Venstre i Odder - Formandsberetning
Generalforsamlingen den 26. februar 2018
Kære Generalforsamling og kære medlemmer
Det seneste år har været præget af kommunal og regionsvalget i november. Et valgår er et af de år, hvor hele
partisystemet sættes på prøve. Efterfølgende stiller man naturligvis sig selv spørgsmålet – bestået eller ikke bestået?
Den vurdering er op til de øjne, der ser på det. Jeg mener helt sikkert bestået 😊
Lokalt satte 5174 eller 38,7 % af vælgerne kryds ved Venstre. Historisk set har så mange aldrig før stemt på Venstre,
og det placerer Odder som den 11. bedste Venstre kommune i Danmark. Vi havde en fremgang på 30 stemmer. På
grund af den store succes med bosætning og dermed flere stemmeberettigede, fik vi desværre en lille procentmæssig
tilbagegang. Det resulterede i et mandat mindre - så Venstre nu har 7 byrådsmedlemmer. Stort tillykke til de valgte –
godt gået.
Til fordel for Socialdemokratiet gik Venstre et mandat tilbage. For at sige det på jysk, er det ”møgtræls”. Men ser vi
på selve resultatet i forhold til hele landet, kommunerne omkring os, Socialdemokratiets skift af spidskandidat og det,
at vi havde et historisk resultat i 2013 – ja, så var resultatet ikke så ringe endda.
Med 2978 stemmer eller 58 % af Venstres stemmer placerede Uffe Jensen sig på en tredjeplads i Danmark, hvis vi
måler på antallet af personlige stemmer i forhold til indbyggertal. Godt gået! Og mon ikke det giver en vis form for
respekt om Uffe og Odder helt ind i regeringen og Venstres top. Resultatet skal jo ses i lyset af, at Uffes
hovedudfordrer Lone Jakobi fik 1768 stemmer. Hvilket må siges at være et flot resultat.
Alle på listen var med til at opnå det flotte resultat, og alle stemmer tæller. Alligevel vil jeg fremhæve Lone Riis.
Lone stiller op for første gang og får 487 stemmer, hvilket gør hende til kommunens fjerdestørste stemmesluger, kun
overgået af tre spidskandidater. Super flot.
-På valgnatten viste valgresultatet, at der i Odder kun var et borgerligt flertal, hvis DF eller de Radikale blev tungen på
vægtskålen. Venstres politik, og det vi gik til valg på, er det brede samarbejde. Derfor var tanken om, at Uffe skulle
være borgmester på en ti/ni model, for os, ikke en mulighed.
Vi forsøgte fra starten, at få både Konservative og Socialdemokratiet med i en konstituering. Hvis en forhandling skal
lykkes, kræver det jo, at alle både giver og tager. Hvis den ene forhandlingspartner har ultimative krav, opnår man
aldrig løsninger. Derfor blev resultatet også en konstitueringsaftale mellem Socialdemokratiet og Venstre. En aftale,
som sikrer Odder stabilitet mange år frem.
Aftalen sikrer Venstre ved rorpinden med borgmesterposten, 2. viceborgmesterposten og to udvalgsformandsposter.
Det er ret OK – tænker jeg.
Både Uffe og jeg havde naturligvis gerne set Konservative med i konstitueringen. Men ved ikke at indgå valgforbund
med Venstre, sendte de Konservative jo allerede inden valgkampen, et signal om, at de ønskede at gå enegang.
Ligesom der i skolepolitikken er stor uenighed mellem Venstres og Konservatives politik. En uenighed der blev
udbygget yderligere igennem valgkampen.
-For første gang i historien har Odder og Samsø en stemme i Region Midtjylland. Med 3044 personlige stemmer opnåede
Finn Thranum valg. Det er utrolig flot og fortjener stor ros. Jeg tror på, det kan give en stor synergi mellem Odder
kommune og regionen.
I Region Midt havde Venstre fremgang og Socialdemokratiet tilbagegang. Venstres fremgang var desværre ikke nok til
at sætte Carsten Kissmeyer i formandsstolen. Skal det lykkes næste gang, skal vi have markedsført Venstre bedre i
Aarhus. På grund af den store befolkning er det jo reelt dér, hvor valget afgøres.
