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Redaktionen har ordet
Af Amit Mozumdar

Vi har gennem længere tid taget tilløb til at få Venstre Posten på banen igen og det er nu lykkedes
med det eksemplar du har modtaget.
I 2020 vil vi foranledige nyhedsbreve udsendt til vores medlemmer i en fast struktur og gerne med
aktuelt nyt fra de enkelte lokalforeninger og hvad der politisk set sker i de enkelte udvalg og i
kommunalbestyrelsen.
Vi er så småt i gang med at arbejde med temaer til valgprogrammet 2021. Det bliver et
valgprogram som skal opbygges af vores medlemmer og som skal danne grundlag for den
politiske indsats. Selve processen kan man læse lidt om her i Venstre Posten.

Markedsføring af Venstre i Tønder
Markedsføring af Venstre i Tønder kommune handler ikke kun om opslag på Facebook og nogle
historier på hjemmesiden og i aviserne i ny og næ. Det handler om meget mere.
I Venstre skal vi have fokus på de konkrete historier. Vi skal diskutere og debattere sager, som
interesserer og berører os lokalt, hvad enten det nu handler om en lokalplan, salg af kommunalejet
bygninger, budget 2020 eller forslag til cykelstier. Flere større udviklingsprojekter såsom Marsk
Camp, Løgumkloster højskole og udviklingsplan Rømø har været og er fortsat til debat, søsat af
politiske udvalg og af kommunalbestyrelsen. Vindmøller og elmaster giver løbende anledning til
debat. Vi skal sikre at vores budskaber når ud til alle på en positiv og givtig måde, uanset hvilken
holdning man nu måtte have i debatten.
Politikerne og organisationen har en forpligtigelse til at lytte til vores medlemmer og befolkningen
som helhed, når der er konkrete sager man ønsker behandlet og gennemført. Vi skal have
forståelse for, hvad der optager folk og gå i dialog om selve sagen.
I Venstre har vi højt til loftet. Det er vigtigt at vi hele tiden diskuterer og har meninger og holdninger
til de sager, som nu optager én politisk i lokalsamfundet og på landsplan. En god debat skaber
fokus på vores mærkesager.
Det er dog vigtigt at vi tager udgangspunkt i de konkrete sager og går efter bolden, aldrig efter
manden, og naturligvis bringer vores budskaber frem på en ordentlig måde.
Det er god markedsføring!
Lad os ønske hinanden en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
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Nyt fra formanden
Af Kim Tygesen

Det nye årti
Kære alle medlemmer af Venstre.
Mange siger man ikke skal ”svælge” i fortiden, men hellere se frem ad, men vi skal også huske, at
vi ville ikke være der hvor vi er, hvis vi ikke havde taget de beslutninger, som vi tog.
Det gældte også vores formands opgør, hvor det var fortiden, der indhentede vores formand.
Dette sker, hvis man ikke lytter til ens organisation. Jeg er glad for jeres opbagning til jeres lokale
vælgerforeninger og jeg hører kun, at vi har lutter aktive formænd rundt i Tønder kommune.
For Venstre eksisterer kun fordi vi har lokalforeningerne.
Vores formand Jakob, kommer forbi i 2020, det arbejder vi hårdt på, men det tætteste på lige nu er
i Vojens, hvor vi, de 4 kommuneforeningsformænd fra Syddanmark, har lavet en fælles aften. Jeg
håber der kommer så mange som mulig. Jeg kan kun give Jakob ret i, at vi skal rydde op i svindel
og fordækte dagsordener, det skylder vi vores medlemmer.

” Venstre vil erhvervslivet og den fri
tankegang, men det skal være lige
for alle, derfor skal vi hellere ikke
have vores erhvervsliv ”hængt ud” i
JydskeVestkysten”

