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Venstre i Gedved 

Venstre i Gedved - Generalforsamling onsdag d. 23. feb. 2022 
 

Formandens beretning v. Rasmus Clausen 
 

1. Bestyrelsesarbejdet 
Sidste års generalforsamling blev ikke afholdt som et fysisk møde, men som et virtuelt møde. 

De kraftige restriktioner pga. Covid-19-virus gjorde, at mange ting slet ikke kunne afvikles på 

normal vis. På generalforsamlingen blev det stillet i udsigt, at vi sikkert kunne afholde vores 

opstillingsmøde til kommunalvalget som et fysisk møde. Det endte med heller ikke at blive 

tilfældet. Man kan roligt sige, at Corona har haft en voldsom indflydelse på foreningslivet og på 

vores liv i det hele taget.  

 

Bestyrelsen har dog på ingen måde ligget på den lade side og vi kan se tilbage på et meget travlt 

foreningsår. Bestyrelsen har det seneste år ud over undertegnede bestået af Claus Vistisen, 

Kaare Dahl, Mette Stougaard, Niels Arne Kjærgaard, Ole Brandt, Peter Schrøder Jensen og 

Svend Erik Knudsen. Niels Arne trak sig dog fra bestyrelsesarbejdet i efteråret pga. 

interessekonflikt i valgkampen i forhold til Gedved Lokalråd. Udover bestyrelsen har også vores 

to ny-indvalgte byrådsmedlemmer Jesper Bendtsen og Niels Povlsgaard været rigtig meget i 

forenings-arbejdstøjet.  

 

Ole Brandt tiltrådte sidste år som ny kasserer og det at få ny kasserer i en bestyrelse af vores 

størrelse er ikke uden økonomiske omkostninger. Forenings- og økonomistørrelse står ikke helt 

mål med, hvor godt bankvæsenet tager sig betalt for at skifte ud på kassererposten. Ole Brandt 

har som ny kasserer gjort det rigtig godt, men har dog også løftet øjenbrynene mere en én gang 

over diverse gebyrer. 

 

Vores største opgave sidste år var selvfølgelig kommunal- og regionsrådsvalget. I den 

forbindelse blev der virkelig arbejdet på højtryk. Bestyrelsens første fysiske møde lå næsten på 

dato for corona-restriktionernes lempelse af forsamlingsforbuddet fra 5 til 10 personer. Bare det 

at tænke på, at der har været udstedt et forsamlingsforbud kan få det til at løbe koldt ned ad 

ryggen. Dette første fysiske møde markerede en stor dag i foreningslivet og tingene er heldigvis 

gået i den rigtige retning lige siden. Allerede nu vil jeg derfor gerne rette en stor tak til alle, som 

på hver deres måde har bidraget til, at vi trods mange odds imod, har kunnet finde tilbage i et 

mere normalt foreningsliv. Virtuelle møder på Teams og Zoom kan godt klare mange praktiske 

aftaler, men det er i mødet mellem mennesker, at der opstår noget særligt. Tusind tak for jeres 

store engagement og for et - samlet set - rigtig godt stykke arbejde. 

 

 

2. Et tåleligt valgresultat 
I al almindelighed fik Venstre desværre mange ”tæsk” ved kommunal- og regionsråds-valget. 

F.eks. mistede Venstre i Region Midtjylland 34.640 regionsråds-stemmer og kom noget under 

de godt 200.000 stemmer fra forrige valg til i alt 173.353 stemmer i november. Det svarer til 

24,7 % og er en tilbagegang på 4,4 procentpoint.  

 

Det skyldes sandsynligvis al den uro, der har været i Venstre på landsplan. De sidste par år har 

været særdeles vanskelige med både udskiftninger og frafald. I starten af 2021 sagde vi som 
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parti farvel til både en tidligere formand og en tidligere næstformand. Vi har oplevet en 

spektakulær rigsretssag, som jo også trak spor tilbage til Venstre. Desuden har flere 

fremtrædende folketingsmedlemmer valgt nye veje og alt sammen har det sikkert været med til 

at sætte sig negativt i meningsmålingerne, som var virkelig dystre på et tidspunkt.  

 

Hvis vi følger udviklingen på landsplan ved folketingsvalgene, så fik Venstre i 2011 ikke 

mindre end 28,7 % af stemmerne. Ved valget i 2015 tumlede vi rundt på 18,5 % af stemmerne. 

Vi fik rettet lidt op på det i 2019 og nåede her 23,7 %, hvilket dog som bekendt ikke rakte til at 

kunne beholde regeringsmagten. Efterfølgende har der været et meget langt og uskønt forløb 

med interne stridigheder. Det strids-forløb er nok nærmest først lige slut. 