--
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På landsplan havde Venstre tilbagegang, men med 37 borgmesterposter, en regionsrådsformand og en stemmeprocent
på 23 % til Venstre, fik Venstre et fornuftigt valg. Selvom Venstre fik færre borgmesterposter i 2017 end ved valget i
2013, fik vi stadig flere borgmesterposter end ved valget i 2009.
Særligt i de store byer, har Venstre utrolig svært ved at skabe gode valgresultater. Derfor har vi, i Venstres
hovedbestyrelse, nedsat en arbejdsgruppe, der frem mod næste valg, skal arbejde med den udfordring.
-En valgkamp kan være utrolig vanskelig at forudsige. Vi havde forudset, at valgkampen ville handle om det grønne,
grundvandet og miljøpolitik. Vi havde kørt det helt store skyts i stilling, men angrebet kom aldrig. Derimod blev vi
beskyldt for, at vi i valgkampen besøgte lokalrådene, at borgmesteren var for flink, og at vi ville spare på
administration og ledelse på skoleområdet. De angreb kan vi godt kan leve med, for de giver god mening.
Kære kandidater, jeg tager gerne igen på en tre uges campingferie med jer. Det var en fornøjelse at føre valgkamp
sammen med jer. Vi stod sammen, havde en mega stor kampgejst, signalerede sammenhold og åbenhed. Vi besøgte
hele kommunen og var synlige overalt. Alle har gjort et kæmpe arbejde, og samme er vi gode. Stor ros til alle og en
særlig tak til Niels. Med dit store engagement har du været en kæmpe hjælp for alle og en perfekt sparringspartner
for Uffe, Jørgen og jeg. Tak for det.
---Vi startede aftenen med sangen Åbent landskab, hvor første linje lyder: ”Jeg kan bedst med åbne vidder”. For mig
rammer sangen noget centralt i Venstres politik – nemlig åbenhed og udsyn. Det er en af grundene til, at jeg stemmer
på Venstre.
Vi skal huske, hvor vi kommer fra, og samtidig skal vi være åbne. Vi skal turde se ud i verden og invitere verden til at
se ind til os. En del af det har vi måttet give afkald på med den nuværende regering. Andre partier har forsøgt at
trække Venstre ind i deres ”osteklokke politik”
Derfor var jeg også utrolig glad, da Lars Løkke, i forbindelse med finanslovsforhandlingerne før jul, trak i bremsen og
sagde ”nok er nok”. Venstre er et parti, der altid søger maksimal indflydelse, og derfor skal vi naturligvis også være i
regering. Men vi skal værne om og vægte værdier som frihed og åbenhed højt.
Regeringen har, med Venstre i spidsen, gennemført masser af liberal politik. Jeg vil ikke nævne det hele, men et
eksempel er resultatet af finansloven.
Flere penge til sundhed og ældre - Venstre prioriterer sundhed og ældre højt. Siden valget i 2015 er sundhedsvæsenet
blevet løftet med 3,8 mia. kr. Med finansloven for 2018 afsætter vi yderligere 2 mia. kr. over fire år.
Styrket politi - Danmark skal være et trygt og sikkert samfund. Med Finansloven for 2018 har vi derfor styrket politiet
med 1,3 mia. kr. i perioden 2018-2021.
Forbedret fremkommelighed på E45 – Arbejdet med udvidelse af motorvejen E45 mellem Aarhus S og Skanderborg S er
i fuld gang. Med FL18 har vi afsat penge til en VVM-undersøgelse for yderligere udvidelse af E45 mellem Randers og
Vejle.
Danmark i balance - Udflytning af statslige arbejdspladser -Statslige arbejdspladser skal komme hele Danmark til
gode. Derfor har vi allerede besluttet at udflytte 3.900 statslige arbejdspladser. Det sikrer et Danmark i bedre balance
og er den største flytning af statslige arbejdspladser nogensinde.
Selvom regeringen gør det godt, er en ting sikker – senest i juni 2019 skal vi til folketingsvalg. Hvornår det bliver, ved
kun Statsministeren.