Vores Folketingskandidat Phillip Tietje fik et flot valg – og selvom det ikke gav stemmer nok til en
plads i Folketinget har Philip ikke opgivet modet. Det jeg synes er flot, for jeg er sikker på vi kan få
ham ind næste gang. Venstre i Tønder kommune, fik også et af de bedste valg vi nogensinde har
fået, vi kom op i Top 5 af alle kommuner med flest venstre stemmer per borger, over 33% af de
stemme berettigede. Dette skal vi holde fast i til KV og RV 2021, og her skal I alle hjælpe med.
Der er flere vælgerforeninger, der oplever medlemstilgang her for tiden, og det mener jeg skyldes
den aktive tilgang til at vi vil høre din mening.
De aktive medlemsmøder vi har valgt at afholde, er for at du som medlem kan komme med en
midtvejs evaluering omkring Venstre og de ting vi har gjort godt og det vi skal gøre bedre. Alle
vælgerforeninger er ikke igennem med disse medlemsmøder endnu, så tag fat i din lokale
formand, hvis du ikke har hørt noget.
De møder, som er afholdt har båret stor frugt. Vi har fået mange spændende tilbagemeldinger,
som jeg glæder mig til at arbejde med. Vores formand i det Politiske udvalg har hvert fald lagt sig i
selen for, at vi skal få evalueret Venstre godt og grundigt, både lokal, regionalt, land og EU.
Jeg glæder mig også til at vi kan holde vores generalforsamling i Bredebro i år. Det at komme
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rundt i kommunen er noget vi skal blive ved med at praktisere i Venstre. Vi skal kunne tone rent
flag og turde visse os alle steder. Denne gang vil vi holde vores folketingskandidatopstilling på
samme tid, der kommer mere omkring dette senere næste år. Så kom endeligt forbi. Jeg forventer
også, at vi kan få en debat omkring, hvor vi skal hen det næste årti.
Venstre vil erhvervslivet og den fri tankegang, men det skal være lige for alle, derfor skal vi heller
ikke have vores erhvervsliv ”hængt ud” i JydskeVestkysten, uden at JV selv vil skrive om deres
egne regnskaber. Reelt tjener sådanne autogenerede tekst ikke andet formål, end at tale Tønder
kommune ned. Lad os dog få nogle gode journalistiske artikler, om de nystartede virksomheder, de
mellemstore, der er ved at blive for store og de store, som har succes, lad os få de gode historier
om vores erhvervsliv i stedet en robot journalistisk artikel.
De politiske vinde i Kommunal bestyrelsen giver nogle gange anledning til stor forundring blandt jer
medlemmer og nogle gange virker verden kaotisk. Vi har haft flere spændene sager lige fra lidt
brobyggeri til nogle spændende udviklingsprojekter. Fra 2020, vil jeg personligt bring mere
information gennem Venstre posten og andre kanaler, hvad der rører sig politisk. Vi kommer også
til at afholde nogle medlemsmøder omkring nogle at de store politiske temaer. Hvad angår de
politiker, som vi ikke har skrevet ind i vores valgprogram, vælger vi selvfølgelig at høre vores
medlemmer.
Jeg støtter op omkring de personer, som I har valgt, skal repræsentere Venstre, og jeg er glad for
hvert stemme Venstre har fået, både på listen, men også personligt.

”De aktive medlemsmøder vi har valgt
at afholde, er for at du som medlem kan
komme med en midtvejs evaluering
omkring Venstre og de ting vi har gjort
godt og det vi skal gøre bedre.”

Vores lille lokale rejse i 2020 går til Andorra, og hvis denne tur får samme succes, som den første
rejse, vil jeg klart anbefalede at tage med, det er en fantastik tur.
Venstre 150 år, må vi ikke glemme. Godt nok har Tønder kommuneforening kun eksisteret siden
2007, men vi har jo altid holdt vores fane i Venstre højt i vores landsdel. Vi kommer til at opleve et
nyt Venstre med mere medlems inddragelse, og måske en mere markant grøn profil.
Vi kan være også glæde os til at tage hul på et nyt årti, og der kommer en udmelding hvor vi skal
være henne med Tønder Kommune i 2030. Med starter på et nyt årti, skal vi også have en plan for
hvor vi skal hen.

