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Redaktionen har ordet 

Af Amit Mozumdar 

 

Du sidder med en ny udgave af Venstre Posten, hvor du kan læse og orienterer dig om, hvad vi lige 

nu arbejder med både organisatorisk og politisk. 

Den 18. juni blev Martin Iversen valgt som borgmesterkandidat for Venstre i Tønder til KV21, og der 

har siden og gennem sommeren været reaktioner på valget. Der er også afholdt konstitueringsmøde 

i organisationen, hvor der er gennemført valg til de enkelte udvalg. Du kan læse nærmere om 

konstitueringen af organisationen i bladet. 

På den politiske bane arbejdes der lige nu bl.a. med budget 21 og borgmester Henrik Frandsen giver 

en status på budgetforudsætningerne og budgetarbejdet. Preben Linnet, gruppeformand fortæller 

om nyt fra gruppen og hvad der lige nu er fokus på og endelig giver Mette Bossen Linnet en opdateret 

status fra Regionen. 

Vi har valgt i dette nummer at sætte lidt fokus på valgprogram KV21, især processen frem til 

sommeren 2021. Det er organisationens politiske strategiudvalg (PSU), som er tovholder på 

opgaven. KV21 er godt nok først om lidt over 1 år, men tiden går hurtig og det er vigtig, at vi allerede 

nu får opbygget et valgprogram af medlemmerne, som skal danne grundlag for den politiske indsats. 

Der har overalt i organisationen og lokalt været begrænsninger i aktivitetsniveauet og en række 

aktiviteter er blevet aflyst siden marts 2020 som følge af Covid-19 og Corona-situationen. Aktivitets-

udvalget følger nøje udviklingen og der vil naturligvis kun blive gennemført aktiviteter som er 

forsvarlige i forhold til myndighederne påbud.  

Vi har ajourført vores hjemmeside Venstre i Tønder Kommune. Her finder du gode data om vælger–

foreningerne og udvalgene: https://toender.venstre.dk/ 

 

God fornøjelse med denne udgave af Venstre Posten 

  

https://toender.venstre.dk/
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Kære medlem 

Af Kim Tygesen og Lisbeth Bang Pedersen 

 

Kære medlem af Venstre. 

Vi vil gerne starte med at takke alle vælgerforeningerne for jeres bidrag og engagement, det er jer, 

der bidrager til vores fælles vej i Venstre og fortsat skal gøre det. Tak for det. 

Vi har netop fået overstået vores konstituering med lidt forsinkelse, og det betyder lidt på nogle af 

posterne i bestyrelsen. Vi glæder os til samarbejdet.  

2020 skulle have været året, hvor vi alle skulle fejre Venstre, men sådan er det desværre ikke blevet.  

Lokalt startede året med en velbesøgt generalforsamling i Bredebro, hvorpå der dagen efter blev 

lukket total ned pga. Covid19. 

Det resulterede direkte i for os, at vi valgte at opstillingsmødet til vores spidskandidat til KV21 måtte 

ske på alternativ vis. Nemlig på en mark i Agerskov. Her blev udfaldet, at Martin Iversen med få flere 

stemmer blev valgt af de fremmødte medlemmer, som vores fremtidige spidskandidat. 

Det har givet lidt uro i Venstre, det må vi erkende. Men medlemmerne har talt, og vi skal i kommune-

foreningen finde en måde at klæde Martin på til de opgaver der venter, valgprogram osv, samtidig 

med vi skal være der for vores siddende borgmester og resten af KB. 

Det spændende arbejde med at finde kandidater til vores opstillingsliste til KV21 er også i fuld gang, 

og der vil blive afholdt flere opstillingsmøder i det kommende efterår/forår.  

Vi har også holdt en del møder i vælgerforeningerne, så I som medlemmer kunne give jeres bud på, 

hvad der ville være vigtigt, at få med i arbejdet med vores valgoplæg/program. Vi glæder os til at 

samle trådene, og ved de kommende temamøder vil der igen for jer være mulighed for at komme 

med input. 

Vi er stolte over, at vi i Venstre i Tønder kommune fortsat har medlemstilgang, faktisk er vi den 

største vælgerforening i Danmark, det er da superflot! 

Vi har haft besøg af flere fremtrædende venstre folk og der arbejdes på endnu flere besøg for at 

gøre opmærksomme på vores egn, som jo er så fantastisk.  

Vi glæder os til at arbejde for Venstre, for at vi kan få et godt valg i 2021 og vi vil gøre alt hvad der 

er i vores magt for at lykkes. 
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Konstitueringen af kommuneforening 

Af Amit Mozumdar og Søren Rødgaard Henriksen 

 

Konstitueringen af kommuneforeningens bestyrelsen var oprindeligt planlagt til den 12. marts. 

Grundet Corona-situationen og afholdelsen af valg den 18. juni af borgmesterkandidat til KV21, 

lykkedes det først at gennemføre konstitueringen den 22. juni. 

