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Venstre i Gedved 

 

Venstre i Gedved - Generalforsamling onsdag d. 11. marts 2020 
 

Formandens beretning v. Rasmus Clausen 
 

 

1. Bestyrelsesarbejdet 
Vi har siden sidste generalforsamling i bestyrelsen kun afholdt et ordinært bestyrelsesmøde. Rigtig 

mange praktiske ting klares med e-mail og telefon. Så den interne mødevirksomhed i bestyrelsen 

har ikke i tidsforbrug fyldt så meget.  
 

Vi har dog som bestyrelsesmedlemmer været involveret i mange forskellige typer af opgaver og 

arrangementer såsom plakatophængning, gadeaktioner, dyrskue, møder og to vidt forskellige 

medlemsarrangementer. Bestyrelsen var desuden også med på et særligt foreningskursus i august, 

hvor bestyrelserne fra de tre vælgerforeninger i Horsens Kommune, kommuneforeningens 

bestyrelse og Venstres byrådsgruppe deltog. Det var et rigtig godt kursus, som havde den meget 

sigende titel: ”Det hele skal spille sammen”. Venstres tidligere partisekretær Jens Skipper 

Rasmussen var lærer på kurset. 

 

 

2. Folketingsvalget 
Selv om det er fra kredsbestyrelsen, at hele valgkampagnen i forhold til folketingsvalget udspringer 

har vi som vælgerforening altid en praktisk opgave med at sætte plakater op. Det var en af vores 

store opgaver sidste år op til folketingsvalget på Grundlovsdag 2019. 14 dage forinden havde vi dog 

også fået sat nogle EU-valgplakater op. Opsætningen af plakaterne kørte sådan set godt i vores 

foreningsområde, selv om flere af ”opsætterne” ikke just kan betegnes som årsunger. Vi er altid delt 

op i de 4 hovedområder og har en stak plakater til hvert område. Der er kun 2-3 personer til at sætte 

op i hvert område, men det lykkes som regel fint. Det gjorde det også denne gang. Vi fik sat i alt 

420 plakater op. Heraf blev ca. 100 hængt op udenfor vores foreningsområde – de fleste i Horsens. 

 

Vi kan lige præcis godt dække vores eget område, men vi er ikke stærke (eller mange) nok som 

forening til at hjælpe kredsbestyrelsen med de andre opstillingskredse. Vi var heller ikke stærke nok 

i forhold til at være med til gade-aktioner (bl.a. uddele blomster, bolsjer, flag m.m.) sammen med 

folketingskandidaten. Selv om der også var et par ”kandidat-udfald” i forhold til at få overholdt alle 

aftalerne om at være på udvalgte steder, burde vi have kunnet bakke mere op. 

 

Venstre fik ved folketingsvalget i alt 825.485 stemmer – svarende til 23,4 % af stemmerne på 

landsplan. Det er en fremgang på 3,9 procentpoint i forhold til valget i 2015. Ved valget fik Venstre 

således 43 mandater i Folketinget. Det var et plus på 10 mandater. Det er som sådan et valgresultat, 

vi kun kan være rigtig godt tilfredse med. 

 

Venstre blev desuden i 2019 det største parti i 34 af opstillingskredsene. Socialdemokratiet blev 

størst i 54 opstillingskredse. Ved valget i 2015 blev Venstre størst i 12 opstillingskredse og 

Socialdemokratiet i 61 kredse. På det punkt var der også tale om en solid fremgang, men ingen af 

delene var jo som bekendt nok til at kunne fastholde regeringsmagten. 
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Venstre fik 22,6% af stemmerne i Østjylland. Det var en fremgang på lige knap 4 procentpoint i 

forhold til 2015. Dette gav 2 yderligere mandater til Venstre og samlet fik Venstre 6 mandater i 

Østjyllands storkreds, som er vores storkreds.  

 

Desværre var det jo som bekendt ikke nok til at vores folketingskandidat Birthe M. Andersen blev 

valgt, hvilket vi som lokal vælgerforening ikke kan være tilfredse med. Vi vil rigtig gerne have et 

folketingsmedlem, som er valgt her hos os. 

 

Med den store stemmemæssige fremgang er der dog god grund til alligevel at huske på, at selv om 

Venstre tabte regeringsmagten og vi ikke fik valgt vores lokale kandidat til Folketinget, så må selve 

valget betragtes som en succes. Vi skal huske os selv på at være stolte over et godt valg. 

 

 

3. Ny formand for Venstre 
I sommerferien sidste år gik der desværre helt kuk i forholdet mellem den daværende formand Lars 

Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen. Der udspillede sig en uskøn magtkamp for 

kørende kameraer. Det var ikke nogen nem Venstre-tid.  Det hele ender med, at der nærmest i fuld 

offentlighed smækkes med døre og knibes tårer. 

 

Pludselig går det op for en, at det betyder rigtig meget om man er delegeret eller ikke delegeret. Har 

du stemmeret ved landsmødet eller har du ikke? Det bliver pudselig et centralt omdrejningspunkt. 