Jeg håber, at vi alle får en fantastik nytårsaften og jeg glæder mig til at se jer alle igen i 2020.
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Nyt fra Landsformanden
Af Jakob Ellemand-Jensen

De mange sager om svindel med skatteborgernes penge skal tages alvorligt. Derfor foreslår
Venstre nu en tilbundsgående undersøgelse af mulig svindel i staten, der skal sikre, så vi i
fremtiden undgår svindel med fællesskabets penge.
Først var der Britta-sagen i Socialstyrelsen, hvor anklagen lyder på, at der er taget millioner af
kroner fra de mest udsatte mennesker i Danmark. Og i denne uge er det kommet frem, at en
række medarbejdere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er anklaget for millionsvindel til fordel
for eksempelvis renovering af egen bolig.
"Disse eksempler gør én dybt bekymret for, hvordan skatteborgernes penge bliver forvaltet, og om
der er den nødvendige kontrol. Og det understreger, at der er brug for en bred undersøgelse af,
hvordan styrelser og ministerier forvalter skattekroner, som skal gå til fællesskabet. Det skylder vi
skatteborgerne, og det skylder vi alle de dygtige medarbejdere i det offentlige, som hver dag
udfører deres arbejde med dygtighed og ærlighed", siger Venstres formand, Jakob EllemannJensen.
Venstre foreslår konkret, at statsministeren sætter sig i spidsen og indkalder alle Folketingets
partier til forhandlinger om at finde de nødvendige ressourcer til at undersøge, om lignende sager
er forekommet i andre ministerier og styrelser. Undersøgelsen skal være færdig senest i
sommeren 2020.
Venstre vil derfor sammen med Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Konservative, som allerede
støtter Venstres forslag, forsøge at samle et flertal uden om regeringen for at få sat undersøgelsen
i gang.
Det er nødvendigt med en tilbundsgående undersøgelse af alle relevante ministerier og styrelser,
så vi kan få ryddet op!
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Vi skal løfte i flok til gavn for Tønder Kommune
Af borgmester Henrik Frandsen

Tilbageblik på året med debat og beslutninger i kommunalbestyrelsen
Når rådhusklokkerne slår sine 12 slag nytårsaften, så er vi halvvejs i denne byrådsperiode. Tiden
går hurtigt, og Venstre i Tønder kommune skal allerede nu til at forberede sig på næste
kommunalvalg. Sådan en nytårsaften er en god anledning til at se tilbage på året der er gået, men
også en anledning til at se fremad på det år der kommer.
En samlet kommunalbestyrelse besluttede i forbindelse med konstitueringen, at vi ville lave en
evaluering af arbejdet i kommunalbestyrelsen, når vi var nået halvvejs gennem perioden. Denne
evaluering er vi nu i fuld gang med. Der er lagt op til at alt kan diskuteres, vi skal kigge indad, se på
hvordan vi samarbejder og vurdere om den organisering vi har, er optimal. Der er rigtig meget der
kan tages op, lige fra samarbejdet i udvalgene, udvalgsstruktur, beslutningsprocesser, samarbejde
i KB, sagsfremstillinger, kortsagt alt hvad der har med vores arbejde i kommunalbestyrelsen at
gøre.
Hele kommunalbestyrelsen mødes til et midtvejsseminar den 5. december. Forud for det, er der
udsendt et spørgeskema og alle KB medlemmer har været inviteret til et møde enkeltvis med mig i
en time, hvor vi i et lukket rum har kunnet snakke om de oplevelser det enkelte medlem har haft i
den første halve byrådsperiode. Tanken er at vi skal være færdige med evalueringen en gang i
løbet af foråret. Det bliver spændende at se, om der er ting vi vil ændre i den struktur som vi har i
Tønder kommune. Der er vide rammer, og det er langt hen ad vejen KB selv der bestemmer,
hvordan vores samarbejdsstrukturer skal være.

”Debatterne i kommunalbestyrelsen
har til tider været temmelig skarpe i
2019. Mere skarpe end vi har været
vant til i Tønder kommune”