Det blev en levende aften – som også kom til at afspejle den intensitet der havde været i perioden 

op til 18. juni og som viser, at vi har et levende og engageret Venstre i Tønder Kommune.  

Med undtagelse af en enkelt post var der kampvalg om alle poster, hvilket er positiv. Det viser noget 

om interessen og viljen til at gøre noget aktivt for Venstre og for Tønder Kommune. Igen en 

understregning af, at vi har en levende kommuneforening. 

Valgene 

Næstformand blev Lisbeth Bang Petersen, valgt med 14 stemmer foran Aksel Duedahl, der modtog 

12 stemmer. Søren Rødgaard Henriksen blev genvalgt med 14 stemmer foran Karl Henning 

Clausen, der fik 12 stemmer. 

Som formand for markedsføringsudvalget valgte bestyrelsen Amit Mozumdar med 14 stemmer mod 

12 stemmer til Henning Nørret Nilsen. Preben Th. Olsen blev genvalgt til formand for aktivitets-

udvalget uden modkandidat. For første gang blev der valgt en repræsentant til EU-bestyrelsen, som 

tilfaldt Karl Henning Clausen med 15 stemmer mod Eilif Underbjerg Hansen, der fik 11 stemmer. 

Som ny formand for PSU valgte bestyrelsen Aksel Duedahl, der modtog 14 stemmer over Pia 

Hedegaard Kristensen, der fik 12 stemmer. Endvidere valgte bestyrelsen hhv. Jes E. Møller og 

Lisbeth Oxholm Andersen til at indtræde i PSU. 

Evaluering af spidskandidatvalget 

Efter bestyrelsen havde konstitueret sig blev det tid til en evaluering af spidskandidatvalget. Formand 

Kim Tygesen med at udtrykke en stor tak til de 36 frivillige hjælpere, der havde deltaget i afviklingen 

af mødet i Agerskov, samt en stor tak til de 15 stemmetæller for deres varetagelse af denne opgave. 

Landsorganisationen modtog i dagene efter valghandlingen ni klager vedrørende afviklingen af 

valghandlingen. Leif Krarup, der var stemmeansvarligt på aftenen, redegjorde for forløbet og fortalte, 

at han ikke havde observeret noget, der kan give anledning til kritik, samt at stemmeafgivning og 

optælling af stemmer var helt i overensstemmelse med vedtægterne. Efterfølgende vedtog en enig 

bestyrelse valget gyldighed. Den 30. juni kom der ligeledes en tilkendegivelse fra Venstres Lands-

organisation, hvor af det fremgik, at vedtægterne og praksis var overholdt. 
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Kommuneforeningens konstituering 2020/2021 

 

Forretningsudvalget [FU] 

Formand Kim L Tygesen 

Næstformand Lisbeth Bang Petersen 

PSU formand Aksel Duedahl 

Kredsbestyrelsen fdm Peter Thysen 

Sekretær Søren Henriksen 

Kasserer Paul-Erik Jensen 

Aktivitetsudvalget Preben Th. Olsen 

Regionsbestyrelsen Esther Andersen 

Markedsføringsudvalget Amit Mozumdar 

VU'er - formand Karsten Møller 

V. gruppe Preben Linnet 

VU-suppleant   

 

 

Formænd for vælgerforeningerne 

Højer Preben Linnet 

Bedsted Christian Christensen 

Højst Sogns Venstre Vakant 

Løgumkloster Peter Aage Nielsen 

Agerskov Aksel Duedahl 

Arrild Jes  E. Møller 

Tirslund Kjeld Callesen 

Toftlund Lisbeth Bang Pedersen 

Møgeltønder Torben Nielsen 

Tønder Søren Henriksen 

Jejsing Johan Boysen 

Abild og omengs venstre Jesper Steenholdt 

Bredebro-Ballum-Visby Mikkel Clausen 

Skærbæk/Døstrup Amit Mozumdar 

Brøns, Rejsby, Vodder Peter Thysen 

 

 

Politisk Strategiudvalg [PSU] 

Politisk ordfører Aksel Duedahl 

Lands og EU-politik Lisbeth Bang Petersen 

Sekretær Søren Henriksen 

Regionspolitik Esther Andersen 

 Jes E. Møller 

 Lisbeth Oxholm Andersen 

VU'er - formand Karsten Møller 

VU-suppleant Vakant 

 

 

 

 

Fritvalgte medlemmer 

2022 Preben Th. Olsen 

2021 Svend Rasmussen 

2022 Jørgen Jacobsen 

2021 Betina Nissen 

2022 Pia Hedegaard Kristensen 

2021 Lisbeth Oxholm Andersen 

2021 Tilde Duedahl 

2022 Karl Henning Clausen 

1. suppleant.  Keen Andersen 

2. suppleant Henning Nørret Nielsen 

VU'er - formand Karsten Møller 

VU-suppleant  

 

 

Aktivitetsudvalget [AKT] 

Formand Preben Th. Olsen 

 Tilde Duedahl 

 Johan Johansen 

 Allan Mattesen Jacobsen 

VU'er - formand Karsten Møller 

VU-suppleant  

 

