
    
 
 
 
 

 
 

 
 

Kommuneforening Horsens 

Stem personligt 

 

 

Valget den 21. november er et valg både til kommunalbestyrelsen i Horsens og til Regionsrådet i region 

Midtjylland. Da Venstre overalt har en såkaldt sideordnet opstilling, er det udelukkende antallet af 

personlige stemmer, der afgør, hvem der for de næste fire år bliver valgt. 

Derfor er det vigtigt, at du afgiver en personlig stemme på den Venstre kandidat, som du helst vil have 

valgt. 

Hos Venstre i Horsens kommune har vi denne gang færre kandidater, end vi havde ved det sidste valg, og 

det er derfor vigtigt, at der som aldrig før bakkes op om de 14 kandidater, vi har til kommunalbestyrelsen 

og de 2 vi har til Regionsrådet.  

I valgkampen har en stor flok af frivillige og kandidaterne ydet en kæmpe indsats for at få profileret 

Venstre, vores spidskandidat Martin Ravn og de 15 andre gode kandidater. Til dem skal der herfra allerede 

nu lyde en stor tak. Men som man jo siger, så er valget ikke slut, før ”den fede dame har sunget”, og det 

gælder om at holde gejsten, også i valgets slutfase. 

Så til alle – Husk nu at stemme personligt den 21. november. 

 

 

Af: Per Svendsen 

Formand for Venstres 

Kommuneforening i Horsens 



    
 
 
 
 

 
 

 
 

Kommuneforening Horsens 

Holdet 

Når du skal stemme personligt anbefaler vi, at du vælger en af disse kandidater. 

Martin Ravn Viceborgmester pomr@horsens.dk    
 

40 16 26 34 

Anne Lene 
Løvbjerg 

Selvstændig poan@horsens.dk 
 

60 29 54 20 

Birthe Knudsen Teknisk koordinator pobk@horsens.dk 
 

25 14 14 63 

Jørgen Korshøj Halinspektør pojk@horsens.dk 
 

51 72 47 23 

Torben Busk Virksomhedsudvikler tobucon@gmail.com 
 

28 15 17 82 

Frederik Allentoft-
Andersen 

Student frederikdixie@gmail.com 
 

24 44 86 06 

Christa Skelde Direktør christaskelde@gmail.com 
 

30 13 63 26 

Henning Jensen Konsulent hhj@besked.dk 
 

40 33 99 21 

Ole Dahl 
Kristensen 

Ingeniør Ole.jesper.dahl@kristensen.tdcadsl.dk 
 

99 55 91 81 

Dorthe Mogensen AKT Vejleder dorthe@bondekone.dk 
 

40 43 13 63 

Morten Gregers 
Christensen 

Viceforstander mgchris@gmail.com 27 24 62 42 

Marianne Nørmark Butiksindehaver mariannenormark@gmail.com 
 

27 24 62 42 

Birger Kaas Anlægsgartnerformand Birger.kaas@gmail.com 
 

29 79 09 30 

Peder Stougaard Redaktør post@oestbirk-avis.dk 
 

28 45 80 94 

 

Til regionsrådsvalget er følgende to opstillet for Venstre i Horsens 

Niels Arne Kjærgaard 
Jensen 

Konsulent nak@surfpost.dk 
 

24 61 07 09 

Torben Busk Virksomhedsudvikler tobucon@gmail.com 
 

28 15 17 82 
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Kommuneforening Horsens 

 

  

                      

 

 

Birger Kaas 

Martin Ravn 

Borgmesterkandidat 

Anne Lene Løvbjerg Birthe Knudsen Jørgen Korshøj Torben Busk 

Frederik Allentoft-

Andersen 

Christa Skelde Henning Jensen Ole Dahl Kristensen Dorthe Mogensen 

Morten Gregers 

Christensen 

Marianne Nørmark Peder Stougaard 



    
 
 
 
 

 
 

 
 

Kommuneforening Horsens 

 

 

 

Politik er det muliges kunst  
(af Per Svendsen, formand) 
 

En valgkamp er altid hektisk, og medierne søger hele tiden at finde tilgange, der kan udlægges som 

konflikter. Udtalelser bliver ofte taget ud af deres rette sammenhæng, så de får en ganske anden mening, 

end afsenderen havde til hensigt. 

