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Venstre i Gedved 

Venstre i Gedved - Generalforsamling onsdag d. 27. feb. 2019 
 

Formandens beretning v. Rasmus Clausen 
 

1. Bestyrelsesarbejdet 
Vi har siden sidste generalforsamling i bestyrelsen kun afholdt 2 bestyrelsesmøder og  

desuden et enkelt kort konstitueringsmøde, som blev aftalt på telefon og med e-mail. Så  

selve bestyrelsesarbejdet har ikke i tidsforbrug fyldt så meget.  
 

Vi har dog som bestyrelsesmedlemmer været involveret i flere forskellige typer af 

arrangementer såsom dyrskue, kræmmermarked, opstillingsmøde og et par medlems-

arrangementer, som måske har været lidt ”top-styret” fra kommuneforeningens bestyrelse. 

 

2. Medlemsrekruttering 
Vi har også i 2018 forsøgt at holde fokus på medlemsrekruttering. Det er et meget centralt 

omdrejningspunkt for en efterhånden lille forening. Arrangementerne med fokus på medlems-

rekruttering sker i samarbejdet i kommuneforeningen for Venstre i Horsens Kommune.  
 

På det Østjyske Dyrskue i Horsens var der som tidligere år også i 2018 en Venstre-stand 

bemandet med Venstre-folk fra Horsens og Hedensted kommuner. Standen er åben begge 

dyrskue-dage og vi er med til at bemande den med Venstre-medlemmer. Her er det også muligt 

på forskellige tidspunkter at møde byrådsmedlemmer, folketings-kandidater m.fl. I forhold til at 

rekruttere medlemmer er det dog svært at komme igennem til et endeligt medlemsskab. Man 

kan være med til at overbevise (tror jeg nok), men endegyldigt at få nytegnet eller gentegnet et 

medlem er svært.  
 

Det er egentlig tænkt som et medlems-rekrutterings-arrangement, men det bliver mere et 

”Venstre-viser-flaget”-arrangement, hvilket i min optik har en lige så stor betydning. Det er 

vigtigt, at man som menigt medlem kan ”møde” Venstre. Derfor stiller vi da også gerne op 

sammen med de andre. 
 

Deltagelse på Horsens Kræmmermarked sidst i juli var et helt nyt tiltag, som blev afprøvet i 

2018 år. Ideen var, at det måske var nemmere at tegne nye medlemmer her. Ét enkelt nytegnet 

medlem til Brædstrup Vælgerforening blev det vist til. Men lidt er vel stadig bedre end 

ingenting. 

 

3. Medlemsarrangementer 
Kaare Dahl havde på kommuneforeningens vegne arrangeret virksomhedsbesøg på Air Liquide 

d. 23. okt. 2018. Selv om det jo ikke var et lokalt vælgerforenings-arrangement, men blev lavet i 

kommuneforenings-regi blev arrangementet faktisk skabt ud af vores vælgerforenings initiativ. 

Kaare havde nemlig brugt sine personlige kontakter til at få det til at løbe af stablen. Det var et 

rigtig godt besøg med 35-36 deltagere og en del af dem var fra vores vælgerforening. Det var i 

øvrigt et meget spændende og informativt besøg. 
 

Kommuneforeningen i Horsens Kommune havde arrangeret medlemsarrangement på Horsens 

Fjernvarme d. 6. nov. 2018. Her var der 21 deltagere. Ligeledes et meget informativt besøg, 

men jo mere et arrangement henvendt til medlemmer i Horsens Vælgerforening. 
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Det for nyligt aflyste arrangement d. 21. februar med Schnitzel, sang og foredrag var en 

”gammel” Gedved-Venstre-kending, som kom i kommuneforeningens klæder. Her stod jeg som 

arrangør og her var der igen god opbakning fra vores vælgerforenings medlemmers side. Dog 

var der samlet set ikke nok til, at vi ville gennemføre det. Selve idéen og indholdet er super-godt 

og arrangementet vil blive prøvet igen i slutningen af oktober eller starten af november. Her er 

der foreløbig tre datoer i spil. 
 

Vi vil desuden her til maj gerne stå klar med et arrangement, som kunne have udgangspunkt i at 

køre en tur med den nye letbane fra Odder til Århus. Vi ville gerne have gjort det allerede sidste 

år i maj, men da var letbanen endnu ikke frigivet til togkørsel. Det er den nu, så onsdag d. 22. 

maj prøver vi igen. Vi håber, vi kan få sat et arrangement sammen, der er attraktivt for vores 

medlemmer. Vi vil gerne have, at det er et arrangement, som skal løbe af stablen i de meget lyse 

måneder. Derfor er det arrangement i vores optik også ”låst” fast til sidst i maj måned. 

 

4. Dødsfald og udskiftning i byrådet 
Ved årets begyndelse havde vi fået to medlemmer fra vores foreningsområde valgt ind i Horsens 

Byråd, nemlig Peter Stougaard og Henning Jensen. Desværre og meget tragisk døde Peder 

Stougaard i sommer af kræft. Vi sender ved denne lejlighed igen den dybeste medfølelse og de 

varmeste tanker til hans familie. 
 

Ved Peders bortgang blev hans plads i byrådet ledig. I forhold til at bevare lokal indflydelse 

rådede vores område selv over 1. suppleantposten, idet Birthe Knudsen jo også fik et rigtig godt 

valg i november 2017. Nu er Birthe Knudsen tilbage i byrådet, men hun måtte efterfølgende 

opleve, at hendes mand også bukkede under for kræft. Igen skal der herfra sendes den dybeste 

medfølelse og de varmeste tanker til Birthe og hendes familie. 
 