 

Markedsføringsudvalget [MAU] 

Formand Amit Mozumdar 

 Henning Nørret Nielsen 

 Søren Rødgaard Henriksen 

 

 

Kredsbestyrelsen 

Formand Peter Thysen 

Næstformand og sekretær Jes E. Møller 

 Keen Andersen 

 Paul-Erik Jensen 

 Mikkel Clausen 

VU'er - formand Karsten Møller 

VU-suppleant Vakant 

 

 

Øvrige poster 

LOF Mariane Jørgensen 

EU-Medlem Karl Henning Clausen 

Regionsbestyrelsen Esther Andersen
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Budget 2021 

Af borgmester Henrik Frandsen 

 

Så står vi foran årets absolutte politiske højdepunkt – de årlige 

budgetforhandlinger. Det er her køreplanen for 2021 og de 

næste 3 år bliver aftalt. Det er ved budgetaftalen, at rammerne 

for skoler, daginstitutioner, ældrepleje, erhvervsudvikling, an-

lægsbudget osv. bliver aftalt. Det er her man skal gøre sin 

indflydelse gældende, hvis man for alvor vil være med der, hvor 

der sker noget. 

Vi er heldigvis i den gunstige situation, at Tønder kommune er 

en særdeles veldrevet kommune med en effektiv drift og en 

bundsolid økonomi. En økonomi der gør, at vi i modsætning til 

mange af vores nabokommuner har været forskånet for barske sparerunder i de senere år. Vores 

udgangspunkt er godt, og det gør, at der er plads til 

nogle pæne budgetudvidelser i det oplæg, vi arbejder 

ud fra. Et oplæg der er fremkommet på baggrund af det 

politiske arbejde, der har været før sommerferien. Der 

er lagt op til pæne udvidelser på ældreområdet og på socialområdet samtidig med, at vi reelt øger 

anlægsbudgettet for 2021 med 22 millioner.  

Jo det går godt i Tønder kommune, og det gør, at vi kan fastholde den udviklingsorienterede politik, 

vi har ført gennem flere år. Vi har udviklingsplaner i Toftlund og på Rømø, vi har Masterplanen for 

TSFC, vi har byggeriet af ny skole i Skærbæk og vi har Tøndermarsk initiativet - som er det største 

samlede udviklingsprojekt til dato i Tønder kommunes historie. Et projekt med et budget, der hvis 

man tager det hele med, er på over 300 millioner kroner. Der bliver brugt mange penge på udvikling, 

men vi har ikke tænkt os at stoppe her. Zeppelin projektet, som offentliggøres her i september 

måned, bliver endnu et stort ambitiøst projekt. Der er lagt op til, at vi skal have et formidlingscenter, 

som ganske enkelt er i verdensklasse – jeg kan allerede nu afsløre, at det bliver stort.  

At vi har gang i mange ting, er også noget, der bliver lagt 

mærke til ude omkring. Jeg møder tit folk, der er meget 

imponeret over alt, det der sker i vores dejlige kommune. 

Tønder kommune har et rigtigt positivt image ude i landet. 

Derfor ærgrer det mig også, at så nogen bruger så meget energi på at tale Tønder kommune ned. 

Det er der overhovedet ingen grund til. Vi skal være stolte af vores dejlige kommune. 

”… at vi reelt øger anlægsbudgettet for 

2021 med 22 millioner.” 

”… der er plads til pæne budgetudvidelser 

i det oplæg vi arbejder ud fra.” 
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Det går ikke altid, som man aftaler i et budget. De fleste gange ændrer man ikke det store, men der 

findes dog eksempler på det modsatte. I nyere tid er det forløb, der førte frem til salget af Hjemsted 

Oldtidspark nok det mest spektakulære – det endte med at blive en stor succes. I budgetaftalen for 

budget 2019 aftalte en samlet kommunalbestyrelse at videreføre Hjemsted Oldtidspark i fem år, og 

ved samme lejlighed at yde et samlet tilskud til driften i de fem år på 13 millioner. I januar måned 

2019 opsagde Skærbækcentret imidlertid driftsaftalen, og vi stod med en Oldtidspark uden nogen til 

at drive den efter sæson 2019. Derfor besluttede en enig forligskreds den 29. januar 2019 at indstille 

til kommunalbestyrelsen, at Oldtidsparken skulle udbydes offentligt til salg med projekt – nu ville der 

blive åbnet op for, at der kunne ske noget ”nyt og spændende”. På februar mødet besluttede en enig 

kommunalbestyrelse derfor at sætte parken offentligt til salg/udlejning med projekt til kommercielt/ 

oplevelsesbaseret formål. 1. april startede udbudsperioden, der strakte sig over fem uger frem til 3. 

maj. Der kom to bud ind - et bud på 5 kr. og et bud på 1.050.000 kr. Det var en enig Venstregruppe, 

der på kommunalbestyrelsesmødet i maj bakkede op om det højeste bud og dermed godkendte 

salget til Marskcamper APS.  