Debatterne i kommunalbestyrelsen har til tider været temmelig skarpe i 2019. Mere skarpe end vi
har været vant til i Tønder kommune. Dette til trods så har året været kendetegnet ved en lang
række af gode og solide beslutninger. Den største og mest vidtrækkende er naturligvis budget
forliget, som blev indgået 1. oktober. 28 ud af kommunalbestyrelsens 31 medlemmer bakkede op
om budgetaftalen. Vi aftalte et solidt budget, som bygger videre på den ansvarlige linje vi igennem
mange år har ført i Tønder kommune. En linje der er skyld i, at vi ikke i Tønder kommune har
været tvunget til at skære dybt i vores kernevelfærds- ydelser. Selvom vi er sluppet for at skære
dybt, har vi et meget højt anlægsbudget. I nogle af vores nabokommuner har det været nødvendigt
at lave nogle endog meget drastiske nedskæringer, det er vi heldigvis sluppet for. Som jeg plejer at
sige det: ”I Tønder kommune er vi ikke rige, men vi har styr på økonomien”. Det giver handlefrihed
og stabilitet.
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To beslutninger, der har givet anledning til en del debat i 2019 var beslutningerne om, at Tønder
kommune skulle bakke op om Løgumkloster Højskole og at Danernes verden blev solgt til Marsk
Camper. Begge steder er der tale om lokalt funderede projekter. Begge projekter er gode og vil
helt sikkert komme til at bidrage til udviklingen af Tønder kommune i fremtiden. Det er glædeligt, at
der i Tønder kommune er lokale kræfter der er villige til at tage ansvar, når vigtige projekter skal
føres ud i livet. Stor tak for det til folkene bag Løgumkloster Højskole og Marsk Camper. Det tegner
godt for fremtidige udviklingsprojekter i Tønder kommune. Det viser at vi i Tønder kommune kan vi
stå sammen og løfte i flok, når vigtige emner er på spil.

” To beslutninger, der har givet anledning til
en del debat i 2019 var beslutningerne om,
at Tønder kommune skulle bakke op om
Løgumkloster Højskole og at Danernes
verden blev solgt til Marsk Camper.”

I fremtiden vil vi se lignende projekter som kun kan realiseres, hvis vi står sammen lokalt og løfter i
flok. Nogen skal gå foran, det så vi med højskolen og Danernes Verden, det håber jeg også vi
kommer til at se med andre projekter. På den korte bane kan jeg nævne udviklingen af området
ved Tønder Sport- og fritidscenter, hvor der også er elementer, der inddrager private investorer.
Skal det lykkes, er det vigtigt at kommunen er troværdig, og at man kan regne med at en aftale
med kommunen er en aftale. Det er lykkedes med højskolen og Danernes Verden, det vil også
lykkes med de fremtidige projekter, hvis vi bærer os fornuftigt ad.
I Tønder kommune er vi gode til at løfte i flok, lad os blive ved med det. Står vi sammen kan vi
udrette rigtigt meget. Vi har mange potentialer. Vi kan udvikle. Hvis vi alle beslutter os for at vi vil
noget, og vi alle arbejder for det, så kan vi i fællesskab flytte Tønder kommune rigtigt langt i den
rigtige retning. Lad os alle have et nytårsforsæt om, at vi vil løfte i flok til gavn for Tønder
kommune. Lad os stå sammen!
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Nyt fra Formanden i Venstres Ungdom

VI HAR BRUG FOR DIG!!!!
Venstres ungdom er et sted for unge mennesker, som har en smag for liberal politik, men man
behøves ikke at være expert inde for området, da VU er et sted for alle hvor der man både kan
blive klogere på sig selv og blive stærkere i sine holdninger og i sine argumenter, men også et sted
hvor man kan være med til at sætte et præg på den nationale, eller kommunale dagsorden.
Vi har:
•
•
•
•
•

Gjort uddannelsessystemet mere fleksibelt
Skoledagene kortere
Givet 17-årige mulighed for at tage kørekort
Lettet skatter og afgifter for 23 mia. kr.
Fået rekord mange i job

Det gør vi ved at være det største politiske ungdomsparti i Danmark, med over 2500 medlemmer
på landsplan, hvor vi løbene holder møder og arrangementer ude i lokalforeningerne, og nationale
kurser og fester, hvor man meget hurtigt kan udvikle sig et stort netværk af ligesindede, og komme
til at kende folk på kryds og tværs af Danmark.
I VU ønsker vi at være endnu større, og derfor erhverver vi løbene nye medlemmer, som er
interesseret i ungdomspolitik, der for har vi brug dig og at du melder dig ind i kampen mod Mette F
og co. På
Mvh Hilsen

Victor Sejr Conradsen, 21 år
Formand i VU Tønder,
går på Gråsten landbrugsskole

Karsten Ebsen Møller, 17 år
Næstformand i VU Tønder,
går på HTX Tønder

Tlf.: 2462 7722
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Aktiviteter efterår 2019/foråret 2020
Af Preben Th. Olsen, aktivitetsudvalget

