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Kære Generalforsamling og kære medlemmer 
 
Vi skriver nu 2019, og et år mere i Venstres og demokratiets tjeneste kan vinges af. 
Byrådsgruppen har nu været i arbejdstøjet i et år siden valget. Folketingsgruppen og EU- 
politikerne er på udløbsdato og skal til eksamen. 
 
Jeg kan se tilbage på et år, hvor rigtig meget er lykkedes for Venstre. Både lokalt, 
landspolitisk og i Europa har Venstre leveret varen og spillet en væsentlig rolle.  
 
Ser jeg frem, ser jeg mod et meget travlt år, hvor vi har to valg, der skal vindes. 
Et valg til folketinget, som kun Statsministeren kender datoen på – men vi ved med 
sikkerhed, det skal afholdes seneste den 17. juni. 
Et valg til Europa-Parlamentet den 26. maj. Venstre er det parti, der vil Europa, og vi 
tror på frihed og fællesskab. Vi har det bedst med indflydelse, derfor skal Venstre vinde 
også det valg.  
 
I bestyrelsen har vi været hårdt prøvet på det menneskelige plan. Kun få dage efter 
sidste generalforsamling, kom den chokerende meddelelse om, at Niels Christensen var 
død på en golfferie. For bare en måned siden, kom så næste chok. Morten Hermansen 
døde i sit hjem, kun 55 år gammel.  
De vil begge blive savnet i Venstre for deres gode humør og deres store politiske indsigt 
og gode argumenter.  
Mine tanker går til deres familie, og jeg vil gerne, om vi sammen kan mindes Niels og 
Morten med 1 minuts stilhed. Æret være Niels og Mortens minde.  
 
I bestyrelsen har vi forsøgt at lave en afbalanceret vifte af medlemsarrangementer. 
Vi har besøgt Odder kommunes driftcenter og fået et indblik i deres udfordringer. 
Vi har haft politisk debat om regionerne med Carsten Kissmeyer og Finn Thranum. 
Vi har spist andesteg og debatteret politik med Karen Ellemann, Fatma og Uffe.  
Vi har besøgt den nye Skovbakkeskole og hørt direktør Karsten Poulsen fortælle om 
byggeriet. Efterfulgt af Lones og Lenes beretning om udvalgsarbejdet.  
 
Den linje vil vi gerne forsætte i bestyrelsen og starter med et besøg hos Nordic Seed i 
Dyngby den 26. marts. Efterfølgende fortæller Ole og Hans om deres arbejde i MTK- 
udvalget.  
Den 14. maj besøger vi Vita park, hvor vi skal snakke sundhed og forebyggelse.  
 
Har du ideer eller ønsker om virksomheder, vi skal besøge, eller emner vi skal sætte på 
dagsordenen som en medlemsdebat? Ja - så er du meget velkommen til at kontakte en af 
os fra bestyrelsen.  
 
Politisk er der nu gået et år med det nye byråd og vores konstruering med 
Socialdemokratiet. Den første budgetaftale er lavet og underskrevet. Et budget der 
skaber plads til vækst og udvikling i Odder kommune.   
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Der kunne måske være flere liberale og Venstre aftryk i budgetaftalen og de politiske 
beslutninger. Men vi skal jo altid huske på, at vi har en konstruering hen over midten i 
Odder. Derfor er de politiske beslutninger tit kompromisets kunst. Det er den linje, jeg 
mener, er den bedste for Odder kommune.  
 
Væksten er allerede godt i gang. Ligegyldig hvor vi kigger hen i kommunen, er der stor 
byggeaktivitet. 
Selv i en landsby som Bjerager, er man ved at opføre hus nummer tre på bare et halvt 
år. 
Den høje vækst, som jo har været et politisk ønske i mange år, er ikke kun en gevinst 
for kommunen. 
Når der bliver flere borgere, stilles der også større krav til investering i infrastruktur, 
institutioner, skoler osv. De investeringer gør jo, at vi ikke høster gevinsten de næste år.  
 
Set med mine øjne går det godt, og vi kan sætte tjektegn ved flere af de ting, vi gik til 
valg på i ”Venstre vil videre”.  
Men det er klart, at vi som bestyrelse, også skal råbe ”vagt til gevær”, hvis 
byrådsgruppen kører af sporet i forhold til ”Venstre vil videre” og Venstres 
handlingsprogram. 
Indtil videre rammer de sporet – kun ros fra formanden.  
 
Ser vi frem i krystalkuglen, skriver vi snart 2021, og det betyder, vi igen skal til 
kommunalvalg og måske regionsrådsvalg. Planlægning er allerede i gang i bestyrelsen. 
Derfor stater vi også i aften, efter generalforsamlingen, med at sætte første navn på 
stemmesedlen til KV21. Nemlig Venstres bud på en borgmester i Odder.  
 

Så er vi i gang 😊 Men skal borgmesterkontoret bevares, kræver det en fuld liste med 

stærke kandidater. Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at tænke tanker.  
Går du med en politiker i maven, eller har du et godt bud på en, der har gode liberale 
holdninger? Så tøv ikke med at kontakte Uffe eller jeg. Vi er altid klar til en uformel 
snak over en kop kaffe.   
 
----  
 
Den 26. maj er der valg til Europa-Parlamentet. 
Når vi ser, hvad der sker ude i verden – Ja, bare på den anden side af vandet i Stor 
Britannien, så har det europæiske fællesskab aldrig være vigtigere.  
Derfor vil jeg også opfordre alle til at støtte op om valget til Europa-Parlamentet den 
26. maj. Jeg håber, i vil deltage i debatten og støtte op om vores østjyske kandidat 
Theresa Blegvad. 
 
