Venstre i Odder - Formandsberetning
Generalforsamlingen den 24. februar 2020
Kære Generalforsamling og kære medlemmer
Det har været et særdeles hektisk år i dansk politik. Et år hvor Venstre har stået i centrum.
Folketings- og EP-valgene før sommeren var de store politiske begivenheder i året, der gik. Valg
af ny Venstre-formand i september satte dagsordenen for efteråret.
Ved folketingsvalget i juni opnåede Venstre den største mandatmæssige fremgang af alle
partierne. Da der skulle stemmes til Europa-Parlamentet, fik Venstre størst opbakning af alle
partier.
Med andre ord har Venstre haft flotte valg i 2019. Når det så er sagt, så fik vi ved
folketingsvalget en ny, socialdemokratisk regering. Det sætter selvfølgelig sit præg på retningen
for Danmark. Men Venstres linje er klar: Vi er en kritisk og konstruktiv opposition.
Ved folketingsvalget får Venstre i alt 825.485 stemmer – svarende til 23,4% af stemmerne på
landsplan. Det er en fremgang på 3,9 pct.-point i forhold til valget i 2015.
Venstre i Østjylland får 22,6% af stemmerne. Det er en fremgang på lige knap 4 pct.-point i
forhold til 2015. Dette betyder to yderligere mandater til Venstre i forhold til 2015.
Venstre har nu 43 mandater på Christiansborg, en fremgang på 10 mandater - 6 af dem er valgt
her i Østjylland. Heriblandt vores egen Fatma Øktem. Skanderborg kredsen har nu igen en
stemme i folketinget.
Fatma førte en mega-flot valgkamp med stor hjælp fra særlig VU, men også kredsbestyrelsen og
de tre kommuneforeninger var i arbejdstøjet. Tak for hjælpen særlig til VU med Katrine i
spidsen.
Økonomien i valgkampen var ikke stor. Fatma vandt simpelthen valget ved at kime dørklokker,
med hendes store ”gå på mod” og positivitet. Det gør jo sejren endnu større. Endnu engang stort
tillykke til Fatma. Du er mega-sej. Du beviste, at hårdt arbejde betaler sig, og det ikke altid er
store budgetter, der giver resultater.
Efter EP-valget er Venstre igen danskernes fortrukne Europaparti. Sådan skal det også være – for
vi er et parti, der er åbent, vil fællesskabet og ønsker samarbejdet. Tillykke til de fire valgte
kandidater. Vores østjyske kandidat Theresa Blegvad blev desværre ikke valgt, men var med til
at bidrage til det flotte resultat - tak for det.
2019 blev året hvor Venstre fik ny formand og næstformand. Dén weekend sidst i august i
Brejning havde jeg gerne været foruden – men når jeg ser på resultatet, ved jeg, vi valgte det
rigtige. Stort tillykke til Jakob, Inger og Venstre.
Lars Løkke og Kristian Jensen har lagt et kæmpe arbejde for Venstre og Danmark. De har en stor
del af æren for, at det i dag går rigtig godt i Danmark – tusind tak for indsatsen.
Politisk i Odder ser vi i år frem mod mange spændende sager, der skal gøre Odder et endnu
bedre sted at leve. Vi har lige sendt ”Plan- og Agenda 21 strategien” i høring.
”Plan- og Agenda 21 strategien” er jo forløberen for kommuneplanen og skal derfor sætte
retningen for, hvordan vi vil udvikle Odder. Klima og miljø fylder meget i befolkningen og skal
derfor naturligvis have en stor plads i næste kommuneplan. Klima og miljø er kommet for at
blive – tænker jeg.
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Også skoleområdet vil igen i år komme til politisk debat. De små skoler er delvist økonomisk
udfordret, og derfor skal der arbejdes med en ny ressourcetildelingsmodel for skoleområdet.
Med Venstre og Uffe for bordenden har Odder jo ført en progressiv bosætningspolitik. Det har
givet resultater, og der bygges overalt i Odder. Den udvikling er en betingelse for at bevare
Odder som en selvstændig kommune. Men - det giver også udfordringer, for moderne borgere
kræver høj velfærd og gode, veldrevne institutioner.
Den socialdemokratiske regering vil med en ny udligningsreform straffe de kommuner, der har
vækst, også Odder. Får de held med det, kan det betyde – jeg tør næste ikke sige det i selskabet
her – men - det kan betyde, at vi må se på skatteprocenten.
Jeg håber meget, at Jakob og Venstre kan tale regeringen til fornuft, når det gælder kommunal
udligning. Jeg ved Uffe er meget involveret i hele processen, både sammen med de østjyske
borgmestre, men også som sparringspartner i Venstres folketingsgruppe. Håber de lytter lidt til
Uffe.