Det var først da lokalplanen skulle i høring i august, og turistforeningen sammen med nogle 

campingpladsejere i kommunen begyndte at modarbejde projektet, at nogle så en chance for at lave 

uro omkring salget. Faktum er, at vi i dag står med et fantastisk projekt, hvor 9 lokale investorer vil 

investere næsten 7 millioner kroner af deres egne lomme og samlet vil de investere over 13 millioner 

i en ny turistattraktion. En kommerciel turistattraktion, hvor man i den grad kan få en oplevelse med 

et 25 meter højt tårn. Derfor fortjener investorerne også al mulig respekt. De har virkelig vist lokalt 

samfundssind. De er samtidig med til at sikre fremtiden for en park, som nogen inden salget mente 

skulle lukkes hurtigst muligt. Nogle af dem, der før salget var mest kritiske overfor parken, er så 

efterfølgende også nogen af dem, der udtaler sig mest kritisk om salget efterfølgende – underligt!!! 

Samtidig med det sparer Tønder kommune 10,4 millioner i driftstilskud i de næste fire år. Penge som 

kan bruges til udvikling i hele kommunen. Sådan – på alle måder en succes! 

 

 
    Foto: Søren Rødgaard Henriksen  
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Sammen står vi stærkt 

Af borgmesterkandidat Martin Iversen 

 

Sommeren er forbi, og vi vender tilbage med fornyet energi. 

Energi er der brug for, når vi i fællesskab skal vise 

omverdenen, at Venstre fortsat er det stærkeste parti i 

Tønder Kommune. Vi må alle gøre en indsats. Både jeg 

selv, byrådsgruppen, Venstres vælgerforeninger og de 

over 1.000 medlemmer, som jeg glæder mig til at se og 

gense i efteråret. 

Det var en stor ære for mig at blive valgt, som Venstres 

borgmesterkandidat på opstillingsmødet i Agerskov. Jeg vil 

gøre alt, hvad der står i min magt for at sikre, at Venstre får 

et godt kommunalvalg 17. november 2021. 

Det har desværre været nogle turbulente måneder siden 

opstillingsmødet; men det er ikke noget, der skal bremse 

os. Turbulens er ubehageligt, men ikke noget, man dør af. Jeg kan godt forstå, at der har været en 

skuffelse for nogle efter borgmesterkandidatvalget, men nu skal vi se fremad mod KV21. 

Det er netop her, vores energi skal bruges. I fællesskab skal vi lægge alle kræfter i at løfte Venstre 

ud af de turbulente tider og op i nye højder. Op over de grå skyer, der har lagt sig over os. Lige på 

den anden side af skyerne, skinner solen. Det er dér, vi hører til, og jeg ved, at vi sammen kan nå 

derop. 

Det betyder noget, hvor man vokser op, og hvilke værdier man får med. Jeg er selv vokset op på en 

gård i Sæd syd for Tønder. Med en landsbyskole, et lille lokalsamfund og en købmand. 

Jeg havde en god barndom og voksede 

op i en landbofamilie med sønderjyske 

værdier. Jeg vidste altid, hvor mine 

forældre var. Jeg lærte, man skulle klare 

sig selv og ikke ligge samfundet til byrde, men være hensynsfuld, hjælpe andre mennesker og 

bidrage til samfundet. Det var vigtigt for mine forældre, at jeg udviklede mig og fik det bedre end 

dem, opførte mig ordentligt og tog hensyn til andre. Jo ældre jeg bliver, desto mere bevidst er jeg 

om, at jeg har været heldig med min familie. Både den, jeg er født i, og den, jeg selv har stiftet. 

Der var altid noget, man kunne bidrage med på gården. Vi måtte alle bidrage. Jeg lærte på den 

måde, at jeg var værdifuld for fællesskabet. Var der opgaver eller problemer, så var det familien, der 

løftede i flok. 

”I fællesskab skal vi lægge alle kræfter i at løfte Venstre 

ud af de turbulente tider og op i nye højder.” 
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Mange år er gået siden min barndom i Sæd. Men de værdier, jeg voksede op med, er altid med mig. 

Derfor ser jeg også, at vi – præcis som hjemme på gården - i fællesskab må arbejde sammen, og 

løfte opgaverne sammen. Det er samspillet, de gode og vigtige diskussioner og det stærke 

fællesskab, der gør Venstre til det, vi er. 

Jeg har på det seneste talt med nogle af Venstres toppolitikere. Vi har drøftet, hvad det er, der gør 

en politiker god. Er en dygtig politiker én med erhvervserfaring, eller er det politisk tæft, der har den 

største betydning? 

Vi kan se på vores formand, Jakob Ellemann-Jensen, at det er hans erhvervserfaring, der er en af 

hans styrker. En erhvervserfaring, som mange politikere på Borgen og i kommunalpolitik desværre 

ikke har, men tydeligt havde haft gavn af. 