Der er afholdt socialt arrangement, nemlig vores julefrokost på Øster Højst kro. Det var en aften
som var vellykket med mange glade venstre medlemmer. Og hvorfor holde julefrokost. Det er fordi
vi gerne vil mødes under andre forudsætninger end at der altid skal handle om politik. Så sæt et
kryds ved den 18. november 2020, hvis I vil med.
Efter jul går vi i gang med at forberede en Adle kongres. Det er en regional kongres mellem
Tyskland og Danmark. Både Tønder, Aabenraa og Sønderborg, samt regionen er med. Fra den
anden side er alle kommuner og Landstag Kiel med). Den løber af stablen den 29. februar 2020.
Vi går også i gang med at forberede grundlovsmødet 2020 ude i parken ved Schackenborg slot.
Siegfrid Matlok vil være en af talerne derude sammen med vores borgmester Henrik Frandsen. Så
sæt også gerne et kryds her, så vi kan få en god dag derude i genforenings året 2020. Der vil være
lejlighed til at snakke lidt med talerne derude også den dag, samt vil der kunne købes pølse og
kaffe/the.
Til sidst vil vi gøre opmærksom på, at hvis I, i de lokale foreninger er/går i gang med et
arrangement, vil I så lige give os (aktivitetsudvalget) besked så vi ved de datoer som i arbejder
med.
Vi vil også gerne hjælpe til hvis man ønsker dette (bare spørg). Vi har også forskellige ting som vi
kan stille til rådighed og hjælpe jer med.
Hermed ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår fra aktivitetsudvalget.
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Nyt Fra Europa-Parlamentet
Af Søren Gade (V) medlem af Europa-Parlamentet

I disse dage dominerer Brexit-forhandlingerne EU. En aftale er vigtig for danske virksomheder og
særligt det danske fiskeri. Danske fiskere fanger omkring 40 procent af deres fisk i britisk farvand,
og omkring 30 procent af deres indkomst stammer fra samme områder.
Hvis ikke der landes en aftale, vil det få fatale konsekvenser for danske fiskere og de følgeerhverv,
som fiskeriet skaber. F.eks. viste en rapport fra Aalborg Universitet, at uden en aftale vil man alene
i fiskeribranchen miste knap 1000 job og næsten en mia. kr. i indtægter. Det vil være katastrofalt
for særligt nord- og vestjyske havnebyer.
Der er dog plads til lidt optimisme: For nylig vedtog vi en aftale i Parlamentet, der forlænger den
nuværende ordning, så briterne fortsat kan fiske i EU's farvand. Det betyder også, at vi kan fiske i
deres farvand næste år, selv om det skulle blive et hårdt Brexit.
Brexit får virkelige konsekvenser for virkelige mennesker. Derfor vil jeg, som næstformand i
fiskeriudvalget, gøre alt, hvad der står i min magt for at sikre en aftale, der beskytter danske
fiskere.
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Tema til valgprogram - Kommunalvalget 2021
Af Amit Mozumdar og Kim Tygesen

Medlemsmøde som grundlag for formulering af tema til valgprogram KV21
Kommuneforeningen Venstre i Tønder vil gerne at der afholdes en møderække for de lokale
vælgerforeninger, hvor der opsamles og formuleres indhold og tema til et valgprogram for Venstre i
Tønder kommune til KV21. Vi vil gerne give alle vores medlemmer en mulighed for aktivt at deltage
og være med til at give deres meninger og synspunkter tilkende om hvilke emner, der bør indgå i
valgprogrammet.
Nu kan man sige, at der er lang tid til KV 21. Det er først om 2 år. Det er korrekt, men tiden går
stærkt, så vi skal allerede nu begynde at tænke på, hvad vores politiske grundlag skal være.
Det vil vi gerne have medlemmer til at komme med gode input til.
Formålet er ganske enkelt at inspirerer til nytænkning i forhold til den måde Tønder kommune er
organiseret og administreres på og foretage en kritisk gennemgang og vurdering af den måde de
forskellige politiske indsatsområder prioriteres på:
•
•
•
•

Hvad er vigtig for dig personligt, som borger i Tønder Kommune?
Hvad anser du som værende de allervigtigste sager og indsatsområder
Hvordan kan vi gøre Tønder Kommune til at blive et endnu bedre sted at bo i?
Hvad skal valgprogrammet KV21 indeholde?

