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Venstre i Gedved 

Venstre i Gedved - Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2021 
 

Formandens beretning v. Rasmus Clausen 
 

 

1. Bestyrelsesarbejdet 
Det er mærkeligt at skulle aflægge beretning for en forening, som har ligget dvale i et helt år. Det er 

i dag ét år og én uge siden, vi havde generalforsamling og det havde vi på selve den dag Danmark 

blev lukket ned nemlig d. 11. marts 2020. Da vi kom hjem fra generalforsamlingen, havde 

statsministeren reelt lukket landet ned.  

 

Op til generalforsamlingen var der ugen inden blevet indført forbud mod forsamlinger på over 1000 

personer og alle var blevet opfordret til at hilse med albuen og nyse i ærmet. Vi var slet ikke klar 

over den aften, hvor vidtrækkende den nedlukning skulle vise sig at blive. Men vi nåede altså lige 

akkurat generalforsamlingen i fysisk stand. Det var der mange andre, der ikke gjorde.  

 

Vi har ikke holdt møder og vi har ikke afholdt arrangementer, så derfor kunne beretningen ende her, 

men jeg synes for god ordens skyld, at I skal have et lille indblik i, hvad foreningen jo trods alt har 

været en del af. Vi har som bestyrelsesmedlemmer på anden vis været involveret i andre typer af 

opgaver. 

 

 

2. Venstres Kommuneforening i Horsens 
Horsens Kommuneforenings generalforsamling blev udsat helt til hen i juni måned. Den blev først 

afholdt d. 9. juni, hvor det igen var blevet tilladt at afholde generalforsamlinger, som dog skulle 

foregå uden sang og siddende på stole. Vi var stadig - uden at vide det - lidt i småtings-afdelingen 

for corona-restriktioner og corona-tiltag. Alle tænkte, at nu var der da lys for enden af tunnelen. Vi 

troede, at nu havde vi bare lige de sidste par ting at få tilbage på plads. 

 

På kommuneforeningens generalforsamling skulle der vælges en ny formand og det blev Frank 

Nielsen fra Brædstrup. Han skulle afløse Per Svendsen, som gerne ville trække sig. Alt var klappet 

og klart indtil dagen efter, hvor Frank Nielsen bliver så alvorligt syg, at han hverken kan varetage 

sit daglige arbejde eller deltage i foreningsarbejde. 

 

Da bestyrelsen jo ikke var konstitueret, blev det den forhenværende og afgående næstformand 

Kaare Dahl, som pludselig blev fungerende formand. Kaare Dahl er også med her i 

vælgerforeningens bestyrelse. Men det blev ikke nogen let opgave, for der skulle jo afholdes en ny 

generalforsamling og der skulle igen findes en ny formand. Efter adskillige telefonmøder og en stor 

indsats fra Kaares side blev der afholdt generalforsamling på ny d. 27. august 2020.  

 

Heldigvis ville Per Svendsen gerne tage tråden op og stille op igen. Privat ville han gerne have haft 

lidt mere tid til sine børnebørn, men han ville på den anden side heller ikke lade Venstre i stikken. 

Så Per vendte tilbage til formandsstolen sidst i august. Jeg synes, det er på sin plads her i den lokale 

vælgerforening at sige tak til Kaare Dahl for indsatsen i overgangsperioden, hvor der var usikkerhed 

om stort set alting. Tak for det Kaare! 
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3. Folketingskandidat 
Da vi havde folketingsvalg i 2019, fik vi jo som bekendt ikke valgt en kandidat fra Horsenskredsen 

og vi vidste internt godt, at Birte Andersen ikke ville genopstille som kandidat. Hun var dog i en del 

af nedlukningstiden officielt stadig vores kandidat. Ved kommuneforeningens generalforsamling 

var der også valg til kredsbestyrelsen og som ny formand for den blev Stephan Arnold Thomsen 

valgt.  

 

Stephan Arnold er sidenhen også blevet vores nye folketingskandidat. Det foregik ved et online 

opstillingsmøde d. 6. oktober 2020. Både i lokalforeningen, i kommuneforeningen og i 

kredsbestyrelsen var vi vist alle ved at være blevet klar over, at vi ikke sådan lige fik de gamle 

vilkår med plads til fysisk fremmøde tilbage. Et online opstillingsmøde blev derfor første skridt 

mod en ny mødeform.  