Både han selv og jeg kommer fra erhvervslivet. Det har givet os vigtige livserfaringer med de men-

nesker, hvis stemme har det sidste ord, når vi når til de politiske valg. Erhvervserfaring skaber en 

forståelse for såvel det at drive en virksomhed – eller kommune – og det, at forstå de mennesker, 

hvis dagligdag vi har i vores hænder. Beslutningerne kommer om muligt altid nedefra. Fra baglandet. 

Det, at beslutningerne kommer nedefra, viser, at det er baglandet og fællesskabet, det hele drejer 

sig om.  

Alle kender vi Venstres værdier. Alle ved vi, hvorfor vi er medlem af Venstre. Vi er et hold, et fæl-

lesskab – ja, en stor familie. Enhver familie har sine udfordringer. De udfordringer kan vi kun løse, 

når vi arbejder sammen. Derfor ser jeg med spænding 

frem til efterårets forhandlinger i Folketinget om bl.a. 

trafikinvesteringer. Det er nemlig ét af de steder, hvor 

vi sammen kan gøre Tønder endnu bedre, og 

samtidigt vise, hvad Venstre er i stand til at udrette, når vi løfter opgaverne i fællesskab. For 

fællesskabet er vigtigt, både når der skal være styr på gården, virksomheden og kommunen. 

Jeg ser også frem til medlemsmøderne omkring vores fælles visionsplaner frem mod KV21. Det er 

vigtigt, at vi sammen finder frem til vores visioner og prioriteringer i Venstre i Tønder Kommune. 

Venstre kan flytte bjerge, når vi står sammen. Vi er et 150 år gammel parti med en stolt fortid og en 

lys fremtid. Vi skal finde fodfæstet, og plante fødderne solidt i jorden. Når det sker, ved jeg, at vi er 

klar til at sætte os i spidsen for Tønder Kommune i fire år mere.  

Jeg oplever en vilje til at se fremad, og når jeg kigger frem mod 2021, ser jeg en lys fremtid for 

Venstre. 

Vi ses derude…. 

Med venlig hilsen 

Martin Iversen 

Borgmesterkandidat for Venstre i Tønder Kommune  

”Jeg ser frem til medlemsmøderne omkring 

vores fælles visionsplaner frem mod KV21” 
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Venstres valgprogram for KV21 

Af Aksel Duedahl, formand for Politisk Strategiudvalg 

 

Arbejdet med valgprogrammet frem mod KV21 har nu stået på i over et år, efter PSU den 29. juli 

2019 formulerede den første ramme- og procesbeskrivelse for dette arbejde. En hel centralt tanke 

bag arbejdet med at udarbejde valgprogrammet har været medlemsinddragelsen, at medlemmerne 

har fået mulighed for at komme med deres idéer og forslag, således at det nye valgprogram afspejler, 

at vi er et medlemsbåret parti, at dette er gennemgående. 

I august 2019 udsendte PSU en vejledning til formændene for vælgerforeningerne, med henblik på 

opstart af afholdelse af medlemsmøder i alle vælgerforeninger. Formålet med denne første runde af 

medlemsmøderne var, at give medlemmerne mulighed for at give de første input, hvilke temaer de 

anser for vigtige, fremkomme med konkrete politik-forslag, udspil til visioner, etc. Dette var planlagt 

til gennemførsel i månederne september til november 2019. 

Den første evaluering af de indkomne forslag fra disse møder var planlagt til at skulle foregå i januar 

og februar i år, men forskellige forhold lokalt flere steder bevirkede, at det for flere vælgerforeninger 

var vanskeligt at få afholdt medlemsmøderne. 

Evalueringen af medlemmernes forslag blev så udskudt til marts måned. Og hverken være eller 

bedre, så indtraf Corona-restriktionerne, som har bremset processen. Nu er vi kommet på den anden 

side af sommerferien, i september måned vil PSU gennemgå de indkomne forslag og samle dem i 

relevante tema-blokke. 

Den 29. september og den 3. november gennemfører kommuneforeningen så 2 medlemsmøder, 

hvor der lægges op til, at vi alle medlemmerne har mulighed for at komme til orde og kommentere 

de indkomne forslag og de fremlagte tema-blokke. De tilbagemeldinger der er modtaget på disse 

medlemsmøder, bliver så yderligere bearbejdet af PSU med henblik på fremlæggelse i forretning-

sudvalget og kommuneforeningens bestyrelse. 

I næste fase bliver de valgte kandidater inddraget i drøftelserne og den videre politikudvikling, 

således at også kandidaterne får sat deres aftryk på det valgprogram, som fremlægges frem mod 

KV21. Det er en spændende proces der blev påbegyndt sidste år, den lokale forankring, at man 

lokalt har mulighed for at komme til orde. Det er jo netop sådan ånden og selve fundamentet er for 

Venstre, idéer fødes nedefra og arbejdes/bearbejdes videre op til det politiske niveau, hvor det bliver 

realiseret i det daglige politiske arbejde.  