Det er spørgsmål som kan behandles og drøftes på de lokale vælgerforeningsmøder i kommunen.
Man kan tillige tage udgangspunkt i de værende politiske udvalgs hovedopgaver og
kompetenceområder. Er der forslag til områder, hvor tingene kan udvikles og gøres bedre. Det kan
man bl.a. arbejde med ved at gennemgå de enkelte udvalgs hovedopgaver og komme med forslag
til forbedringer.
Der er også en lang række emner, som man kan lade sig inspirere af, når man som medlem af
Venstre har fokus på sit lokalområde indenfor bl.a. landbrug, turisme, arbejdsmarked, klima og
energi samt teknik og Miljø og bæredygtighed.
Det vigtigste er imidlertid, at du som medlem af Venstre får mulighed for at fremkomme med din
mening og holdning til hvad der helt konkret bør indgå i valgprogram KV21.
I løbet af februar/marts 2020 samler vi alle de gode og konkret input op i et inspirationskatalog som
vil blive præsenteret og debatteret i bestyrelsen for Kommuneforeningen senere i 2020.
Inspirationskataloget vil herefter blive drøftet og bearbejdet til et egentligt
valgprogram.
I skrivende stund er der flere vælgerforeninger som allerede har afholdt
vælgerforeningsmøder. Det er rigtig godt. Så vi er i gang.
Har du spørgsmål eller bemærkninger til formulering af temaer til valgprogram
KV21 er du meget velkommen til at kontakte din lokale formand i din
vælgerforening.
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Turen til Bruxelles 2019 med Venstre i Tønder kommune
Af Medlemmer på turen

Vi startede i fin stil fra Tønder Hovedbanegård hvor vi tog toget sydpå. Efter et par skift i Nibøl og
Elmshorn, fik vi en lille frokost i Hamburg. Herefter tog til lufthavnen og fly til Bruxelles. Enkelte tog
toget hele vejen til Bruxelles fra Nibøl om morgenen.
Vi blev indkvarteret på et godt hotel (Ibis Styles Brussels Centre Stephanie) efter en hæsblæsende
taxatur gennem Bruxelles. Det blev til lidt sen aftensmad på en af byens mange multikulturelle
restauranter i nærheden af hotellet. Det første indtryk af stor multikultur i Belgien.
Næste dag startede vi tidligt op, og ankom til det kæmpestore
etablissement EU-parlamentet, hvor vi blev modtaget af Henrik
Werner Hansen. EU-parlamentet består af 751 medlemmer fra
27 lande i Europa. Vi havde fornøjelsen at overvære en debat i
selve parlamentet, og umiddelbart herefter havde vi en aftale
med medlem af Europa-Parlamentet Morten Løkkegaard kl. 10.
Han fortalte i flot stil og meget medrivende om arbejdet i EUparlamentet.
Herefter kørte vi i taxa til Egmont
Palace, hvor et ALDE Kick-off
arrangement foregik i anledning af
det kommende EU-valg. ALDE
samler politiske partier med fælles
liberale og demokratiske idealer fra
EU. Morten Løkkegaard, Margrethe
Vestager og en af Venstres
kandidater, Linea Søgaard-Lidell deltog. Det var også
interessant at opleve, hvordan medlemmer fra de liberale partier
fra landene i Europa her mødtes.
Gik så til Berlaymont-bygningen, hvor Europakommissionen holder
til. Her fik vi et oplæg af Mette Dyrskjøt om Margrethe Vestagers
arbejde som konkurrencekommissær. Dagen sluttede med
aftensmad på en af Bruxelles’ mange restauranter, hvor vi kunne
smage den fine belgiske øl. Det var
Arion Café – og kan anbefales.
Fredagens program stod på besøg
på Den Danske Ambassade, hvor
den danske ambassadør Karsten
Vagn Nielsen fortalte om Belgien
og om ambassadens arbejde.
Herefter fik vi et kort oplæg fra
Danmarks faste repræsentation
ved den europæiske union om deres arbejde. De deler lokaler
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med den danske ambassade. Frokosten købte vi i ambassadens kantine, hvor vi fik tarteletter og
flæskesteg. Meget hjemligt!
På turen gennem Bruxelles var der mange seværdigheder. Byens
rådhus, f.eks., kirker, parker og Manneken Pis ikke at forglemme.
Han var klædt i brandmandstøj, da vi så ham! Aftensmaden indtog
vi sammen på restaurant Volle Gas. En virkelig hyggelig restaurant
med fin betjening.
Lørdag var afsat til en tur
til Brügge, hvortil til kom
ved ca. 10-tiden efter en
lille togtur. Efter en
kanalrundfart, hvor en
meget interessant guide
fortalte om alle de gamle
huse, der nu er UNESCO
arv gik vi i grupper rundt i byen og beundrede de mange
smukke huse, butikker mv. og sluttede med besøg på et
gammelt bryggeri Halvemaan, hvor vi fik frokost og igen
belgisk øl. Der var enkelte der kastede sig ud i en 11%
øl!
Tog tilbage til Bruxelles hvor vi efterhånden var ved at
blive møre! Men da vi var en flok hyggelige sønderjyder i
alderen 34 til 75 år måtte vi lige holde lidt afsked med
hinanden og den gode by Bruxelles. Så vi spiste
sammen for sidste gang. Igen på Arion Café.
Søndag tog vi toget hjem igen via Köln, Hamburg til Nibøl. En fantastisk tur, hvor vi blev meget
klogere på det arbejde, der foregår i EU. Turen kan varmt anbefales. Desuden var det meget
afslappende at rejse med tog.
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JEG TAGER SOM VENSTRES NYE FORMAND PÅ EN STØRRE TURNÉ RUNDT I LANDET
FOR AT KOMME I TÆT DIALOG MED DIG OG ANDRE MEDLEMMER. KOM OG BIDRAG MED
DINE IDEER TIL VENSTRES POLITIKUDVIKLING OG DEN POLITISKE RETNING.
TIRSDAG DEN 4. FEBRUAR KL. 19.00 – 21.00
HOTEL VOJENS, NØRREGADE 2, 6500 VOJENS
Jeg vil gerne høre, hvad du mener om den grønne omstilling, velfærd og vækst. Så denne aften
kan du komme til orde og få lejlighed til at debattere med andre Venstre-folk.
PROGRAM:
•
•
•
•
•
•
•