 

Vi var dog 4 her fra vores lokale bestyrelse, som deltog fysisk i et ”fjernsyns-studie” med Stephan 

Arnold Thomsen som taler og opstillet folketingskandidat. Med kun én kandidat opstillet gik mødet 

– forholdende taget i betragtning – rigtig fint. Men vi må også indrømme, at et online-møde alt 

andet lige er med til at begrænse antallet af deltagere, der synes de vil ”møde frem” på skærmen. 

Men det var godt i efteråret at få afprøvet muligheden. 

 

Derfor er det nu Stephan Arnold Thomsen, som er vores folketingskandidat og ham skal vi sørge 

for at stå sammen om, hvis vi skal have ham valgt. Som lokalforening har vi som mål at få et 

folketingsmedlem fra vores egen kreds igen. 

 

I min optik er Stephan et godt bud på en rigtig god lokal kandidat. Han er selvfølgelig ikke en TV-

kendis, som har været med i ”Vild med dans” eller lignende, men ham kan vi få valgt på, at han er 

god til det politiske. Og det er vel heller ”ikke så ringe endda!”  

 

 

4. Ny næstformand for Venstre - igen 
Jeg sagde sidste år på generalforsamlingen i 2020, at vi efter en lang og uskøn magtkamp i 2019 nu 

endelig havde fået et godt makkerpar med Jakob Ellemann-Jensen som formand og Inger Støjberg 

som næstformand. Der tog jeg desværre fejl! Det var tilsyneladende alt andet end et godt 

makkerpar. For øvrigt skal de vist heller ikke være hverken makkere eller makkerpar. Den ene skal 

være formand og den anden skal være næstformand. Tilsyneladende kan det være svært for den, 

som har titlen ”næst-” stående foran titlen ”formand”. 

 

I julen 2020 løb det helt af sporet og Inger Støjberg blev bedt om at træde tilbage som næstformand. 

Selv om det historisk hører til foreningsåret for 2021 vil jeg alligevel tillade mig at bemærke, at NU 

har vi – ikke et godt makkerpar – men en god næstformand, der vil bakke vores formand op. På et 

ekstraordinært landsmøde i januar (afholdt online) blev Stephanie Lose nemlig valgt som ny 

næstformand. Hun er på mange måder en god repræsentant for det regionale og kommunale 

bagland. Hun har indtil nu klaret – og klarer heldigvis stadig – tjansen som regionsrådsformand i 

Region Syddanmark på en fremragende måde.  
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Enhver form for landspolitisk mudderkastning smitter af på os, som står i et lokalt politisk arbejde. 

Derfor er det af stor betydning, at der er ”ro i toppen”. Det er min fornemmelse, at det er der nu, 

men generelt set er uroen i almindelighed ikke væk. Den lurer lige om hjørnet, fordi både Lars 

Løkke Rasmussen og Inger Støjberg som frafaldne Venstre-medlemmer stadig kan skabe uro.  

 

Det virker dog som om Jakob Ellemann-Jensen er begyndt at finde sig bedre tilpas i rollen som 

partiformand efter at Inger Støjberg ikke længere er med i Venstre. Det er heldigvis et godt tegn, for 

vi vil gerne stå lidt bedre i meningsmålingerne landspolitisk, når det går løs til kommunalvalget i 

november. 

 

 

5. Kommunalvalg 2021 
 

Vi skal til kommunalvalget her senere i år opstille 5 kandidater fra vores foreningsområde og vi 

forsøger at afholde et fysisk opstillingsmøde sidst i april. Her håber vi på, at corona-restriktionerne 

er blevet lempet så meget, at det kan lade sig gøre at afholde et helt almindeligt møde.  

 

Vi er tildelt pladserne 3, 8, 13, 18, og 23 på den fælles liste. Der forsøges (selv om det kan være et 

ambitiøst antal) opstillet i alt 25 kandidater på Venstres liste og det er meget nødvendigt, at vi finder 

5 gode kandidater. Desværre har Henning Jensen valgt ikke at genopstille. Så vi får ikke nogen 

siddende byrådsmedlemmer på nogen af vores pladser på listen. Men vores mål er stadig, at vi kan 

vende tilbage til at have mindst to byrådsmedlemmer fra vores lokalforenings-område i Horsens 

Byråd. 

 

 

6. Venstres overordnede strategi 
Jakob Ellemann-Jensen og Venstre har arbejdet meget med den strategi, som på landsplan skal få 

Venstre tilbage til Danmarks rorpind. Strategien indeholder tre centrale arenaer, som tilsammen 

udgør de vigtigste politikområder i den kommende tid. Det er på de tre arenaer/områder Venstre vil 

holde fokus. 