Med alle ulykkerne i mente har vi dog antalsmæssigt set bevaret vores lokale indflydelse, 

hvilket for mig som formand hele tiden har været en klar målsætning for vores foreningsarbejde. 

Vi har til stadighed som et mål at beholde mindst to byråds-medlemmer fra vores 

lokalforeningsområde i Horsens Byråd. 

 

5. Samarbejdet med de øvrige foreninger/bestyrelser 
 

Kommuneforeningen for Venstre i Horsens Kommune 

I kommuneforeningens bestyrelse sidder fra vores vælgerforening Birger Kaas (i kraft af sin 

funktion som kredsbestyrelsesformand), Kaare Dahl, Niels Arne Kjærgaard og jeg som formand 

for Venstre i Gedved.  
 

Kommuneforeningen har sidste år indkøbt en campingvogn, som skal bruges i forbindelse med 

valgkamp-aktioner. Der er også indkøbt diverse valgkamp-materialer, som ligger klar i 

campingvognen (jakker, kasketter, kaffekrus, bolsjer m.m.), så den hurtigt er klar til brug. Den 

er meget iøjnefaldende og vil helt sikket vække opsigt. 
 

Der er generalforsamling i kommuneforeningen for Venstre i Horsens Kommune tirsdag d. 26. 

marts 2019 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. 

 

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 folketings-
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kandidat er stadig Birte M. Andersen, som sidder i byrådet i Skanderborg Kommune. Birte 

kommer senere på aftenen med et politisk oplæg. 
 

Det er fra kredsbestyrelsen, at hele valgkampagnen i forhold til folketingsvalget udspringer og 

vi har som vælgerforening (lige som vi plejer) bl.a. fået til opgave at sætte plakater op. Det gør 

vi med udgangspunkt de 4 gamle hovedområder. 
 

Svend Erik Knudsen er kredsbestyrelsens tovholder på ”varme valgkamp-hænder” (det med de 

”varme” arbejdende hænder er virkelig et begreb, der virkelig har slået sig fast i bevidstheden) 

og han vil i aften spørge ind til, hvor meget vi hver især kan bidrage med i forhold til at få valgt 

”vores egen” folketingspolitiker. 

 

Europaudvalget for Østjylland 

I Europaudvalget for Østjylland, som jo skal tage sig af valg til Europa-Parlamentet, sidder fra 

vores vælgerforening Eigil Holm, Kaare Dahl og Niels Anders Lund Svendsen. Venstre i 

Horsens Kommune kan sende 3 medlemmer til Europaudvalget og der sendes 3, som alle er 

hjemmehørende i vores vælgerforening. 
 

Det udvalg har været en del i arbejdstøjet i forhold til at skulle finde en kandidat fra Østjylland 

til opstilling til Europa-Parlaments-valget. Først måtte udvalget lide den tort, at Morten 

Løkkegaard blev valgt som spidskandidat i stedet for at være Østjyllands kandidat. Derefter 

fandt de Katrine Fruerlund, som blev opstillet og valgt. Sidenhen trak hun sig igen og der har 

derfor lige igen været opstillingsmøde i Århus, hvor Terese Blegvad (som i øvrigt sidder i 

byrådet i Århus) blev valgt.  
 

Ved det opstillingsmøde var der to kandidater opstillet, nemlig Niels Arne Kjærgaard fra 

Gedved og Terese Blegvad fra Århus. Trods en rigtig god videoudsendelse på storskærm og 

direkte Skype-forbindelse til New Zealand lykkedes det ikke at få Niels Arne Kjærgaard valgt. 
 

Niels Arne Kjærgaard blev på ingen måde ”fejet af banen” i forbindelse med afstemningen. Han 

fik et godt valg. Terese Blegvad blev dog valgt med stemmerne 34 mod 18 og er nu Østjyllands 

kandidat til EU-valget. Lige til oplysning, så var der 9 registrerede medlemmer mødt op fra 

Horsens Kommune. De 7 af dem var hjemmehørende i vores vælgerforening. Som forening er 

vi gode til - i forhold til andre - at møde op, men lige her kunne vi godt have gjort det bedre.  

Der skal under alle omstændigheder lyde en stor tak til Niels Arne for at stille op. 

 

6. Lokal vælgerforening eller kommune-vælgerforening 
Jeg indledte med at sige, at vi ikke i bestyrelsen havde holdt så mange møder, men aktiviteten i 

foreningen er sådan set intakt. Jeg er meget stolt over at se medlemmer fra vores forening bakke 

op om arrangementer og møder. Det vigtige er i mine øjne ikke antallet af bestyrelsesmøder, 

men aktiviteten i foreningen. Jeg håber, I som medlemmer bakker op om, at vi stadig er en 

selvstændig og selvkørende forening – og jeg hører gerne jeres tilkendegivelser i forhold hertil. 

 

7. Tak 
Til sidst vil jeg gerne som formand sige tak for det gode samarbejde i bestyrelsen – og tak for 

den store indsats i forbindelse med alle de mange arrangementer, der sættes i gang. Og ikke 

mindst også en tak til alle jer medlemmer, der bakker så stærkt op om foreningen. 
 

Rasmus Clausen 
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