Socialdemokratiet gik til valg på, og blev valgt på, et hav af løfter på øget velfærd for
danskerne. Mange af disse løfter skal jo udmøntes i kommuner og regioner. Det sætter
kommunernes og regionernes økonomi under yderligere pres. Derfor er det uforståeligt, at
regeringen mener, der ikke skal flere penge ud der, hvor vi har merudgiften.
Et eksempel er al den snak om ”minimums normeringer”. Nu har regeringen haft trekvart år og
er første nu gået i gang. De har endnu ikke en plan for, hvordan de vil måle normeringerne, så
det bliver ens i alle kommuner. Og hvad med de private institutioner? De 600 millioner, der skal
dække merudgiften er først uddelt nu. Af dem får Odder kommune 1,8 millioner – så må vi hvor
lang de rækker.
Der er kommunalvalg og regionsrådsvalg næste gang 16. november 2021 – det er om nøjagtig 631
dage.
En betingelse for at Venstre får succes og genvinder borgmesterkontoret her i Odder, er et stærk
og alsidigt kandidatfelt. Der skal være kandidater over hele kommunen, i alle aldre, fra alle
erhverv og med vidt forskellig baggrund. Mangfoldighed i en gruppe giver dynamik og sætter
tanker i gang.
Borgmesterkandidaten har vi heldigvis på plads, og et par stykker mere har meldt sig på banen.
Venstre må opstille med 23 navne på stemmesedlen, så der er plads endnu, og alle stemmer
tæller.
Der er ingen tvivl om, at havde vi haft et par navne mere på listen i 2017, havde vi beholdt det
ottende byrådsmedlem. Derfor skal der så mange på listen som muligt.
Reelt har alle mulighed for at blive valgt og alle stemmer tæller. Bliver du ikke valgt, bidrager
dine personlige stemmer til Venstres succes. Det at bidrage til, at Venstre beholder
borgmesterkontoret, har vi jo alle en glæde ved og er interesserede i.
Jeg håber at se mange af jeres navne på kandidatlisten i løbet af året 😊 men har du ikke lyst,
mod eller tid, vil jeg anbefale, at du finder et navn i dit netværk, der kunne være et emne.
Bestyrelsen og byrådsgruppen står altid klar til en uformel snak.
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En anden betingelse for succes ved både kommunal- og regionsvalg, er selve planlægningen.
Derfor håber jeg også generalforsamlingen vil godkende bestyrelsens plan, når vi når til punkt 7
på aftenens dagsorden.
Alle jer medlemmer vil naturligvis blive inddraget og hørt, når vi skal til at udarbejde det
handlingsprogram, vi går til valg på. Men har du allerede nu gode idéer, er de meget velkomne,
tøv ikke med at kontakte bestyrelsen eller byrådsgruppen.
Med andre ord – vi har bruge for jer alle i arbejdet frem mod 16. november 2021. Store og små
opgaver – alt tæller.
I 2017 blev Finn Thranum valgt som regionsrådsmedlem for Odder/Samsø kredsen. For første
gang i historien er kredsen repræsenteret i regionsrådet. Finn har med sin store erfaring
arbejdet for, og nået resultater for kredsen. En enig bestyrelse vil gerne sige tak for det flotte
arbejde Finn - Og bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen genopstiller Finn under punkt 15
på aftenens dagsorden.
Også i år har bestyrelsen og byrådsgruppen afholdt flere velbesøgte arrangementer. Særligt vil
jeg takke Nordic Seed og Protruck for at vise deres spændende virksomheder frem.
Byrådsgruppen har igen i år udført et stort arbejde for Venstre i Odder. Tak til det
Jeg kan
nævne masser af beslutninger, der trækker Odder i en god retning. Personligt er jeg glad for, at
det i år lykkedes at lave en budgetaftale, som den blå side af byrådssalen kunne stemme for.
Som i sikkert ved, har Lone Riis valgt at fraflytte kommunen og kan derfor ikke længere have
plads i byrådet. Først og fremmest er jeg naturligvis glad på Lones vegne, fordi hun har fundet
en at dele dagligdagen med.
Tager jeg min Venstre -og formandskasket på, tænker jeg, at det bliver et tab for byrådet og i
særdeleshed for Venstre i Odder. Derfor håber jeg, at vi også i fremtiden, kan bruge Lones viden
og dygtighed hos Venstre i Odder.
Som første suppleant på listen har jeg takket ja til at overtage Lones plads i byrådet. Det
arbejde glæder jeg mig meget til.
Beslutningen betyder samtidig, at jeg ikke genopstiller som formand for foreningen her. Det har
været ti gode og lærerige år, men alt har en ende. Jeg tænker, at det måske også er godt for
Venstre i Odder, at der kommer nye friske øjne til at sidde for bordenden.
Tusinde tak for samarbejdet til skiftende bestyrelser og byrådsgrupper. Særlig tak for den store
tillid i medlemmer altid har vist mig. Det har været en fornøjelse at samarbejde med jer alle.
Tak for ordet.
Med Venlig hilsen
Jan Gade
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