 

1. arena: Jobvækst i en grøn omstilling 

I Venstre tror vi på Danmarks potentiale i den grønne omstilling. Derfor skal der investeres massivt 

i den grønne omstilling og sikres de bedste betingelser for virksomhederne, så vi kan udnytte den 

danske førerposition til at skabe nye arbejdspladser samtidig med, at vi gør kloden grønnere. En 

grønnere klimapolitik og en styrket erhvervspolitik er ikke hinandens modsætninger – tværtimod. 

 

Jobvækst har altid været og er stadig helt centralt for Venstre, da det er en sund og stærk dansk 

økonomi, som danner grundlaget for vores velfærdsstat og vores fremtid. Derfor er det vigtigt, at 

den grønne omstilling er til gavn for både borgerne, samfundsøkonomien og erhvervslivet. 

 

2. arena: En fornyet offentlig sektor med mennesket i centrum 

Der er store udfordringer i den offentlige sektor, hvor borgere ofte reduceres til opgaver. Hen over 

sommeren sidste år var hele Danmarks befolkning vidner til optagelserne af Else Marie Larsen, der 

blev behandlet helt forfærdeligt uværdigt på det plejehjem, hun boede på. Det mere end 

understreger behovet for forandringer i den offentlige sektor. Der er jo brug for både bedre ledelse 

og et medmenneskeligt engagement.  
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Det er nemt at SIGE borgeren/mennesket før systemet, men det er altså helt nødvendigt at tage et 

opgør med hele måden at tænke i systemer på. Medarbejderne skal sikres mere frihed til at yde den 

nære velfærd og bruge mindre tid på bureaukrati. Det er god liberal tankegang at foretage 

individuelle vurderinger i alle samfundets forhold. De ældre og deres pårørende skal høres, og alle 

skal have den størst mulige frihed til at vælge det, de ønsker.  

 

3. arena: En stram udlændingepolitik, men med plads til dem, der VIL fællesskabet 

Udfordringerne med manglende integration er store i det danske samfund. Særligt det at alt for 

mange står udenfor det arbejdende fællesskab trækker i den forkerte retning. Det skaber parallel-

samfund og i yderste konsekvens også religiøs ekstremisme, som er en voldsom trussel mod danske 

værdier. Det er ikke godt. Erhvervslivet råber på kvalificeret arbejdskraft og den skaffer vi ikke 

nødvendigvis ved at lukke grænsen, men ved at stille krav til dem, der kommer – og ved at få dem, 

der allerede er her i gang og ind på arbejdsmarkedet. 

 

 

7. Lokal Venstre-strategi for kommunalvalget 
I løbet af efteråret er der blevet arbejdet meget med den lokale strategi også. Som formand har jeg 

været med til en længere række af møder i forbindelse med udarbejdelsen af denne strategi. Lokalt 

vil vi prøve at lægge os tæt op ad de landspolitiske fokusområder, fordi det kan skabe en større 

opmærksomhed på Venstre.  

 

Vi vil selvfølgelig finde de lokale vinkler på de forskellige arenaer og der vil også være plads til 

mere lokalpolitiske ”kæpheste” hos de enkelte kandidater. Vi er nødt til også lokalt at skabe såkaldt 

”kant” til borgmesteren og den fastlåshed i systemtænkningen, som faktisk kendetegner Horsens 

Kommune.  

 

Det betyder, at Venstres byrådsgruppe allerede nu går borgmesteren, og hans måde at forvalte på, 

på klingen. Hvis Venstre skal vinde lokale Venstre-stemmer tilbage, skal vælgerne både kunne se 

og høre forskel.  

 

Her i april starter arbejdet med selve valgprogrammet, hvor de opstillede kandidater skal være med 

til at komme med input. Det er tidligere byråds- og folketingsmedlem Ulrik Kragh, som er 

tovholder på udfærdigelsen af valgprogrammet. Som tidligere nævnt forsøger vi os med et fysisk 

opstillingsmøde sidst i april og vi kunne da godt bruge et par gode kandidater. 
 

8. Tak 
Til sidst vil jeg gerne som formand sige tak til bestyrelsen for tålmodigheden med at være med i en 

forening, hvor vi ikke rigtig har kunnet lave noget sammen. Der skal dog lyde en særlig tak til 

Hanne Darling og Mogens Egelund, som nu trækker sig, for deres indsats i bestyrelsen gennem 

årene. Og ikke mindst også en stor tak til alle jer medlemmer, der bakker op om foreningen, selv 

om den har været tvunget til at holde sig lidt i isolation. 

 

Rasmus Clausen 
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