I Jyllands Posten den 2. november konstaterer man, at Venstre i Horsens har markant færre kandidater 

opstillet målt i forhold til sidste valg. Det er en korrekt iagttagelse, og jeg kan konstatere, at de lokale 

vælgerforeninger nogle steder har haft svært ved at finde kandidater. Jeg bliver så spurgt, om Venstres 

”møgsager” har haft betydning for det? Mit svar var, at manglende tid og en hård politisk tone er vigtige 

årsager, men da vi jo beviseligt har haft udmeldelser af partiet på grund af disse sager, så er der en mindre 

kreds at tage kandidaterne fra. Det er så blevet tolket som om, at jeg giver ”møgsagerne” skylden for, at 

færre ønsker at stille op. 

Jeg nævnte i samme interview, at vi ikke ville have kandidater for enhver pris. Situationen med de færre 

kandidater har været drøftet med formændene for de enkelte vælgerforeninger, og muligheden for at 

annoncere efter kandidater eller at gå til folk, man ikke rigtigt kender, er blevet fravalgt. I den forbindelse 

er udtrykket ”kvalitet frem for kvantitet” blevet brugt. 

Enhver formand og bestyrelse er nødsaget til at navigere i den virkelighed, de befinder sig i. Mine udtalelser 

skal på ingen måde opfattes som en kritik af tidligere førte valgkampe eller tidligere opstillede kandidater.  

Enhver valgkamp har sit eget særpræg, og jeg har aldrig været i tvivl om, at tidligere kandidater og mine 

forgængere på formandsposten har gjort det, der på det pågældende tidspunkt var bedst for Venstre. Men 

forudsætningerne forandrer sig hele tiden, og hvad der var den optimale mulige løsning ved sidste valg er 

ikke nødvendigvis gældende ved dette valg.  

Politik er og bliver det muliges kunst! 

Niels Arne 

Kjærgaard Jensen 

Regionsrådsvalg 

Torben Busk 

Regionsrådsvalg 



    
 
 
 
 

 
 

 
 

Kommuneforening Horsens 

Mød Inger Støjberg 

 

Vor udlændinge og integrationsminister Inger Støjberg kommer til Horsens den 16. november i tidrummet 

17-19.  

På Café Golfert, Silkeborgvej 44 i Horsens (ved golfbanen) holder vi et arrangement, hvor alle er velkomne 

til at komme og høre om det sidste på udlændinge og integrationsområdet. Ved samme arrangement vil 

vore lokale kandidater orientere om, hvorledes integrationsområdet bør håndteres lokalt. 

Til mødet serverer Amalielund Mad stegt flæsk og persillesovs til en pris på 130 kroner.   

Alle er velkomne til arrangementet, så tag din nabo med! – Blot er tilmelding nødvendig på 

svendsenper23@gmail.com. 

 

Venstres politiske ordfører på besøg 

 

Lørdag den 18. november kommer Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen på besøg i vort 

”pastorat”. Vi forsøger at arrangere et møde med ham et sted i Hovedgaard og omegn. På mødet vil han 

Udlændinge og integrationsminister 

Inger Støjberg kommer til Horsens den 

16. november 

Venstres politiske ordfører, Jakob 

Ellemann-Jensen kommer den 18. 

november klokken 14 til Horsens-

området. 

Der arbejdes på om vi kan arrangere et 

møde med ham i Hovedgaaard 

mailto:svendsenper23@gmail.com


    
 
 
 
 

 
 

 
 

Kommuneforening Horsens 

Til dette valg har vi monteret 

trailere med vore 

kandidaters valgplakater. De 

kørende valgplakater vil 

frem til den 21. november 

kunne mødes på vejene i 

Horsens kommune.  

 

fortælle om, hvorledes det politiske landskab ser ud netop nu set fra en politisk ordføreres synsvinkel. Vore 

lokale kandidater vil endvidere komme med indlæg til belysning af de problemstillinger, de er stødt på i 

valgkampen. Jakob Ellemann-Jensen forventer at være i Hovedgaard ved 14- tiden. 

Nærmere detaljer for besøget, herunder stedet, vil vi sende ud, når det er endeligt fastlagt. Men sæt kryds 

både ved valget og ved den 18., hvor du kan møde Jakob Ellemann-Jensen.  

 

Kørende plakatsøjle

 

 

 