Denne gang SKAL kredsen igen repræsenteres på Christiansborg, det må være et mål. Det er ikke urealistisk, men det
kræver hårdt arbejde. Naturligvis især for Fatma og kredsbestyrelsen, men også for os medlemmer i
lokalforeningerne. Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at have fuldt fokus på folketingsvalget, og har du lyst at give
en hånd med så kontakt Fatma eller mig.
----
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I løbet af 2019 er der også valg til EU-parlamentet. Et valg der også kræver lokalt engagement, hvis det skal lykkes.
Til det har Venstre lokale europaudvalg, hvor bestyrelsen udpeger medlemmer. Er du interesseret i at arbejde med EU
politik, skal du bare kontakte mig eller en anden fra bestyrelsen.
--Venstres fundament er de mange medlemmer. Vi lever i en politisk ”zapperkultur” – passer billederne ikke, zapper vi
bare videre. Derfor skal vi også anerkende og have stor respekt for dem, der gennem et helt liv støtter op om vort
parti.
I Odder har vi rigtig mange trofast Venstre medlemmer. En ud af mange, der har gjort en kæmpe indsats for Venstre
er Knud Appel. Derfor har bestyrelsen indstillet Knud til æresmedlem. Knud har været aktiv i bestyrelsesarbejde for
Venstre i over 30 år.
Han har været med i alle bestyrelse indenfor lokalpolitik, haft adskillige formandsposter og siddet i Odder byråd i 12
år. Knud har altid været synlig og bakket op om Venstre. Det fik vi også at se i valgkampe, da vi i sensommeren
offentliggjorde vore valgprogram ”Venstre vil videre”. Selvom Knud ikke var en del af valgkampen, var han naturligvis
på pletten
Knud kan desværre ikke være her i aften men jeg skal hilse mange gang. Vi besøgte Marianne og Knud i fredag for at
overrække æresmedlemsskabet. Som i måske kan se på billederne blev Knud glad og overrasket. . Tillykke til Knud og
tak for din kæmpe indsats.
I aften er vi flest af ”det grå guld” og ser vi fremad, må vi indrømme, at os er der ikke megen fremtid i. Vi skal finde
en måde at tiltrække de unge ”zappere” på. Jeg kender ikke svaret, men tænker, at det er en udfordring for alle
partier. Derfor skal det også løses tværpolitisk og i samarbejde. Her har den nyvalgte C politiker Martin Mikkelsen
allerede indbudt til tværpolitisk samarbejde om emnet. Jeg ved godt, at arbejdet er under VU – men skal det lykkes,
mener jeg, det skal have topprioritet i den nyvalgte bestyrelse. Ligesom det også er en opgave for jer medlemmer. Vi
er alle i berøring med unge næsten dagligt. Næste gang - prøv at spørge - hvad skal der til, for at du kunne blive aktiv
i et politisk parti?
--Med Uffe og Venstre for bordenden er Odder inde i en meget positiv udvikling. Vi har succes på bosætning,
erhvervsmålinger og masser af andre steder. På trods af store investeringer er kommunens økonomi gunstig, og Odder
er blevet et godt ”brand”.
Nu skal vi se frem - give hinanden håndslag på, at vi fører den politik, vi mener er bedst for Odder. Til det har vi
valgprogrammet ”Venstre vil videre” med på bagsmækken.
Gennem hele processen med at udforme valgprogrammet, var vi været i dialog med rigtig mange borgere. Dem har vi
lyttet til, og jeg håber, de kan se sig selv og deres ideer i programmet. For os har processen med valgprogrammet
givet anledning til nøje at beskrive, hvad Venstre i Odder vil, og vi har nu et mega godt grundlag til at træffe de
rigtige beslutninger.
Lone, Lene og Finn velkommen i byrådsgruppen. Jeg ved i er dygtige og kvalificerede, men det er også en stor arv, i
skal løfte efter Anne, Hanne, Mette og Bjarne. Til jer fire vil jeg sige tusind tak for indsatsen og på gensyn.
Til slut vil jeg gerne takke alle i bestyrelsen, KV17 gruppen, alle kandidater, Fatma, den ny og den gamle
byrådsgruppe 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.
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