Kl. 19.00: Velkomst v/Peter Lund Pedersen, formand for Venstre i Haderslev
Kl. 19.05: Formanden indleder og sætter rammen for de politiske temadrøftelser v/formand
Jakob Ellemann-Jensen
Kl. 19.25: Politikudvikling – første runde af politiske drøftelser ved bordene
Kl. 19.55: Pause med gratis kaffe og kage
Kl. 20.10: Politikudvikling – anden runde af politiske drøftelser ved bordene
Kl. 20.40: Opsamling og spørgsmål i plenum v/formand Jakob Ellemann-Jensen
Kl. 20.55: Tak for i aften v/Lorens Peter Jørgensen, formand for Venstre i Aabenraa

Medlemsmødet er arrangeret i samarbejde med Venstres kommuneforeninger i Haderslev,
Aabenraa, Tønder og Sønderborg. Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 28. januar 2020 til Peter
Lund Pedersen på mail: mojnpeterlundpedersen@gmail.com. Skriv “medlemsmøde” i emnefeltet.
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Rejse til Andorra/Barcelona
Af Allan Mattesen Jacobsen, medlem af Venstres aktivitetsudvalg i Tønder Kommune.
Jeg har før arrangeret rejser for ECCOs Personaleforening og vores lokale håndbold fanklub TMT
Red Support (gør det lidt endnu) I marts 2019 arrangerede jeg så første gang en tur for Venstre til
Bruxelles inklusiv en dagstur til Brügge. Nu er det tid til at jeg arrangerer en tur igen. Jeg har rejst i
33 lande i Europa og Andorra er et af de 16 lande jeg mangler endnu. I efteråret 2010 var jeg på
en fodboldrejse i Barcelona – desværre kun med 2 overnatninger. Derfor bliver kombinationen af
vores næste rejse Andorra, hvor jeg endnu ikke har været kombineret med Barcelona, som jeg
meget gerne vil besøge igen.
Det bliver en fleksibel rejse, hvor jeg som rejseleder er med på hele rejseforslag 1. Nogle vil måske
spørge hvorfor vi også skal have rejseforslag 2 og 3, men vi må erkende at vi lever i en tid, hvor
mange har brug for at være fleksible på arbejdsmarkedet.
Her kommer mine forslag:
Rejseforslag 1:
Her er jeg med som rejseleder med på hele turen i alle 7 nætter. Afgang tirsdag den 20. oktober
2020 eller onsdag den 21. oktober 2020.
Vi flyver fra Billund eller Hamborg til en lufthavn i Sydfrankrig eller Barcelona. Man kan desværre
ikke rejse med fly helt til Andorra. Når vi lander i Sydfrankrig eller Barcelona skal vi med en bus til
Andorra. Det tager 3 timer, hvis man tager med fra Barcelona. Vi tager 3 overnatninger i Andorra
og så videre til Barcelona. Herefter 4 nætter i Barcelona og så med fly hjem. Hjem igen tirsdag den
27. oktober eller onsdag den 28. oktober 2020.
Program, fly og hotel: Der er ikke kigget på noget endnu, men selvfølgelig skal vi nok mødes med
nogle af de lokale liberale partier, nyde naturen i Andorra, byen og maden i Barcelona, en