 

Vi fik dog i starten af 2021 et godt makkerpar med Jakob Ellemann-Jensen som formand og 

Stephanie Lose som næstformand. Der opstod en helt anderledes politisk ”ro på bagsmækken” 

som gjorde, at der kunne arbejdes mere støt og roligt fremad.  

 

Det blev der faktisk også gjort op mod kommunal- og regionsrådsvalget, hvor det trods alt ikke 

gik så helt galt, som mange havde spået. Det forlød nærmest, at det kun var et spørgsmål om tid, 

før vi var døde og begravede. I det store billede skal vi huske, at flere end 650.000 vælgere satte 

deres kryds ved Venstre. Det er trods alt stadig hver femte af dem, som stemmer. 

 

 

3. Et rigtig godt lokalt valgresultat 
Vi kan her i Horsens Kommune glæde os særligt over et stort og godt stykke arbejde. Vi kan 

også glæde os over i fællesskab at kunne lykkes. Vi kan nemlig se tilbage på et godt lokalt 

valgresultat. Vi ”holdt skansen” i Horsens Kommune – både til kommunalvalget og til 

regionsrådsvalget.  

 

Det var jo som nævnt desværre ikke det generelle billede for Venstre, som gik tilbage de fleste 

steder, hvorimod vi lokalt endda gik marginalt frem. Ved kommunalvalget med 310 stemmer til 

i alt 11.135 stemmer, hvilket svarer til 24,0 % af stemmerne og er en forøgelse på 1,0 

procentpoint. Ved regionsrådsvalget var det dog kun procentvis, der var tale om fremgang. Her 

var der en lille tilbagegang på 150 stemmer til i alt 9.976 stemmer, hvilket svarer til 22,0 % af 

stemmerne og en forøgelse på 0,2 procentpoint. 

 

Rent lokalt var der masser af gang i Venstre og i modsætning til hvad flere politiske analytikere 

på landsplan spåede i forhold til ”katastrofevalg” og andre ulykker, så er det jo en sand 

fornøjelse at kunne berette, at Venstres byrådsgruppe i Horsens Byråd nu er tilbage på 7 

medlemmer mod 6 før valget.  

 

Ligeledes er det en sand fornøjelse at kunne berette, at vi igen har to byrådsmedlemmer fra 

vores foreningsområde. Det er et supergodt lokalt valgresultat og det er lige præcis en 

opfyldelse af målet om at få valgt to. I hele min formandstid har det været et særligt mål for 

mig, at vi skulle to have medlemmer af byrådet fra vores område og vi skulle beholde antallet. 

Det har så svinget lidt, men nu er vi tilbage på sporet.  
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Denne gang kommer vores Venstre-byrådsmedlemmer endda fra hver sin geografiske ende af 

området, hvilket også er en styrke. Vi har i vest Jesper Bendtsen fra Østbirk (valgt med 424 

personlige stemmer) og vi har i øst Niels Povlsgaard fra Hovedgård (valgt med 553 personlige 

stemmer). Tillykke til jer begge. Tak for jeres foreløbige indsats og velkommen til det videre 

politiske arbejde. 

 

4. Samarbejdet med de øvrige foreninger/bestyrelser 
 

Kommuneforeningen for Venstre i Horsens Kommune 

I kommuneforeningens bestyrelse har der fra vores vælgerforening siddet 3 medlemmer, nemlig 

Kaare Dahl, Niels Arne Kjærgaard og jeg som formand for Venstre i Gedved.  
 

Der er i løbet af sidste år lagt et meget stort arbejde i kommuneforeningens bestyrelse. En del af 

det har været uddelegeret i mindre grupper, fordi der gennem længere tid var behov for at kunne 

holde møder med under 10 deltagere, som i lang tid var det magiske tal i forbindelse med 

corona-restriktionerne. Politiske foreninger havde (og har) dog en grundlovssikret ret til at 

mødes flere, men det blev vurderet, at det ville være uklogt at benytte sig af retten, fordi der 

ville kunne oppiskes en negativ stemning omkring Venstre. 

 

Der er generalforsamling i kommuneforeningen for Venstre i Horsens Kommune tirsdag d. 8. 

marts 2022 kl. 18.00 på Søvind Kro. Her kan man som medlem komme og høre mere om f.eks. 

valgkampen. Der skal hermed lyde en opfordring til at møde frem. Jeg kan i øvrigt oplyse, at jeg 

stiller op som ny formand for kommuneforeningens bestyrelse. 