Heldigvis kunne jeg som delegeret (pga. min post som vælgerforeningsformand) deltage i både det 

ekstra-ordinære landsmøde med formandsvalget og også det almindelige landsmøde. Der var rigtig 

mange medlemmer, som gerne ville give deres besyv med ved det medlemsmøde, som blev afholdt 

op til formandsvalget. 

 

Enden på alle de mange fortrædeligheder i offentligheden sker med valget af Jakob Ellemann- 

Jensen som formand og Inger Støjberg som næstformand. Vi har nu i Venstre fået et godt 

makkerpar. 

 

Jakob Ellemann-Jensen er en ny type formand, som nok skal ”slå igennem” som politisk leder. I 

min optik er det sådan set fint, at han ikke får meldt alt for mange ikke-gennemtænkte ting ud. Det 

var en rigtig god idé at lave den formandsturne, som han har lavet, hvor medlemmerne har kunnet 

komme med input. Flere her fra vælgerforeningen var da også med til mødet på Flemming 

Efterskole, hvor Jakob Ellemann-Jensen både lyttede og talte.  

 

Jeg brød mig ikke så meget om den offentlige magtkamp mellem Lars Løkke og Kristian Jensen, 

men jeg tror på, at der nu er banet en farbar vej for vores nye formand.  

 

 

4. Medlemsarrangementer 
Medlemsmødet d. 19. september op til formandsvalget var et samarbejdsarrangement mellem de 3 

vælgerforeninger i Horsens Kommune. Sammen med de to andre formænd Rosa Benkjer fra 

Horsens og Ole Dahl fra Brædstrup fik vi slået os så meget i tøjret, at vi fik lov at være de 

udfarende kræfter på dette arrangement. Sidste år på generalforsamlingen sagde jeg noget om, at vi 
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som lokal vælgerforening kom noget under pres af, at det hele tiden var i regi af Venstres 

kommuneforening, at arrangementerne blev afviklet.  

 

Det gode samarbejde på lokal-formandsniveau gjorde, at Ole Dahl og jeg kunne lave endnu et godt 

lokalt medlems-arrangement, nemlig det åbne debatmøde i Østbirk d. 19. november. Selv om der 

gik meget ”Østbirk-snak” i mødet var det lige præcis sådan et debatmøde, der tiltalte medlemmerne. 

Det at møde viceborgmester Martin Ravn og de øvrige byrådsmedlemmer fra Venstre i øjenhøjde 

var et hit. Den type møder skal vi helt klart kigge på fremadrettet og så må jeg i år tage tæskene for, 

at vi brugte alle vores sidste sparepenge på en helt nødvendig annonce til at reklamere for mødet.  

 

 

5. Frafald i byrådsgruppen 
Da vi startede kalenderåret 2019, havde vi to medlemmer fra vores foreningsområde valgt ind i 

Horsens Byråd, nemlig Henning Jensen og Birthe Knudsen. Desværre meldte Birthe Knudsen sig 

ud af Venstre og Venstres byrådsgruppe i november. Birthe havde ved flere lejligheder luftet sin 

utilfredshed med Venstre, så på den måde var det ikke så overraskende. Men jeg blev dog alligevel 

lidt overrasket over at skete lige her i november, for jeg synes egentlig, at Birthe og jeg havde en 

god aftale om ikke at lufte sin utilfredshed offentligt, men at arbejde videre ud fra det mandat, som 

var blevet givet. Der var trods alt mange, som havde stemt på Venstre i vores foreningsområde.  
 

Udmeldelsen betyder, at vi nu er ”bagud på point” i forhold til en af mine målsætninger med det 

lokale foreningsarbejde. Det er altså et klart mål for mig at have mindst to byrådsmedlemmer fra 

vores lokalforeningsområde i Horsens Byråd. 

 

 

6. KV-21 
 

Vi skal til kommunalvalget opstille 5 kandidater fra vores foreningsområde. Vi er tildelt pladserne 

3, 8, 13, 18, og 23 på den fælles liste. Der opstilles i alt 25 kandidater på Venstres liste og det er 

altså tvingende nødvendigt, at vi finder 5 gode kandidater. Vi har heldigvis allerede én, nemlig 

Henning Jensen, som genopstiller. Spidskandidaten vælges på kommuneforeningens 

generalforsamling (udsat dato pga. Corona-virus-smitte-fare) og her vil jeg da anbefale, at man 

stemmer på Martin Ravn, som I også får lov til at udspørge her efter selve generalforsamlingen. 

 

 

7. Tak 
Til sidst vil jeg gerne som formand sige tak til bestyrelsen for den store indsats i forbindelse med 

alle de mange arrangementer, der sættes i gang. Og ikke mindst også en stor tak til alle jer 

medlemmer, der bakker op om vores forening. 

 

Rasmus Clausen 
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