også få stor betydning og derigennem øget
havneaktiviteter. Alt sammen som vil kræve mere plads og en udvidelse af havneområdet. Der arbejdes pt. med at få de nødvendige godkendelser.
Herefter sejlede vi ud mod Ho bugt, hvor vi så mange sæler, delfiner og fugle. Esbjergs nyeste attraktion ”Esbjerg Strandpark”, hvor mange unge mennesker hyggede sig,
de nye domicilbyggerier og de fire
Hvide Mænd mm. Imens vi nød en
god sandwich samt en øl/vand som
Venstre i år var vært for.
På hjemturen oplevede vi en af de
smukkeste solnedgange, hvor solens
strålens spejlede sig i kølvandet, med
en rød himmel som baggrund.
Tak til alle der støttede op omkring
arrangementet, håber at vi ses til
næste år.
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Politik er andet end at bruge penge
Af Stephanie Lose, regionsrådsformand

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi nogle gange har svært ved
at få pengene til at række til det hele i regionerne: medicinudgifterne stiger og stiger (i 2015 brugte vi på sygehusene i Syddanmark 1,5 mia. kr. på medicin – i år regner vi med at passere
de 2 mia.!), demografien ændrer sig, så der bliver flere i den
alder, der oftere har brug for sundhedsvæsenet, og der kommer
(heldigvis) hele tiden nye behandlinger og teknologier, der kan
hjælpe endnu flere endnu bedre. Det lægger alt sammen pres på
sundhedsvæsenet, og ekstra midler kan hurtigt få ben at gå på.
Det betyder også, at visse partier i Regionsrådet – især på Venstrefløjen - ofte er frustrerede over, at der ikke bare er en masse ”frie” midler, de kan
dele ud af. Fra Venstres side har vi gjort meget ud af, at det ikke er et selvstændigt
politisk succeskriterium at bruge flest mulige penge. Vores holdning er, at politik faktisk
handler om rigtig meget andet end at bruge penge!
Vi har i Syddanmark truffet konkrete, politiske valg om den måde, vi bedriver langsigtet
og holdbar økonomisk planlægning, og den måde, vi styrer vores region på. Det har
Venstre været garant for. Det betyder, at Region Syddanmark har en stabil og robust
økonomi, og det skaber forudsigelighed og tryghed om rammerne på vores driftsenheder. Region Syddanmark skiller sig klart ud som den region, hvor der ikke hele tiden
sættes nye sparerunder i gang, hvor driften ikke konstant udsættes for ”stop-and-go”,
og hvor medarbejderne ikke frygter budgetlægningen. Vi har truffet politiske valg, der
måske ikke er lige så mange avisoverskrifter i, som de politiske projekter fra Venstrefløjens ønskeseddel. Men det er valg, der er fornuftige og langsigtede. Lad mig give et
par eksempler:
• Vi har løbende øget budgettet til forny og vedligeholde udstyr på sygehusene
– 100 mio. årligt over de seneste to budgetter. Det betyder, at vi ikke står med
akutte nedbrud, der kunne have været undgået, eller slæber rundt på efterslæb på
vedligehold.
• Regionsrådet finansierer udgifterne til dyr sygehusmedicin før vi når til politikernes ønskesedler. Og vi budgetterer vel og mærke, så vi er sikre på, at regningen
kan dækkes. Det betyder at den dyre medicinregning ikke sendes ud på sygehusafdelingerne, hvor man må fyre medarbejdere eller løbe stærkere for at få det
hele til at hænge sammen.
• Vi sparer allerede nu op til at håndtere de store udgifter forbundet med indflytningen på Nyt OUH. Vi vil ikke ud i økonomisk kaos og sparerunder, når OUH skal
flytte – som det er set andre steder.
• Vi sikrer finansiering til den ekstra sygehusaktivitet, der skal sikre, at vi over12

holder patientrettighederne. For det er nemlig vigtig for os.
• Effektiviseringsgevinster fastholdes i vid udstrækning på sygehusafdelingerne til
at imødegå det demografiske pres i stedet for at vi kommer og ”høster det” for at
kunne dele ud.
• Vi ruller af princip ikke grønthøsteren ud og sparer, sådan at vi politisk kan lege
”julemænd” bagefter og dele ud.
Det giver alt sammen stabile rammer om vores drift, og det mener vi i Venstre er afgørende. Det mindsker mængden af problemer, som vores sygehusledelser og afdelingsledelser skal forholde sig til. Men det er også politiske valg, at det er sådan det er.
Og til syvende og sidste betyder det mindst ligeså meget, som hvordan vi prioriterer et
beskedent råderum. For politisk handler altså om andet end at bruge penge!

