
Beretning 

Generalforsamling den 23. marts 2021 

Året 2020 har været et underligt år, der i højgrad har været præget af nedlukninger på grund af Covid-19. 

Det betyder, at en række af de aktiviteter, vi normalt har i foreningen ganske enkelt ikke har fundet sted.  

Men alligevel har året ikke været udramatisk, det har vore folk på Christiansborg i den grad sørget for. 

Det seneste halvandet år har budt på to ekstraordinære landsmøder, og jeg kan uden at overdrive sige, at 

Venstres Hovedstyrelsen aldrig før er blevet involveret så meget i begivenhederne, som den bliver nu. Det 

er godt for demokratiet. 

Hovedstyrelsesmøder 

Med meget kort varsel er vi den ene gang efter den anden blevet indkaldt til virtuelle 

Hovedstyrelsesmøder, hvor vi har skullet tage stilling til aktuelle problemstillinger. Det tjener vor formand 

til stor ros, at han også her gør, præcist som han har sagt – at han ville involvere baglandet mere. 

Fra disse møder har jeg mest hæftet mig ved minkskandalen, hvor formanden i den grad lyttede til 

Hovedstyrelsens signal om, at vi under ingen omstændigheder kunne acceptere, at man slagter et helt 

erhverv. At det så efterfølgende viste sig, at der ingen lovhjemmel var til henrettelsen, gør jo ikke sagen 

bedre. Dette må og skal have konsekvenser for Statsministeren. 

Inger Støjberg 

Den anden sag var da Inger Støjberg åbenbart ikke helt havde forstået Landsmødets vip med en vognstang 

om, at vi ville have en formand og næstformand, der samarbejdede, og at Venstre ikke ønskede et 

formandskab, men én formand, der lægger kursen. Inger handlede helt åbentlyst illoyalt over for 

formanden, og der var ikke andre muligheder end at fortælle hende, at hun burde gå af som næstformand. 

Det gjorde hun, og vi har nu i stedet fået valgt Stephanie Lose som næstformand. Jeg troede på 

konstellationen Jakob og Inger fordi de holdningsmæssigt supplerede hinanden på fortræffelig vis. Der tog 

jeg fejl, Ingers behov for rampelyset var større end jeg troede. Med det nye hold Jakob og Stephanie har vi 

nu fået en dynamisk duo, der kæmper for fælles resultater og mindre for personlig promotion. 

Rigsretssagen mode Inger Støjberg er i mine øjne helt forfejlet, når man sammenligner med de svigt og 

fordrejninger som vor statsminister udsætter os for. En rigsretssag mod Mette Frederiksen vil i den grad 

være på sin plads, og det bliver spændende at se, om det røde kabinet uden videre kan acceptere så grove 

overskridelser.  For vi må jo konstatere, at der i folketinget skal være et flertal for en Rigsretssag, for at den 

kan iværksættes. 

Inger Støjbergs sag burde maksimalt kunne give en næse, for selvfølgelig skal landets love overholdes af 

alle. At man skal holde loven var også Jakob Ellemann-Jensens budskab i forbindelse med Inger Støjberg, og 

han gik tidligt ud og støttede en rigsretssag mod Inger Støjberg. Formentlig for at gøre banen klar til en sag 

mod Statsministeren. Jakob vurderede, at der ikke måtte kunne stilles spørgsmålstegn ved, at Venstre 

mener, at loven gælder for alle, og det var grunden til, at han tidligt meldte ud, at han støttede en 

rigsretssag, for at få hende renset. Det budskab kunne måske godt være givet på en anden måde? 

Inger Støjberg har efterfølgende forladt Venstre og det samme har vor tidligere formand Lars Løkke 

Rasmussen. To meget begavede politikere har forladt Venstre. Det kan vi kun beklage, men deres egoer vil 

noget andet. 



I sin indsættelsestale den 23. januar 1961 udtalte den nye amerikanske præsident ”spørg ikke hvad dit land 

kan gøre for dig, men spørg, hvad du kan gøre for dit land”. Det var vise ord, og behovet for at repetere 

denne tankegang bliver mere og mere aktuelt, både landspolitisk og lokalt. I dag ser vi levebrødspolitikere, 

der ikke har fokus på den ideologi, eller tankegang, der har fået dem valgt, men udelukkende på, hvor man 

kan opnå de flest personlige fordele. Partihopperne ser stort på de vælgere, der har stemt på dem, og det 

minder ofte om en form for ekstrem egoisme og et sygeligt behov for rampelys. Det er naturligvis altid i 

orden at ændre mening, det gør vi alle sammen ind imellem, men når man nu en gang er blevet blandt de 

få, der har opnået valg, så bør der også følge en særlig forpligtelse med til at være loyal over for det, man er 

valgt på. 

Mit indtryk er at for partihoppere er det ikke sagen, der er afgørende, det er den personlige vinding, der er i 

fokus. De spørger ”Hvad kan mit parti gøre for mig, og ikke, hvad kan jeg gøre for mit parti.” I dag hører vi, 

at en af Venstres højt profilerede medlemmer, Britt Bager, nu er hoppet over til de Konservative. Nuvel, 

Venstre er i stormvejr, men det ville klæde de personer, der i årevis har nydt godt af Venstres styrke, også 

blev for at kæmpe for den sag, de selv i en lang årrække har påstået, de stor inde for. 