Hvis du som medlem sidder med nogle tanker, som du ønsker at blive bragt med ind i puljen af 

forslag, så kan du stadig nå det frem til den fredag den 4. september. Du skal blot sende dine forslag 

eller tanker til formanden for PSU (akselduedahl@hotmail.com) eller kommuneforeningens sekretær 

(venstre@sbrh.dk).  

mailto:akselduedahl@hotmail.com
mailto:venstre@sbrh.dk


12 

Nyt fra V-gruppen: Politisk status 

Af Preben Linnet, gruppeformand 

 

Kære Venstre Medlemmer 

Jeg er som gruppeformand, for Venstres byrådsgruppe, blevet bedt om at skrive lidt om hvad der 

rører sig i gruppen og i det politiske landskab. 

Jeg må straks erkende, at der er mange ting i denne verden, som ville være nemmere og mere 

opmuntrende at skrive om, men som medlemmer skal i jo også have information fra kilden, i stedet 

for kun at læse om tingenes tilstand i medierne. 

Det er jo nok ikke nogen hemmelighed, at samarbejdet i gruppen, i de seneste år, ikke altid har 

fungeret optimalt, og dette er jo indtil flere gange blevet synlig gjort, både på tv og andre medier. 

Dette er i sig selv dybt problematisk, da jeg har den holdning, at disse diskussioner bør tages internt, 

hvilket så sandelig også er forsøgt og påtalt mange gange. Når det så alligevel ikke altid lykkes, 

skyldes det vel at uenigheden, frustrationen, og ens egen overbevisning, er så stor, at man har 

behov for at gøre opmærksom på ens standpunkt, måske også af hensyn til ens bagland. Jeg mener 

dog ikke det er måden at gøre det på. 

En velfungerende gruppe, er i min verden, en gruppe, hvor man på gruppemøder kan diskutere 

diverse sager og aktuelle emner, hvor man kan fremføre ens personlige synspunkter, uden at det 

kan læses i avisen dagen efter. Ligeledes skal man være villig til at indgå kompromisser, dvs. at 

sommetider får man gruppen overbevist om at ens holdninger er de rette, og andre gange gør man 

ikke, og man må så sige til sig selv, at det måske går bedre næste gang. Jeg har, og er stadig, af 

den holdning at man ikke skal tvinge folk til at mene noget de ikke selv mener, men man skulle gerne 

kunne overbevise folk om, at der ind i mellem også kan være fornuft i det andre mener. Denne 

øvelser er vi aldrig kommet i mål med i gruppen, ligesom fortrolighed også er en mangelvare. Og 

hvem har så ansvaret for alt dette, ja det kunne pege på gruppeformanden, og det er det måske 

også, men jeg er af natur ikke en der banker folk på plads, men søger ting løst ved dialog og 

kompromisser, men havde det været i sportens verden et hold ikke fungerer sammen, og dermed 

heller ikke yder toppræstationer hele tiden, så fyrer man jo helt sikkert, som det første træneren. Jeg 

har indtil flere gange nævnt at jeg gerne veg fra posten hvis det var ønsket, men afløseren er vist 

nok i restordre.  

Der er ingen tvivl om at fronterne, og gruppemedlemmernes ageren, var trukket op, i tiden op til 

spidskandidatvalget den 18. juni, og selv om det nu er to måneder, inkl. en sommerferie siden, er 

der ikke meget der tyder på ro og fordragelighed. Situationen gøres heller ikke nemmere af, at der 

pt er 4 kollegaer fra gruppen, der har meldt ud at de ikke ønsker at stille op på Venstres liste ved 

næste valg, og måske endda dropper kommunalpolitik helt, hvilket jeg personligt finder træls, da det 
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selvfølgelig er fuldt legalt, og også en smule stort, at sige ” nu vil jeg ikke mere ”, men der, hvor det 

bliver træls er når årsagen er forkert, og man vælger at stoppe selvom man måske har lyst til mere.  

 

Når alt dette er sagt, så skal ikke herske tvivl om, at jeg som gruppeformand er af den opfattelse, at 

vi stadig er en V gruppe på 14 medlemmer, som jeg i første omgang vil prøve at få til at stå sammen 

om det kommende års budgetlægning, som skal på plads inden for de næste par måneder. 

Selvom der i lang tid har været mange mørke skyer over Venstre, skal vi huske hinanden på, at vi 

faktisk har en borgmester og en V-gruppe, som har stået i spidsen for rigtig mange gode tiltag i 

Tønder Kommune, både på anlægssiden, men også på de mange kerneopgaver i den daglige drift. 

Når man sætter mange ting i gang, opstår der desværre også indimellem sager, eller ting, som 

måske kunne have været gjort bedre. Men hvorom alt er, så har Venstre i Tønder været, og er stadig, 

et parti der efter bedste evne prøver at føre en ansvarlig politik, og i særdeleshed en ansvarlig 

økonomisk politik. Nogen vil givet vis påstå, at evnerne kan ligge på et lille sted, men resultaterne 

taler for sig selv, - Tønder Kommune har sat, og har stadig, gang i rigtig mange ting, og har en rigtig 

god økonomi. Når alt kommer til alt, og plusser og minusser bliver vejet imod hinanden, tror jeg de 

fleste borgere konkluderer – at det kunne være meget værre, faktisk er det slet ikke så ringe endda. 