Esbjerg + havn = grøn energi
Af Henrik Andersen, byrådsmedlem

Esbjerg havn råder i dag over ca. 450 ha. havnearealer og ca.
14 km. kajanlæg og er målt på areal Danmarks største. Havnen
har i de sidste 10 år oplevet en stabil vækst på næsten alle aktiviteter, vindmølle industrien er dog den absolutte højde springer
også den mest pladskrævende. Areal udnyttelsen er, til trods for
løbende udvidelser, langt over 90 %. Esbjerg havn er den havn i
Europa, hvor der bliver udskibet flest havvindmøller. 17.000 arbejdspladser er i dag afhængige af Esbjerg Havn, heraf ca. 7000
beskæftiget på arealer ejet af Esbjerg Havn.
Havvind og dermed grøn strøm vil være er en af de hurtigst voksende industrier i de kommende år. I Europa er der i dag installeret 22 gigawatt havvind, den kapacitet ventes at skulle stige til 100 gigawatt i 2030, altså næsten en fem
dobling. Skal Esbjerg forsat være i førertrøjen, hvad angår udskibning og servicering
for havvind, er der behov for yderligere store areal udvidelser. Der skal også skabes muligheder for placering af produktionshaller direkte på havnen i takt med at mølle komponenterne bliver større og større og ikke kan transporteres på landevej. Der er allerede
fundet investorer, som står klar med 1 milliard kroner, til disse produktionshaller og
tilhørende faciliteter.
En kommende udvidelse af havnen, kaldet etape 5, skal foregå syd for Zodiakvej og
BW Terminalen, hvor ca. 60 ha. skal inddæmmes og opfyldes ligesom sejlrenden skal
gøres bredere. Udvidelsen indebærer også at der opkøbt nye områder i Måde. Samlet
set er udvidelsen en af Danmarks største havneudvidelser nogensinde. Anlæggelsen af
en evt. havneø, etape 6, mellem Esbjerg og Fanø er for en tid stillet i bero, grundet tidshorisonten i planprocessen og det faktum at havnen har brug for plads her og nu derfor
satser på en hurtig færdiggørelse af etape 5.
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Ellemann, øl og ost
Af Klaus Sandfeld, næstformand Esbjerg Kommuneforening