Jakob som formand 

Det har naturligvis heller ikke forbigået min opmærksomhed, at Jakob Ellemann-Jensen har været udsat for 

en del kritik af sin måde at håndtere formandsrollen på, og tilslutningen til Venstre er i øjeblikket langtfra 

ideel. Jeg kan kun opfordre til tålmodighed. Det kommer, jeg husker hvordan flere af de politikere man i 

dag betegner strålende lys, i sin tid, da de startede, blev udstillet som uduelige. 

I august måned præsenterede Jakob Ellemann-Jensen for Hovedstyrelsen Venstres 4 årige strategi, der 

bygger på 3 søjler: Økonomi, velfærd og udlændinge. Den er senere blevet udbygget, og er nu også 

præsenteret for en bredere kreds af venstre medlemmer. Bæredygtighed går på tværs af alle søjler. 

Jakob og hans hold skal nok komme til at vende den nedadgående tendens, men han gør tingene på en 

anden måde end mange af hans forgængere. Det skal nok komme! – Jakob er den helt rigtige formand! 

Totalitær styreform! 

Det sidste år har vist os en Statsminister, der lader hånt om normale demokratiske spilleregler. På 

diktatorisk vis har hun styret både nedlukningen og åbningen i forbindelse med Covid-19. Hun er sluppet af 

sted med det, fordi hun har et flertal hos en flok af røde nikkedukker, som egentlig er ligeglade med 

demokratiet og den personlige frihed. Det ligger i deres DNA, for de har deres ideologiske rødder i den 

totalitære styreform (Jeg definerer lige det totalitære styre: Det er et politisk system, hvor statens ledere 

ikke anerkender nogen grænser for sin myndighed og forsøger at regulere alle aspekter af det offentlige 

og private liv, hvor det er muligt (det kan vist også betegnes som diktatur)).  Måske I kan genkende noget 

i det? - men derfor reagerer de røde partier ikke kraftigere, når hun træffer vidtrækkende beslutninger 

uden om folketinget. – Man undres over, om det virkelig er det, danskerne vil?  -  Men flertallet har hun! 

Nok om dette 

Strategi og valg 

Lokalt har vi nedsat en arbejdsgruppe, der har lagt den overordnede strategi for valget 2021. Ud fra denne 

udarbejder et valgprogramudvalg et oplæg til valgprogram, der så skal beriges med yderligere indhold, når 

kandidaterne kommer ind over. 



Vi er fortsat på jagt efter gode kandidater til det kommende kommunal- og regionsrådsvalg.  Vi har fundet 

nogle rigtig gode kandidater, men vi vil gerne have flere. Lokalforeningerne skal have fundet deres 

kandidater senest den 30. april. Det er vort mål, at vi skal have 25 kandidater og 2 kandidater til 

regionsrådsvalget. 

Vi skal senere i aften vælge vores spidskandidat til regionsrådsvalget. Vedkommende vil få nummer 14 på 

stemmesedlen, og det er min vurdering, at vedkommende reelt har en chance for at blive valgt.  

Nye valgte 

Sidste års generalforsamling, der sædvanligt vis holdes i marts blev voldsomt forsinket på grund af Covid-19 

nedlukningen. I Covid-19 sommerpausen nåede vi lige at holde generalforsamlingen den 9. juni, inden 

landet lukkede ned igen. På generalforsamlingen valgte Venstres kommuneforening en ny formand, da jeg 

trak mig efter 6 år på formandsposten. Jeg mente, at nye kræfter måtte til for at føre os frem til det 

forestående valg. Frank Nielsen blev valgt til ny formand. Desværre skete der det, at natten efter 

generalforsamlingen blev Frank Nielsen ramt af alvorlig sygdom, der krævede et længere 

genoptræningsforløb. Den 6. august meddelte Frank Nielsen, at han ikke var rask nok til at indtræde som 

formand, og der blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 27. august.  Jeg blev igen valgt til 

formand. Det skal også lige nævnes, at daværende næstformand Kaare Dahl gjorde en stor indsats, for at 

sikre, at den manglende formand ikke fik konsekvenser for foreningerne i Horsens. – Tak for det Kaare! 

På sidste års generalforsamling fik vi også valgt en ny formand for kredsbestyrelsen. Birger Kaas havde valgt 

ikke at genopstille. Nyvalgt blev Stephan Arnold Thomsen, der så skulle stå i spidsen for jagten på en rigtig 

god folketingskandidat. Den 6. oktober holdt vi et virtuelt opstillingsmøde, og Stephan Arnold Thomsen 

blev selv valgt som vores folketingskandidat. Til lykke med valget, og vi glæder os til at skulle føre dig frem 

til Christiansborg. Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt, at en person både skal beklæde funktionen som 

kandidat til Folketinget og funktionen som formand for den enhed, der skal støtte vedkommende i at blive 

valgt. Det er vigtigt, at der kan bevares fokus på både det politiske og det organisatoriske, og derfor er der i 

aften også forslag om, at vi vælger en ny formand til kredsbestyrelsen. Jeg synes, der er fundet en god 

afløser, og så kan Stephan koncentrere sig om det udadvendte for at blive valgt. Jeg ser frem til 

samarbejdet med kredsbestyrelsens nye formand. 

