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Venstre i Gedved 

Venstre i Gedved - Generalforsamling onsdag d. 28. feb. 2018 
 

Formandens beretning v. Rasmus Clausen 
 

1. Bestyrelsesarbejdet 
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling bestået af Rasmus Clausen (formand), Kaare 

Dahl (næstformand), Svend Erik Knudsen (sekretær), Hanne Darling (kasserer), Birger 

Kaas, Birthe Knudsen (indtil 31/12), Erik Winther, Mogens Egelund og Henning Jensen.  

 

Desuden har byrådsmedlem Ingerlise Thaysen altid (indtil 31/12) deltaget i 

bestyrelsesmøderne.  

 

Vi har i bestyrelsen afholdt 6 bestyrelsesmøder og et enkelt kort konstitueringsmøde. 

Desuden har vi været med til et medlemshvervemøde, foreningstræf, dyrskue, landsmøde og 

et par medlemsarrangementer. 

 

Medlemsarrangementer 

Torsdag d. 18. maj havde vi arrangeret bustur rundt i kommunen. Ud fra den betragtning, at 

der faktisk er mange steder i kommunen, hvor der er rigtig meget fart på, lavede vi en tur til 

en række udvalgte områder. Vi vil som parti gerne være med til at udbrede kendskabet til 

udviklingen i Horsens Kommune. Derfor var det meget nærliggende at tage en tur rundt til 

de steder, hvor der i de seneste år er sket meget og hvor der også fremover vil ske meget. 

 

Det er politisk bestemt, hvor kommunen geografisk skal udvikle sig og formålet med turen 

var helt klart at give deltagerne en større indsigt i, hvor i kommunen der er meget gang i 

udviklingen. Rundvisere på turen var Martin Ravn og ikke mindst Ingerlise Thaysen. Ud 

over rundviserne var der 31 deltagere på turen - heraf var de fleste Venstre-medlemmer. 

 

Det blev til en tur med start fra udstykningen i Gedved og gennem Egebjerg videre til 

Nørrestrand, hvor der jo er planer om, at en hel ny bydel skal ligge. Vi fik en lille 

rundvisning på havnen og besøgte derefter udstykningerne ved Bollervej og Nordrevej. Her 

så vi så også, hvor den berømte – eller berygtede (alt efter temperament) – Klokkedal-

forlængelse af ringvejen kunne placeres. Efter besøg i bl.a. Torsted og Hatting endte turen i 

Provstlund-udstykningen med kaffe i Hans Bangs garage. Det blev en meget oplysende tur i 

forhold til udviklings- og udstykningspolitik. 

 

Ud over vores egne medlemsarrangementer har der i kommuneforenings-regi i 2017 bl.a. 

været et politisk arrangement med integrationsminister Inger Støjberg. Her mødte 60 

deltagere op på Café Golfert, som er restauranten ved Horsens Golfbane. Som en deltager 

sagde, så er Inger Støjberg hamrende god i den slags sammenhænge. Hun vinder virkelig 

ved ikke at skulle udtale sig på kun 10 sekunder i TV. Hun uddyber og giver mange gode og 

oplysende eksempler. 

 

Sidst men ikke mindst havde vi i november i forbindelse med valgkampen politisk 

arrangement med Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen. Her var der 38 

deltagere på Elbæk Efterskole. Jakob Ellemann-Jensen er også tydelig og skarp. Han er god 

til at trække pointerne op. Så på det område har det været et år med stor aktivitet. 
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Medlemsrekruttering 

Vi har også her i 2017forsøgt at sætte fokus på medlemsrekruttering. Det er sket i regi af 

samarbejdet med de øvrige to vælgerforeninger i Horsens Kommune. 

 

Venstre i Ikast-Brande Kommune har nemlig haft et markant stigende antal medlemmer. 

Venstre i Ikast-Brande består af fem vælgerforeninger samlet i en kommuneforening og en 

kredsbestyrelse.  

 

De var gået fra 450 medlemmer i slutningen af 2015 til at have 700 medlemmer i september 

2016. Altså næsten en fordobling ud af en befolkning på ca. 40.000 borgere i kommunen. 

Til sammenligning har vi i Horsens Kommune haft en medlemstilbagegang fra 371 

betalende medlemmer i 2016 til 351 ved slutningen af 2017.  