I Forretningsudvalget(FU) og Bestyrelsen har vi flere gange diskuteret, hvordan vi gør vores forening mere synlig for vore medlemmer og for kommende medlemmer. Altså, i bund og grund
hvordan gør vi det mere attraktivt, at være medlem af Venstre og
hvad kan vore medlemmer forvente?
Det er jo ingen hemmelighed, at tilgangen af medlemmer i noget
tid ikke har været stor nok til at kunne balancere afgangen.
Når vi har haft ”Brainstorming” har forslagene været mange af.
Men der har ofte lige manglet den sidste tro på, at hvis vi nu arrangerede noget, ville vore medlemmer så komme?
Det første skridt i 2020 skulle have været en Generalforsamlingen i marts med Inger
Støjberg som gæstetaler. Efter mange mails frem og tilbage over en lang periode var
aftalen faldet på plads med Inger Støjberg, men som alle ved satte Covid-19 dog stopper
for dette arrangement.
Vi prøvede så at planlægge efter Generalforsamlingen i 3. kvartal. Men at få en aftale
med for eksempel Jakob Ellemann eller Inger Støjberg var en umulighed.
Men pludselig i slutningen af juni bliver jeg kontaktet af Jakob Ellemann’ Privat assistent (PA). De finder vores ide om, at kombinerer et politisk møde med et besøg på
Ribe Bryghus og med smagsprøver fra Jernved Mejeri som ganske god. (Grill pølserne,
155 stk var dog ikke oprindeligt en del af planen, men da vejret var med os, tog vi også
denne del med)
Jakob Ellemann var på kampagne tur i Jylland tirsdag den 4. august og vi besluttede, at
lægge arrangementet ind som det sidste stop på dagen. Så er det jeg får travlt da det jo
lige er op til sommerferien og der er ikke aftaler med hverken Ribe Bryghus, Jernved
Mejeri, lyd leverandøren, grill mesteren og sidst men ikke mindst pressen.
Med hjælp fra de lokale formænd fik jeg dog ret hurtigt besked på, hvor mange de kan
komme fra de forskellige bestyrelser. Det viste sig, at der var en ovenud stor interesse
for at deltage og vi ramte ret hurtigt forsamlingsloftet på ca. 75 personer.
Det blev en god aften og vi var
mange, der havde brug for lige
at se Jakob Ellemann, vores nye
Formand i egen person. Efterfølgende modtog vi også en stor ros
for arrangementet og folks vilje
til at komme.
Det er jo ikke fordi, at vi ikke
tilbyder vore medlemmer muligheder. Lad mig nævne januar
mødet, generalforsamlinger med
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politisk indlæg, diverse opstillings møder, Ribe Dyrskue, bådturen Sønder Ho, Gule ærter og
banko etc.
Men vi skal følge med tiden og
strategien er, at vi i fremover hvis
det passer ind i kalenderen vil tilbyde vores medlemmer og kommende medlemmer et par yderligere arrangementer om året,
hvor vi vil kombinere et politisk
indlæg med et virksomhedsbesøg
eller anden debat form og så lidt
til hals og gane.
P.S: Vi modtager gerne i FU
forslag til arrangementer.

Venstres Ungdom - i gang igen
Af Jeppe Hollænder, formand VU

Efter længe ventet tid og et skarpt øje i medierne om restriktionerne blev lempet eller
strammet, har VU så småt begyndt at starte op igen, både med vores generalforsamling
i juli og vores første arrangement her i slutning af august.
Generalforsamlingen vi holdte var udover en følelsesladet begivenhed og så en mere
eller mindre historisk, da det så vidt vi kunne forstå, er et af de yngste formandsskabspar, vi har fået samlet til en lokalforening. Men det er nødvendigvis ikke en negativ ting
- Vi har måtte sige farvel til Johann, Katrine og Maria, som alle lagde en masse kræfter
og arbejdsomhed i foreningen, det har nu gjort, at vi står med en forening med over 50
medlemmer og en forening hvis ideer til, hvordan vi får det tal til at vokse, næsten kommer på stribe. Et friskt pust er måske lige netop det, som foreningen trænger til, for at få
medlemstallet til at vokse, for det skal det. Vores plan er at samle så mange VU’er som
vi kan frem mod KV21, så både vores kandidat og venstres kandidater, bliver støttet af
så mange VU’er som overhovedet muligt.
Det gør vi blandt andet ved at afholde, flere virksomhedsbesøg eller ud-af-huset arrangementer, for at gøre det mere spændende for nye medlemmer at tilslutte sig og for at
give vores nuværende medlemmer noget nyt og noget som de måske ikke ville opleve,
hvis de ikke var medlem. Vi skal ikke hvile på laurbladene det kommende foreningsår, så ideer om virksomheder eller andre arrangementer, kan vi hverken få nok af eller
armene ned over.
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Politigaranti til danskerne
Af Ulla Tørnæs, folketingsmedlem