 

Kredsbestyrelsen 

I kredsbestyrelsen, som skal tage sig af folketingsvalg, sidder pt. fra vores vælgerforening 

Svend Erik Knudsen. Med på sidelinjen er også Claus Vistisen, som dog ikke er formelt 

indvalgt i kredsbestyrelsen. Kredsbestyrelsen har ikke haft aktiviteter det forløbne år. En 

planlagt gåtur rundt i kredsen med vores folketingskandidat Stephan Arnold Thomsen blev 

aflyst pga. corona. 

 

Som lokal vælgerforening må vi have et mål om også at kunne få valgt et folketingsmedlem og 

det mål håber jeg, vi som forening bliver ved med at bakke op om at nå. Omdrejningspunktet 

her at få Venstre-vælgerne til at stemme personligt fremfor bare at stemme på Venstre som 

parti. 

 

Regionsbestyrelsen 

I regionsbestyrelsen sidder der kun et enkelt medlem fra hver kommune og det er så heldigt, at 

det er Niels Arne Kjærgaard, som stillede op til regionsrådet sidste gang og som kommer fra 

vores foreningsområde. For mig personligt var det en hjælp at kunne støtte mig til hans erfaring 

i forbindelse med min egen opstilling som kandidat til regionsrådet. Jeg opnåede ikke valg, men 

fik dog ikke mindre end 2253 personlig stemmer.  

 

Vi må også som lokal vælgerforening have et mål om at kunne få valgt et lokalt medlem til 

regionsrådet. Den regionale sundhedspolitik ligger jo naturligt rigtig mange mennesker stærkt 

på sinde, så det er jo ikke et vidtløftigt mål grebet ud af den tomme luft. Igen drejer det sig i høj 

grad om at få Venstre-vælgerne til at stemme personligt.  
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I Lemvig Kommune (hvor jeg selv har boet i flere år) har de 120-150 medlemmer af Venstre og 

samtidig er det en lille kommune i forhold til indbyggertal. Trods det kan de få valgt et lokalt 

medlem af regionsrådet. Det skal vi her i Horsens Kommune lære af. Og det starter her i vores 

egen lille forening, hvor vi har præsteret at få valgt to til byrådet. Så kan vi også være med til 

både at få valgt et folketingsmedlem og et regionsrådsmedlem. Politik er det muliges kunst. 

 

 

5. Tak 
Til sidst vil jeg nævne, at vi d.d. er 70 medlemmer af Venstre i Gedved. Jeg vil jeg gerne som 

formand sige tak for, at I alle holder fast i jeres medlemskab. Det er på en eller anden mærkelig 

måde blevet umoderne at være med i en politisk forening. Det står dog helt centralt i vores 

demokrati, at der er nogen, som engagerer sig. Så hermed en stor tak til alle jer medlemmer, der 

bakker op om vores forening. Det er her alting starter. 

 

Jeg vil også gerne sige tak for det gode samarbejde i bestyrelsen og i de forskellige mere eller 

mindre selvbestaltede arbejdsgrupper og underudvalg, som har været i gang i det forløbne år. 

Tak for den store indsats i forbindelse med valgkampen.  

 

En særlig tak skal lyde til dem, som nu takker af efter mange års foreningsarbejde.  

 

Her tænker jeg på vores netop afgåede byrådsmedlem Henning Jensen, som først var med i 

kommunalbestyrelsen i den gamle Gedved Kommune og sidenhen de seneste 4 år i Horsens 

Byråd. Desuden en tak til Kaare Dahl og Niels Arne Kjærgaard for deres mange år i 

vælgerforeningens bestyrelse. Til Kaare Dahl skal der dog lyde en særlig tak for personlig støtte 

og opbakning.  

 

Tak til jer alle tre for jeres foreløbige indsats for Venstre. Jeg siger ’foreløbige’ med vilje, fordi 

I jo ikke forlader os og altid er velkommen tilbage til en mere aktiv plads i frontlinjen.  

 

Desuden vil jeg også gerne selv takke af efter 7 gode år som formand for vores vælgerforening.  

Det har været nogle helt utroligt spændende og ikke mindst lærerige år. Særligt det sidste år har 

været spændende. Jeg har personligt aldrig har været med til så mange forskellige typer af 

politiske møder og arrangementer, som jeg rent faktisk nåede at være med til sidste år. Hvordan 

jeg nåede det, ved jeg ikke, men som man siger, så er politik er jo det muliges kunst. 

 

Rasmus Clausen 
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