 

Hvad skyldes deres succes? Det ville vi gerne vide lidt mere om. Kommuneforeningens 

medlemshverveudvalg havde derfor inviteret formanden for Venstre i Ikast-Brande Finn 

Damkjær Pedersen for at få del i opskriften på medlemssuccessen.  

 

For det første så skyldes en del af succesen nok, at der havde været et markant kampvalg om 

at blive borgmesterkandidat efter Carsten Kissmeyer. Men Finn Damkjær kom også med en 

lang række andre forslag 

 

Virksomhedsbesøg rundt på lokale virksomheder, som vi også har brugt, var ret populært. 

Desuden var der blevet skabt nogle traditioner omkring nytårskur, julefrokost og 

grundlovsmøder. Herudover var ”Kend din kommune” hvert år i august en succes, hvor man 

i busser kører rundt på lynvisit til lokale virksomheder og kulturinstitutioner. Det er til 

almindelig oplysning en vognmand, som sponsorer busserne. Det sidstnævnte lå jo meget 

tæt op af det, som vi også anser for at være en succes, nemlig turen rundt i kommunen. Her 

var der dog desværre ingen sponsor på bussen. 

 

Vores konklusion er imidlertid også, at vi skal blive ved med at lave noget, der giver mening 

for medlemmerne og ikke mindst potentielle medlemmer. Ved vores arrangementer er der 

nu også fast åbent for ikke-medlemmer. Vi prøver at forfølge succesen og vi har også et 

arrangement i støbeskeen, men har dog en ”blind makker”. Vi er klar til en fællestur med 

den nye letbane fra Odder til Århus. Vores blinde makker er, at vi lige skal have toget til at 

køre først. 

 

Tak 

Jeg vil gerne som formand sige tak for det gode samarbejde i bestyrelsen – og tak for den 

store indsats i forbindelse med valget. Det er dejligt, når man som formand kan mærke, at 

alle gerne vil gøre en god indsats. 
 

Fra vælgerforeningens side skal der her i formandsberetningen endnu en gang udtrykkes en 

overordentlig STOR TAK til Ingerlise Thaysen. Vi vidste allerede sidste år, at hun trak sig 

fra byrådsarbejdet og her pr. 31/12 er det nu blevet dagligdagen ikke at være med mere. Hun 

har været vores vælgerforenings faste politiske ankermand i rigtig mange år først som 

medlem af henholdsvis kommunalbestyrelsen i den gamle Gedved Kommune og her de 

sidste år efterhånden mange år som medlem af Horsens Byråd. Hermed endnu en gang en 

stor tak til Ingerlise for hendes utrættelige indsats. 
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2. Kommuneforeningen for Venstre i Horsens Kommune 
I kommuneforeningens bestyrelse sidder fra vores vælgerforening Birger Kaas, Peder 

Stougaard, Kaare Dahl og undertegnede.  

 

Det er bl.a. herfra arbejdet i medlemshverveudvalget udspringer og det er også her hele 

valgarbejdet har sit afsæt. Valgkampagner i forbindelse med kommunalvalg er i høj grad en 

opgave for kommuneforeningen. Hvorvidt det også er kommuneforeningens opgave at være 

på banen i forhold til regionsrådsvalget, landede efter min mening i et tomrum ved dette 

valg. Et tomrum forstået på den måde, at kommuneforeningen i hvert fald ikke havde ret 

meget fokus på det. I min optik var det altså ikke ret godt. 

 

Der er generalforsamling i kommuneforeningen for Venstre i Horsens Kommune torsdag d. 

22. marts 2018 kl. 19.00 i kantinen på Horsens Folkeblad. Her kan man som medlem 

komme og høre mere. Hermed skal der lyde en opfordring til at møde frem. 

 

3. Kommunal- og regionsvalget i 2017 
Vi fik jo i vores vælgerforening i marts sidste år valgt 4 kandidater til den fælles 

kandidatliste. Det var som bekendt Birthe Knudsen, Henning Jensen, Birger Kaas og Peder 

Stougaard. Desuden havde vi været med til at få Niels Arne Kjærgaard opstillet som 

kandidat til regionsrådet. 

 

Det er et stort arbejde at påtage sig, når man vælger at stille op til regionsrådet eller byrådet. 

Og vi er utrolig glade for, at I alle 5 stillede jer til rådighed. En stor tak for det. Det er et 

stort arbejde bare at være med i valgkampen og det er ikke mindst personligt hårdt, når alle 

anstrengelserne ikke fører til valg. En særlig tak til jer. 