For at få indflydelse på udviklingen, er det nødvendigt at deltage i fællesskabet. Det 
gælder også, når vi taler EU.  
Ligesom vi i Odder ikke kan lukke os inde i en osteklokke, og være os selv nærmest, ja 
så gælder det samme for Danmark i Europa.  
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Jeg tror, vi skal tænke os godt om og huske, at vi er liberale.  
Når vi laver grænsekontrol til vores største samarbejdspartner i syd og nu, måske også, 
til vores svenske venner. 
Når vi vil parkere mennesker på en øde ø, vel at mærke mennesker, der har udstået 
deres straf og frit kan bevæge sig rundt i Danmark.  
Når vi vil sende velintegreret arbejdskraft hjem til det land, de flygtede fra. Her tænker 
jeg på mennesker, der udfører job, ingen danskere ønsker.   
Frihed og åbenhed skal stadig være Venstres dna, også når vi udvikler politik.  
 
---  
 
I folketinget har den parlamentariske situation været vanskelig. På trods af det har 
Venstre leveret resultater på en lang række områder – til glæde og gavn for danskerne.  
Venstre har skabt mange resultater og brede aftaler, som vi kan være stolte af.  
Jeg vil ikke nævne dem alle her, men blot kaste opmærksomheden på,  
-at der siden valget i 2015, er der skabt 153.000 flere private arbejdspladser. 
-at siden kontanthjælpsloftet blev indført i april 2016, er der 30.000 færre personer i 
kontanthjælpssystemet.  
-at Venstre har løftet kernevelfærden markant. Sundhedsvæsenet har samlet set fået 
tilført over 6 mia. kr. siden 2015, og der er nu 2 mia. kr. ekstra til ældrepleje om året. 
 
Folketingsvalget vinder vi ikke på resultater alene. Vælgerne skal vide, hvad Venstre vil 
med Danmark, også efter et valg. Derfor har Venstre også fremlagt et hav af reform 
udspil, og der kommer helt sikkert flere frem mod valget. For vi er jo et parti, der til 
stadighed har fingeren på pulsen og ikke er bange for at sætte kursen.  
 
Der er fortsat store udfordringer i det danske sundhedsvæsen. Der er behov for mere 
nærhed, sammenhæng, kvalitet og stærkere rettigheder for patienterne. 
Venstre tager nu de næste store skridt på sundhedsområdet, med et udspil til en 
sundhedsreform og en ny struktur på sundhedsvæsnet. 
 
Under overskriften ”Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og 
patientrettigheder” ønsker Venstre, at trække sundhedsvæsenet tættere på borgerne. 
Med 21 nye sundhedsfællesskaber skal der skabes nye rammer for samarbejdet mellem 
sygehuse, egen læge og kommuner til patientens bedste. De skal bygge bro mellem de 
forskellige dele af sundhedsvæsenet. 
 
En så omfattende reform skaber naturligt nok debat, både internt i Venstre og i de 
politiske partier. En debat som er sund og nødvendig for at ramme den rigtige 
beslutning. Den interne debat har vi haft i Venstres hovedbestyrelse og 
forretningsudvalg. Her mener jeg den hører hjemme og ikke i dagspressen.     
 
Sundhedsreformen falder godt i tråd med, hvad vi tænker i Odder. Vi har jo allerede 
tanker om et sundhedshus og er blevet tildelt økonomiske midler fra 
sundhedsministeren.   
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---  
 
I aften skal vi høre, hvad Fatma vil, når hun kommer til at repræsentere Skanderborg, 
Odder og Samsø i folketinget. Jeg glæder mig til igen at få en direkte linje til borgen.  
 
Fatma er en stærk kandidat, der altid tænker Østjylland ind i politikken. Hun er første 
suppleant og var ved seneste valg kun få stemmer fra en plads på borgen. I modsætning 
til de nuværende folketingsmedlemmer er hun er bosiddende her i Østjylland.  
 
Fatma er, godt hjulpet af VU, i gang med at føre valgkamp og blive synlig. Men hun gør 
det ikke alene – vi har også brug for din hjælp.   
En vigtig faktor for succes er, at alle bidrager – for sammen er vi stærkest.  
Jeg vil gerne opfordre alle til at give et nap med. Alle bidrag hjælper – store som små. 
Det kan f.eks. være at dele en folder ud på din aftengåtur, kravle i en lygtepæl med en 
valgplakat, ”like” Venstre-opslag på Facebook, donere en halmballe til et banner med 
Fatma, eller bare tale Venstres politik op over for din nabo – mulighederne er mange, og 
kun fantasien sætter grænsen ☺ 
Kontakt én af os i bestyrelsen, hvis du har lyst at deltage i fællesskabet og give et nap 
med.  
 
Jeg er, af Venstres hovedbestyrelse, valgt til at repræsentere Østjylland i Venstres 
forretningsudvalg. En opgave, jeg meget glad for, går til med ydmyghed, og bidrager til 
den politiske debat.  
Derfor, og fordi jeg mener, jeg stadig kan bidrage med noget som formand her i Odder, 
stiller jeg mig igen til rådighed under punkt 7 på dagsordenen.    
 
Til slut vil jeg gerne takke alle i bestyrelsen, Fatma, byrådsgruppen og jer medlemmer 
for et godt og konstruktivt samarbejde i året, der gik.  
Et samarbejde og et fællesskab jeg sætter stor pris på, og som jeg håber vil fortsætte 
også i årene, der kommer.  

 

Tak for ordet.  