- Tønder Kommune er faktisk et godt sted at bo. 

Med disse ord skal vi bare huske hinanden på, at det ikke kun er overskyet, men at solen også 

skinner rigtigt meget, og Venstre som regel er garant for den gode vejrudsigt. 

 

 

 
      Foto: Søren Rødgaard Henriksen 
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Nyt fra Regionen 

Af Mette Bossen Linnet, medlem af Regionsrådet 

 

Det er efterhånden lang tid siden jeg sidst har haft muligheden for at skrive et indlæg i Venstreposten, 

men heldigvis har arbejdet ikke stået stille i mellemtiden, og jeg glæder mig over, at jeg nu med 

Venstre Posten igen har den platform, hvorfra jeg kan orientere om det jeg brænder for, og om 

Venstres og mit arbejde i Regionsrådet.  

Præcis som i kommunen, så er det de årlige budgetforhandlinger der fylder i arbejdet lige nu – men 

modsat kommunerne så har vi i regionen tradition for at 1. behandle budgettet og de administrative 

sidepapirer med tal og oplysninger om den økonomiske situation, før de egentlige politiske forhand-

linger går i gang. Det betyder at processen er lidt en anden, men opgaven den samme. Udgangs-

punktet for budgettet i Region Syddanmark er rigtig godt. I lang tid har vi til glæde for vores medar-

bejdere og borgerne i Region Syddanmark kunnet sikre en stabil økonomi, fordi vi blandt andet har 

brugt midlertidige råderum til at finansiere meraktivitet og øgede medicinudgifter mm. Det er et 

politisk valg vi har truffet, hvor vi har prioriteret en langsigtet og holdbar økonomisk planlægning, og 

har betydet, at vi ikke har skullet ud i gentagne udgiftsstop og sparerunder som andre regioner. Det 

har været en prioritet for os, og noget vi, særligt inden for et så væsentligt og sårbart område som 

sundhedsområdet, synes er meget vigtigt.  

 

 

Den 14. august var Venstres regionsrådsgruppe og formand for Venstres regionsbestyrelse, Leif Krarup, 

samlet for at drøfte aktuelle sager og Venstres position frem mod budgetforhandlingerne for 2021.  

Foto: Mette Bossen Linnet. 
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Og på vores budgetseminar forleden var der da også igen ros at hente fra medarbejderudvalget 

netop i forhold til den økonomiske styring og til nogle af de initiativer vi har sat i gang tidligere som 

fx introduktionsforløb for sygeplejersker på vagtbelastede afdelinger. Introduktionsforløbene på 

vores sygehuse betyder, at sygeplejersker 

ved ansættelse starter i et forløb hvor de 

ikke indgår i normeringen, hvormed de får 

en mere rolig start med mindre ansvar og 

mere sparring i de første måneder. Det 

giver en tryghed, og en stille og sikker introduktion til arbejdet og afdelingen, som medarbejder-

udvalget har ytret stor tilfredshed med og gerne så bredt endnu mere ud så det gælder alle vores 

afdelinger – og ikke kun de vagtbelastede.  

Derudover er der, helt naturligt, i regionen, og dermed også i vores budget, et stort fokus på Covid-

19 og de menneskelige og økonomiske konsekvenser det har, når man driver et sundhedsvæsen 

på størrelse med det vi gør i Syddanmark. Og der har været meget store ekstraudgifter – alene 

udgifter til værnemidler, test-kit og desinfektionsartikler beløber sig til knap 200 mio. kr. til og med 

juli 2020. Det er heldigvis merudgifter vi får dækket, som følge af den økonomiaftale der er med 

staten, men det fortæller lidt om, hvor dyrt det rent økonomisk har været, selvom økonomien jo er 

det mindste, sammenlignet med de store menneskelige konsekvenser Covid-19 har. Dertil kommer 

at vi jo også har en lang række aftaler såsom operationer mm. som vi har måttet udskyde, og som 

vi nu skal have indhentet, således at vi igen kan levere den gode behandling som vi ønsker, uden 

at gå på kompromis med udrednings- og behandlingsretten. Det lægger et stort pres på vores med-

arbejdere og vores organisation, som vi er nødt til at tage højde for også i det kommende budget. 