 

Som lokalt foreningsområde havde Venstre i Gedved havde på mange måder et godt valg. 

Østbirk valgdistrikt præsterede at blive ”højdespringeren” i for hold til at hente stemmer. 

Her var der også to stærke kandidater opstillet, som begge må have fået nogle flere til at 

sætte kryds ved Venstre. Det er set med Venstre-øjne fantastisk godt, selv om det jo som 

bekendt ikke rakte til, at begge kandidater blev valgt. 

 

Vi fik valgt to medlemmer til byrådet, som var stillet op af os: Peder Stougaard og Henning 

Jensen. Desuden er det en af vores opstillede kandidater, som sidder på 1.suppleant-posten, 

nemlig Birthe Knudsen. 

 

Inden valgkampen gik i gang havde vi (ved også sidste gang at sidde på 1.suppleant-posten) 

to byrådsmedlemmer fra vores foreningsområde. Det havde jeg et mål om ikke måtte blive 

sat over styr og det måtte gerne øges. Vi formåede at fastholde to byrådsmedlemmer og 

faktisk også erobre 1.suppleant-posten igen. I forhold til at vi i Venstre generelt oplevede 

tilbagegang er det et fornuftigt resultat.  

 

Samtidig kan vi konstatere at det samlede antal Venstre-byrådsmedlemmer blev fastholdt 

trods nedgangen i det samlede antal stemmer. Det skal man også huske at glæde sig over. 

Desuden bør vi glæde os over, at vores borgmesterkandidat også henter flere og flere 

personlige stemmer. 
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4. Vedtægtsændringer 
I forlængelse af valgkamp, opstillingsregler og polemik om, hvem der nu kommer fra hvor, 

vil jeg lægge op til som særskilt punkt, at vi ændrer i vores vedtægter.  

 

Hvis vi skal bevare en selvstændig forening er det nødvendigt at se på de udfordringer, der 

presser os og en af dem er, at vi er begyndt at blive ”små”. Samtidig virker globaliseringen 

også lokalt. Vi ser ikke helt så mange fjendebilleder længere, når vi kigger ind over de 

gamle sognegrænser.  

 

Punktet med mulige vedtægtsændringer er på generalforsamlingens dagsorden som et 

særligt punkt, men nævnes alligevel kort her i beretningen, fordi vi i bestyrelsen diskuterede 

om der måske var større ændringer på vej hen over de næste par år.  

 

5. Kredsbestyrelsen 
I kredsbestyrelsen, som jo skal tage sig af folketingsvalgene sidder fra vores vælgerforening 

Birger Kaas (som er formand), Ingerlise Thaysen og Svend Erik Knudsen. Vores 

folketingskandidat er stadig Birte M. Andersen, som sidder i byrådet i Skanderborg 

Kommune. Birte kommer senere på aftenen med et politisk oplæg. 

 

Der har jo flere gange været raslet med sablerne i forhold til et folketingsvalg, så plakaterne 

står stadig klar. 

 

6. Landspolitisk afslutning 
Der er i aften også generalforsamling i Røde Kors’ Horsens Nord-afdeling. Jeg tror det er 

det samme geografiske område, som os. Her er der foredrag om, hvordan vi lokalt kan 

integrere flygtninge. Jeg tror, der bliver fortalt en succeshistorie, for lokalt har der været 

forholdsvis gode resultater med denne integration. Når det ikke drejer sig om for mange, når 

man kan finde et arbejde, når man kan bo side om side og når man kan være med til de 

samme fælles aktiviteter, så har integrationsprocessen bedre vilkår.  

 

Når Socialdemokraterne nu langt om længe har indset, at antallet af flygtninge og 

indvandrere faktisk HAR en betydning, så er der måske en bedre mulighed for et 

konstruktivt samarbejde. Måske også et samarbejde, som ikke bygger på helt så skingre 

toner, som dem Dansk Folkeparti nogle gange kan sende i æteren. 

 

Politik er stedet, hvor man i foreninger finder sammen efter overbevisning og hvor man 

siden dyrker samarbejdets kunst. Både landspolitisk og lokalpolitisk bør der kunne 

samarbejdes konstruktivt med dem, man er mest enige med uden at der hele tiden skal findes 

særløsninger og ytres særstandpunkter. Venstre er et samarbejdsparti og det klæder både 

Venstre og politik generelt, når der findes løsninger i samarbejdets ånd. 

 

Rasmus Clausen 
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