Bestyrelsesmøder 

Covid-19 har lært os at arbejde på nye måder. Bestyrelsesmøderne har i 2020 været holdt virtuelt. Det gør, 

at der ikke er arbejde med at finde egnet lokale, og vi slipper alle for kørslen. Selv om det er nemt, og vi har 

benyttet af det mange gange, så vil vi alligevel genindføre de fysiske møder, når det igen bliver muligt. Man 

får ikke det samme udbytte af et virtuelt møde. 

For at gøre det lidt mere attraktivt at være Venstre medlem prøvede vi at afholde et virtuelt møde om 

skolestrukturen i Horsens Sydbyen. Blandt deltagerne var der en god debat, og det er bestemt en form, vi 

godt kan anvende igen. 

Venstre – Sammen om Horsens 

Under titlen Venstre-sammen om Horsens holdt vi den 20. november et arrangement, som vi streamede ud 

til omverdenen. De, der havde betalt for det, fik på deres hjemadresse leveret gin, tonic vand , vin og øl 

samt tapas. Ved arrangementet havde Venstre enagageret 3 bands, der på skift underholdt. Mellem 

numrene sørgede en bartender for, at vi fik blandet den rigtige gin med den rigtige tonic. Venstre gjorde 



dette for at skabe et lys i den mørke Covid-19 tid, og på samme tid var det en hjælpende hånd til det 

nødlidende kulturliv. 44 deltog i den fulde pakke og 212 er med i Facebookgruppen. 

Kommuneforeningen forventer at afholde et lignende arrangement senere. 

Byrådet 

I byrådet kæmper vore 6 repræsentanter bravt for at holde den liberale fane højt, men udfordringen er den 

samme som på Christiansborg. Også her i Horsens dyrkes den totalitære styreform. Måske ikke så 

overaskende, når nu borgmesteren er Socialdemokrat, men kæden springer helt af, når man ser, hvem der 

blindt støtter ham for at få tildelt nogle udvalgsposter. Ideologien er til salg for gode honorarer! (jvf 

Kennedy Hvad kan kommune gøre for mig). 

Del og hersk er filosofien! Vi har en borgmester, der på grund af sine støtter, kan gøre præcist, som han vil.  

Han lader derved hånt om de mange borgere, der har stemt på Venstre. Det vil vi rigtigt gerne kunne lave 

om på. Det er forunderligt at se, hvordan partier, som ideologisk burde være tættest på Venstre, alligevel 

går sammen med socialdemokraterne - men honorarerne bestemmer. 

Venstre er i dag den eneste reelle opposition til Bykongen, og den position blev tydeliggjort, da 

budgetoplægget for 2021 indeholdte en skattestigning, som i Venstres øjne var ganske unødvendig. 

Venstre valgte på den baggrund at stå uden for budgetforliget for 2021.  

Tidligere blev vi i Venstre skoset for, at man i omgivelserne dårligt kunne adskille Venstre fra 

Socialdemokraterne. Det kan man i dag, og forhåbentligt også fremover - den linje er et bevidst politisk 

valg. 

Medlemssituationen 

Ser vi på medlemssituationen så fortsætter trenden fra de tidligere år, og vi mister fortsat medlemmer. Her 

i dag har vi 259 medlemmer. Pr. 1. august 2020 havde vi 271 medlemmer. Altså et tab på 12 medlemmer   

På samme tid har vi i denne periode fået 19 nye medlemmer. Det må alt andet lige betyde, at vi har mistet 

31 medlemmer. 

Der er i mine øjne ingen tvivl om, at en del af årsagen skal findes i de alt for mange personsager, vi har haft 

i denne periode. Vi kan og skal ikke være enige om alt, men det er i mine øjne en forkert løsning at forlade 

skuden. Man skulle hellere blive og søge at påvirke udviklingen. For mig er medlemsskabet af et politisk 

parti ikke en fanklub for enkelte politikere, men et fællesskab, der bindes sammen af fælles 

grundholdninger til en række af livets forhold. 

 

Tak 

Tak til vore byrådsmedlemmer for deres indsats i det forløbne år. I har ikke haft lette arbejdsvilkår, men I 

knokler ufortrødent videre i det af og til utaknemmelige arbejde. Tak for det. Det er mit oprigtige håb, at 

det kommende valg, vil gøre det lettere. 

Til slut en tak for bestyrelsen for et godt samarbejde i et vanskeligt år. Det er i krisetider, der er behov for at 

vi står sammen. Der er ingen tvivl om, at I som bestyrelse engagerer jer og bakker op. Tak for samarbejdet. 



Husk: selv når det går op ad bakke, så går det dog fortsat fremad. Nu har vi et spændende valg foran os, og 

lad os håbe, at vi kommer til at mærke, at bakken nu er besteget, så det kommer til at føles, som om vi har 

vinden med os.   

 