I skrivende stund er politiforhandlingerne netop skudt i gang.
Regeringens udspil er en halvbagt omgang. De vil oprette nærstationer, der mindst skal holde åbent tre timer om dagen.
Venstres næstformand og retsordfører Inger Støjberg har fuldstændig ret, når hun siger, at det er ren staffage.
Venstres svar er derimod klart: Vi skal have en politigaranti.
Danskerne skal have tillid til, at politiet kommer, når der er
problemer, og den tillid mangler i dag. Den enkelte dansker har
i gennemsnit brug for politiet tre gange i livet – og det skyldes
altovervejende indbrud eller færdselsuheld. Samtidig er tilliden
til, at politiet kommer i de situationer, meget lav. Det ændrer en nærstation, der har
åbent fra 10-13, som regeringen foreslår, altså ikke ved. Det væsentlige er derimod,
at der kommer flere betjente på gaden. Det er fuldstændig afgørende for at bekæmpe
utrygheds skabende adfærd. Danmark skal og må aldrig blive et land, hvor man skal
gå og kigge sig over skulderen at frygt for at blive antastet af utilpassede unge, som
ikke har forstået, hvordan man opfører sig i Danmark. Konkret lægger Venstre sig op af
Politiforbundet, som foreslår 300 nye betjente årligt i de næste ti år. Vi går samtidig til
forhandlingerne med et konkret krav om, at myndighederne får bedre muligheder for at
udstede et opholdsforbud i bestemte zoner, hvis grupper af eksempelvis unge indvandrere chikanerer eller udviser truende adfærd over for beboere. Der skal konsekvens til.
Det er på tide, at vi får genskabt trygheden i HELE Danmark, og derfor skal vi naturligvis tilføre politiet flere ressourcer og mulighed for trygheds skabende tilstedeværelse
– også i tyndt befolkede områder. Dertil er jeg også rigtig glad for, at Venstre går til
forhandlinger med den klare prioritering, at Bagmandspolitiet skal styrkes. Vi skal ikke
finde os i, at kyniske kriminelle snyder fællesskabet for milliarder af kroner. Det er
afgørende, at der er nok politifolk og efterforskere til at opklare de ofte meget komplicerede sager om økonomisk kriminalitet.
Venstre stiller med et stærkt forhandlerteam – næstformand Inger Støjberg og formand
for Retsudvalget, Preben Bang Henriksen!
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Dansen med COVID-19 i skoler og dagpasning
Af Britta Bendix, byrådsmedlem

Nedlukningen af Danmark satte pludselige og store krav til vores
skoler og daginstitutioner i Esbjerg kommune. Hverdagen skulle
laves markant om og især de mange små førskole børn, som
startede op i april, fik en noget anden start end tiltænkt. I Esbjerg
Kommune har vi SMART skolestart som tilbud til alle børnehavebørn i skolealderen - et tiltag som skal gøre overgangen fra
børnehave til skole så glidende som muligt. Med corona som
“klassekammerat” blev førskole starten lidt kunstig, for børnene
var i mindre grupper og de måtte ikke lege frit med hinanden
på skolen. I år er jeg selv mor til et skolebarn for første gang,
og jeg har fra sidelinjen betragtet, hvor flot vores kommune og
medarbejdere har ageret hurtigt og fleksibelt i en usikker hverdag. Selv i børnehaven
har både personale og børn fået det bedste ud af hverdagen - ja faktisk har flere oplevet
store fordele ved indretningen af den nye hverdag. En hverdag som er blevet mere
forudsigelig, flere faste voksne, børn inddelt i mindre grupper og langt flere aktiviteter
i naturen. Som politiker giver det stof til eftertanke. For hvordan kan vi drage de bedste
konklusioner fra corona nedlukningen? Hvordan kan vi skabe en hverdag med mere
tryghed, færre sygedage blandt personale og børn - og gøre udelivet til det foretrukne
for langt flere børn? I børn og familieudvalget har vi efterfølgende besøgt vores gode
skovbørnehaver og udflytter baser - en dag vi brugte på at tale visioner for fremtidens
institutionsbyggeri og børneliv.

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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Der tegner sig allerede nu et billede af en hård
S-kampagne frem mod KV 2021
Af Jakob Lose, byrådsmedlem