sportskamp og meget andet. Jeg begynder at kigge lidt på det i min juleferie, så jeg har heller ikke
en idé om prisen endnu.
Rejseforslag 2:
Her er jeg med som rejseleder med på hele turen – dog tager du selv flyet hjem, hvis du ikke vil
med til Barcelona. Afgang tirsdag den 20. oktober 2020 eller onsdag den 21. oktober 2020.
Vi flyver fra Billund eller Hamborg til en lufthavn i Sydfrankrig eller Barcelona. Man kan desværre
ikke rejse med fly helt til Andorra. Når vi lander i Sydfrankrig eller Barcelona skal vi med en bus til
Andorra. Det tager 3 timer, hvis man tager med fra Barcelona. Her er mulighed for at du efter de 3
nætter i Andorra tager flyet hjem på egen hånd.
Rejseforslag 3:
Her er jeg med som rejseleder med på hele turen – dog flyver du selv til Barcelona fredag den 23.
oktober eller lørdag den 24. oktober fra Billund eller Barcelona. Hjem igen tirsdag den 27. oktober
eller onsdag den 28. oktober 2020. 4 nætter i Barcelona.
Rejseprogrammet vil løbende blive opdateret – interesserede får mail når der er nye oplysninger.
Vil du høre mere eller tilmelde dig – så skriv til Allan Mattesen Jacobsen på mail:
allan@mattesen.eu eller ring på mobil 51293350.
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Festligt Landsmøde
En rund dag kalder på en god fest, og derfor bliver Venstres Landsmøde 2020 noget helt særligt.
Helt specielt vil Landsmødet kun vare en enkelt dag – nemlig lørdag den 3. oktober. Og det
kommer for første gang til at foregå i Boxen i Herning, der kan rumme en del flere deltagere.
Programmet vil bære præg af historiske tilbageblik og taler fra spændende profiler. Dagen slutter
naturligvis med et brag af en aftenfest, hvor der nok bliver en overraskelse eller to.
For samtlige deltagere på jubilæumslandsmødet bliver der tale om en deltagerpris.
Landsorganisationen sætter alle sejl til – så sæt endelig kryds i kalenderen.
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Kontaktoplysninger
Forretningsudvalget Venstre i Tønder:
Formand

Kim L. Tygesen

40275445

venstre@zentec.dk

Næstformand

Aksel Duedahl

30264030

akselduedahl@hotmail.com

Sekretær

Søren Henriksen

22730489

sbrh@live.dk

Kasserer

Paul Erik Jensen

30663298

paul-erik@ny-post.dk

Kredsbestyrelsen

Peter Thysen

61542817

pgt@bbsyd.dk

Aktivitetsudvalg

Preben Th. Olsen

20106343

pto@bbsyd.dk

Regionsbestyrelsen

Esther Andersen

24270427

estherandersen@hotmail.dk

Markedsføring

Amit Mozumdar

21208258

Amit.mozumdar@gmail.com

PSU

Pia Hedegaard Kristensen

21961781

piaogclauspeter@gmail.com

VU

Victor Sejr Conradsen

24627722

victorsejr@gmail.com

V-gruppe

Preben Linnet

23263386

pli@toender.dk

Vælgerforeningsformænd: Der henvises til hjemmesiden: Venstre i Tønder.
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