Det betyder at vi kommer til at se et mere konservativt budget uden de store udskejelser og revolu-

tionerende nye initiativer, og hvor beløbet til igangsættelser af nye politisk prioriterede initiativer er 

forholdsvist lavt, men hvor der er fokus på at videreføre allerede igangsatte initiativer fra tidligere år, 

fokus på sikkerhed og kvalitet i behandlingen, og fokus på bedre sundhed og trivsel blandt 

medarbejdere såvel som patienter og 

borgere. Og det tror jeg faktisk godt 

syddanskerne kan forstå. Og vi skal i 

den sammenhæng huske, at der i 

videreførelsen af igangsatte initiativer 

og udmøntningen af finanslovsmidler fra 2020 blandt andet ansættes i alt 314 sygeplejersker ekstra 

i Syddanmark alene, hvoraf den første halvdel primært er brugt til at understøtte de afdelinger og 

funktioner, der samarbejder med kommuner og praksisområdet. Ligesådan går omkring 100 mio. fra 

finansloven 2020 også til at styrke den Syddanske psykiatri og implementeringen af vores nye 

psykiatriplanen, hvormed psykiatrien får et mærkbart løft. Et relativt lille økonomisk råderum til 

”… vi skal i denne sammenhæng huske, at der i videreførelsen 

af igangsatte initiativer … … blandt andet ansættes i alt 314 

sygeplejersker ekstra i Syddanmark alene, …” 

Og på vores budgetseminar var der igen ros fra 

medarbejderudvalget i forhold til den økonomiske 

styring og nye initiativer, … … 
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politisk prioritering er altså ikke et udtryk for at vi ikke løfter sundhedsvæsnet, men et politisk valg 

om først og fremmest at sikre stabilitet og balance i økonomien.  

En anden ting der fylder i det regionspolitiske i øjeblikket, er en kommunerunde som vi i regionens 

psykiatri- og socialudvalg er i gang med i øjeblikket. Kommunerunden er et led i implementeringen 

af den netop omtalte psykiatriplan, som vi vedtog i december sidste år, og betyder at vi på initiativ 

fra os venstre-medlemmer i udvalget, i løbet af august og september kommer rundt og besøger 

samtlige 22 kommuner enkeltvis. På vores besøg mødes vi med kommunernes respektive udvalg 

på psykiatri- og socialområdet, og udover at vi udvikler et fælles politisk sprog, så får vi på møderne 

mulighed for at drøfte, hvad der rører sig i hver enkelt kommune og hvordan vi sammen kan komme 

i mål med vores intentioner om at løfte psykiatrien og den mentale sundhed blandt befolkningen. Et 

mål der ligger mit hjerte meget nært.  

For de der er på Facebook, så skriver jeg efter hvert besøg lidt om drøftelserne, hvis man er interes-

seret, og ellers håber jeg at der, på et senere tidspunkt, bliver lejlighed til på et medlemsmøde eller 

lignende, at fortælle mere om kommunerunden og arbejdet i regionen generelt.  

Indtil da må vi gøre vores bedste for at passe godt på os selv og hinanden her i kommunen, i det 

stormvejr vores parti har været og stadig er i.  

Tusind tak for ordet. 

 

 

 
   Foto: Mette Bossen Linnet  
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Rejse til Andorra / Barcelona 

Af Allan Mattesen Jacobsen, medlem af Aktivitetsudvalget 

Jeg har tidligere arrangeret rejser for ECCO’s personaleafdeling og vores lokale håndboldfanklub 

TMT Red Support) I marts 2019 arrangerede jeg den første tur for Venstre i Tønder Kommune, en 

tur der gik til Bruxelles. 

Nu er tiden inde til en ny rejse, denne gang til Andorra og/eller Barcelona. Der er tale om en fleksibel 

rejse, hvor du selv kan vælge, om du ønsker at komme med til begge destinationer eller kun den 

ene. 

I det dokument, der er udsendt sammen med denne udgave af Venstre Posten er der 3 rejseforslag, 

hvilket har sin årsag i, at vi lever i en tid, hvor mange har behov for at være fleksible i forhold til 

arbejdsmarkedet. 

1)   3 overnatninger i Andorra og 4 overnatninger i Barcelona. 

2)   3 overnatninger i Andorra 

3)   4 overnatninger i Barcelona 

 Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller tilmelde dig rejsen, så kontakt: 

• Allan Mattesen Jacobsen 

• Mail……: allan@mattesen.eu  

• Mobil…..: +45 5129 3350. 

 

Bemærk:  Grundet Covid-19-situationen kan der forekomme ændringer og situationen følges 

 derfor nøje. Rejsen bliver aflyst, hvis myndighederne forsat fraråder rejser til 

 Spanien i oktober. 

 
      Foto: Screenshot fra internettet  

mailto:allan@mattesen.eu
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Kontaktoplysninger 

 

Forretningsudvalget - Venstre kommuneforening i Tønder: 

Formand Kim L. Tygesen 40275445 venstre@zentec.dk 

Næstformand Lisbeth Bang Pedersen 22753151 lbangpedersen@gmail.com 

PSU 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 

VU Karsten Ebsen Møller 25785310 karsten159951@gmail.com 

V-gruppen Preben Linnet 23263386 pli@toender.dk 

 

 

Vælgerforeningsformænd: Der henvises til hjemmesiden: Venstre i Tønder. 

 

 

 

 
        Foto: Søren Rødgaard Henriksen 

https://toender.venstre.dk/vaelgerforeninger.html