I Juni i år valgte Socialdemokraterne i Esbjerg fagforeningsformand Jakob Lykke som spidskandidat til KV til næste år. Med
valget af spidskandidat valgte man også at trække det ellers som
regel pragmatiske og midtsøgende socialdemokrati til venstre i
det politiske spektrum. Dette paradigmeskift vil man nok opleve
ret markant på venstrefløjen, da Lykke vil kunne appellere til
både SF- og Ø-vælgere. Vi oplever også skiftet på forskellig vis i
vores parti, da vi i flere situationer på det sidste har oplevet, at S
har taget markante standpunkter et stykke fra, hvad de tidligere
har ment. I sager om eksempelvis højt byggeri eller i forhold til
boliger på Esbjerg Strand har socialdemokraterne meldt meget
markant ud, og til tider i direkte modstrid med tidligere meldinger. Det skyldes givetvis
at man næsten for enhver pris vil lægge kant til Venstre, også selvom egne S-gruppemedlemmers tidligere udmeldinger derved undsiges. Vi må nok indstille os på, at
den hårde linje vil være socialdemokraternes kampagnelinje frem mod næste kommunalvalg. Det er rigtig ærgerligt at byrådets næststørste parti her næsten 1,5 år før næste
kommunalvalg er gået i valgkamps-mode, og tilsyneladende er mere optagede af intern
positionering på venstrefløjen og overfor borgmesterpartiet, end at have fokus på hvordan vi på bedste vis udvikler vores kommune, til borgernes fælles bedste. Vi i Venstre
må håndtere den nye politiske virkelighed på bedste vis, nu når S er slået lidt op i banen
i forhold til kommunens udvikling. Heldigvis har vi et godt samarbejde med partierne
i blå blok, og mit bud er faktisk, at den hårde S-linje er med til at skabe endnu stærkere
sammenhold blandt de blå partier.
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Corona og vandløb
Af Alex Sørensen, byrådsmedlem

Sommerferien er overstået for os alle, og vi er i gang med dagligdagen igen. I disse Corona tider er det svært at vide, hvad
næste uge bringer. Ligesom det det hele ser tilforladeligt ud, så
popper der nye Corona tilfælde op, og i skrivende stund er Esbjerg kommune forholdsvis hårdt ramt på antal smittede. Det er
måske på grund af, af de unge mennesker er startet op på diverse
uddannelsesinstitutioner, men også at vi andre måske er begyndt
at slække lidt på sikkerheden. Husker vi altid at spritte hænder,
vaske hænder, holde afstand m.m.? Jeg synes det er meget svært,
ikke at give hånd når man siger goddag til en anden person, men
det er nu sådan Verden er i denne tid, at vi skal huske at respektere afstand og alle de andre gode råd, der kommer fra sundhedsmyndighederne.
Som medlem at Teknik- og Byggeudvalget har jeg meget fokus på vores vandløb. Som
jeg ser det, er Esbjerg Kommune kommet bagefter i en del af vores vandløb. Og det
skal der rettes op på. Forvaltningen har indset, at vi politikere har ret, og derfor er en del
sager lige i sat i gang for at rette op. Det er foreløbig 19 strækninger der er dukket frem
i lyset, og disse ikke er vedligeholdt efter regulativet. Det får vi nu rettet op på, og der
er allerede afsat adskillige millioner kroner til dette.
Derudover skal vi have en lavet en regulativrevision, som os politikere har sat i gang.
Regler, love og paragraffer for vandløb er meget tekniske at sætte sig ind i, så derfor har
Forvaltningen indkaldt til bl.a. Temamøde om vandløbs-regulativer samt en Workshop,
hvor Teknik- og Byggeudvalget, sammen med Plan- og Miljøudvalget og embedsmænd
fra Miljøafdelingen, en hel lørdag arbejder med Vandløbsregulativer.
Det er svært at sætte sig ind i disse regler og love, men vi prøver. Hvad mange ikke ved
er, at der findes 5 forskellige regulativformer. Nogle er meget brugt - andre mere sjældent eller slet ikke. Jeg har fået en liste på disse og bringer dem her.
• Geometrisk skikkelses regulativ. Der er fast krav til bundkote, bundbrede og anlæg
(skråningen på brinkerne). Det bedste regulativ i forhold til afvandingen men også
det regulativ der tager færrest miljøhensyn. Godt at bruge hvor der ikke er miljøkrav
til vandløbet og hvor vigtigheden af afvandingen er afgørende – nemt gennemskueligt for lodsejerne. Se vedhæftet illustration.
• Teoretisk skikkelses regulativ. Der er krav til bundkote og bundbrede men det er teoretisk, da vandløbet gerne må være smallere, når bare den virkelige vandspejlshøjde
ikke er højere end den teoretiske (beregnet). Kontrol af regulativet kræver et computerprogram men er stadig nogen grad gennemskueligt for lodsejerne. Regulativet
tager gode miljøhensyn. Se vedhæftet illustration af det teoretiske skikkelsesregulativ.
• Qh regulativ. Svært gennemskueligt. Regulativet stiller alene krav til vandføring20

•

•

sevnen. Vandføringsevnen angives i form af en kravkurve og en vedligeholdelseskurve, der udtrykker en sammenhæng mellem vandstandskote (H) målt i meter
og vandføring (Q) målt i l/s. Q/H-Kravkurven angiver den vandføringsevne, der
mindst skal være til stede, mens vedligeholdelseskurven angiver grænsen for, hvor
omfattende en oprensning, der må foretages. Kontrol af vandføringsevnen gøres
med specialudstyr og indsamlet data skal behandles i et computerprogram. Regulativet tager store miljøhensyn. Se vedhæftet illustration.
Arealkoteregulativ – ulovligt. Kendt ugyldigt i Miljø- og Fødevareklagenævnet i en
sag fra Holbæk (Åmosesagen). Regulativet stiller krav til et tværsnitareal i vandløbet under en vis højde. Hyppigt brugt regulativtype, men da det ikke stiller krav til
hverken dimensioner eller vandføring er regulativtypen ikke lovlig. Se vedhæftet
illustration.
Naturvandløb – ulovligt. Regulativtypen er ikke lovlig, da der ikke stilles krav til
dimensioner eller vandføring.

Det er nogle af de ting der fylder meget i dagligdagen lige nu – ud over budgetforhandlinger, det almindelige byråds- og udvalgsarbejde. Og så er der jo mit job der også skal
passes. Indimellem er det svært at få kalenderne til at passe sammen, men jeg synes det
er utrolig spændende, at arbejde med udvalgs- og byrådsarbejde, så jeg har besluttet at
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Covid-19 og Esbjerg kommune
Af Karsten Degnbol, byrådsmedlem

Den 12. marts i år blev Danmark, ja hele verden ramt af en helt
uvirkelig samfundsmæssig pandemi/krise, som vi den dag i dag
endnu ikke kender alle konsekvenser af.
Regeringen og Folketinget handlede i begyndelsen hurtigt og
fornuftigt og nedlukkede store dele af Danmark. Det samme
skete også i Esbjerg kommune – derfor en kæmpe stor ros til
Jesper Frost, direktionen, kriseberedskabet og ikke mindst alle
kommunalt ansatte.
Der blev fundet milliarder af kroner (skal senere tilbagebetales)
til mange fornuftige hjælpepakker, som helt sikkert har hjulpet mange. Men samtidig
har mange andre også lidt store menneskelige og økonomiske tab.
Vi har heldigvis endnu ikke haft et Covid-19 tilfælde på plejehjemmene i Esbjerg kommune, men mange ældre og pårørende har følt sig alene.
Min demente mor sagde på et tidspunkt, mens der var besøgsforbud, at hun hellere ville
dø af Covid-19 end af ensomhed og kedsomhed.
Som formand for Børn- og Ungeudvalget og forstander på en ordblindeefterskole indtil
den 1.9.2020 har jeg oplevet rigtig mange ulykkelige børn, unge og deres forældre.
Børnene og de unge har været uden deres normale fællesskaber, og samtidig har nogle
forældre haft vanskeligheder med at støtte/hjælpe børnene med deres lektier.
I et Excel-regneark kan økonomer regne meget ud i kroner og fakta – antal smittede,
antal døde i en periode med og uden Covid-19, økonomiske beregninger osv.
Efter min opfattelse er de menneskelige og sociale omkostninger mindst lige så kostbare
som de økonomiske. Det kan derfor ærgre mig meget, at regeringen på flere områder har
været for langsomme med genåbningen af Danmark – det gælder specielt grænserne og
den meget uforståelige 6 dages regel.
Et lille lyspunkt i en mørk Corona tid er vores næstekærlighed til hinanden. Vi er blevet
meget bedre til at tage hensyn til andre end os selv, bruge tid til at snakke med naboen,
sætte pris på det gode fællesskab - også på vores arbejdsplads. Jeg håber også, det kan
mærkes i Esbjerg Byråd.
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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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