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Redaktionen har ordet

Hvad kan vi lære af tiden med Corona, Covid-19 og senest mink-skandalen?
Siden det skelsættende pressemøde i Statsministeriet den 13. marts 2020 er 'normaliteten' i
Danmark ændret gennemgribende for vores fælles samfund på alle niveauer helt ned til livet for hver
enkelt af os som borgere.
De seneste dages megen postyr omkring regeringens håndtering af smitte blandt mink, den rolle
som politi og militær har haft i visse situationer, har givet stof til en del refleksion.
Dette indlæg handler ikke om en stillingtagen til, hvorvidt regeringen har handlet korrekt eller ikke,
om der har været udvist rettidig omhu eller mangel på samme.
Dette indlæg handler om din og min rolle i et demokratisk samfund, generelt og særligt i en periode,
som den vi alle gennemlever lige nu på godt og ondt. Hvor (og hvad) er dit og mit ansvar, som
individer og borgere?
Med afsæt i den aktuelle mink-skandale, står følgende fremhævet:
•
•
•
•
•

At demokrati har en indbygget skrøbelighed eller svaghed, vi til enhver tid skal forblive
bevidste om - individet.
At et demokrati aldrig er bedre end dem (og deres (personlige) værdier) vi som individer
sætter til at forvalte demokratiet.
At demokratiets største udfordring fødes i "fredstid" når vi begynder at tage demokratiet for
givet.
At kimen demokratiets forfald lægges den dag vi ikke længere engagerer os i demokratiet,
ophører med at tage aktiv del i de demokratiske processer.
At et demokratis vej mod opløsning og vejen mod meningstyranni og enevælde anlægges,
når den kritiske sans ignoreres eller undertrykkes.

Dette indlæg handler om din og min rolle i et demokratisk samfund, generelt
og særligt i en periode, som den vi alle gennemlever lige nu på godt og ondt.
Hvor (og hvad) er dit og mit ansvar, som individer og borgere?

Lidt ønsker til den nærmeste fremtid:
•

•
•
•
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Mere erkendelse af, at hovedparten af sensationsopslag på Facebook og andre sociale
medie er personlige tilkendegivelser, sjældent er mere udtryk for sandhed/virkelighed end
der er vand i Sahara.
At den kritiske og informative journalistik kommer mere i fokus.
At vi som borgere og brugere af fx sociale medier i højere grad forholder os kritiske til
budskaberne fra skyttegravskrigerne og andre sensationsmagere.
At fakta i højere grad får øre og forrang frem for vidt spredte synsninger og halvhjertede
antagelser.

Hvad kan vi lære? Hvad har vi lært?
Noget vi kan tage med os, noget af det vi kan lære, er, at demokrati er en skrøbelig størrelse vi
aldrig kan eller må tage for givet. Demokrati skal holdes levende – og det gøres kun ved din og min
aktive deltagelse.
Hvad har vi så lært? Det kan kun fremtiden vise. Lige nu taler vi om tingenes tilstand, vi taler om det
der er passeret. Det er vores handlinger fremadrettet der skal vise om vi har lært noget, at vi tager
demokratiet alvorligt ved at være deltagende, ved at ytre os.
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Et nyt år kræver modige beslutninger
Af Martin Iversen, borgmesterkandidat for Venstre i Tønder Kommune

2020 går på hæld. Julen står for døren. Det er nu, vi kan
gå lidt ned i gear og reflektere over de begivenheder, der
har sat deres præg på det forgangne år.
Det har været et begivenhedsrigt år. På en mark ved
Agerskov en solskinsaften i juni mødte 649 Venstremedlemmer op til opstilling af borgmesterkandidat. Det
blev en fantastisk aften, som vidner om, at Tønder
Kommune er en stærk Venstre-højborg.
Corona-pandemien har sat et uudsletteligt præg på 2020.
Den har forandret hverdagen for os alle. Møder blev
aflyst, politiske initiativer blev udskudt, og i de lokale
Venstre-vælgerforeninger løb man spidsrod for at holde
trit med pandemien.
Henover sensommeren og efteråret modtog vi
udmeldelser fra seks byrådsmedlemmer. Det var
ærgerligt og trist. Nogle ville ikke acceptere en fri, fair og
demokratisk afstemning. Heldigvis har vi fået et nyt
medlem af Venstres byrådsgruppe, idet Jens Møller er vendt
tilbage. Venstres byrådsgruppe, med Preben Linnet i spidsen, gør dagligt et solidt stykke arbejde,
slider for de liberale ideer og sætter deres præg på vores kommune. Det skal de have stor tak for.
Jeg deltager i møderne i Venstres gruppe, og der er en god tone, sammenhold og vilje til at skaffe
resultater.

Venstres byrådsgruppe, med Preben Linnet i spidsen, gør dagligt et solidt stykke
arbejde, slider for de liberale ideer og sætter deres præg på vores kommune.

Vi har allerede planlagt en stribe initiativer for det nye år. Vi starter ud allerede nytårsdag, hvor vi
indrykker endnu en helsides annonce i JydskeVestkysten. Vi er i gang med at udarbejde et
valgprogram for Venstre. Det bliver et ambitiøst program, der skal sikre Venstre mest mulig
indflydelse i den nye 4-årige valgperiode.
Hvis der er en ting, vi skal tage med os, når vi lægger 2020 bag os, er det, hvor stort et ansvar vi
alle sammen har for at passe på Venstre og Tønder Kommune i en turbulent tid.
Når det er sagt, så har vi også meget at glæde os over.
Vi blev i 2020 Danmarks største Venstre-forening, vi har en slagkraftig organisation, og vi bor i et
smørhul, som oplevede en rekordsommer med turister.
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I Venstre har vi et stort økonomisk ansvar. Tønder skal fortsat have en sund, stabil og stærk
økonomi, som kan give os velfærd, gode skoler, værdig ældrepleje og ressourcer nok til at sikre vore
borgere en tryg hverdag. Vi skal passe på de svage og udfordrede.
Det nye år bliver et travlt år. Vi skal sikre et styrket Venstre, vi skal sætte den politiske dagsorden
og den 16. november skal vi genvinde borgmesterposten.
Personligt glæder jeg mig til vores opstillingsmøder og generalforsamlinger. Der tegner sig allerede
nu et stærkt kandidathold.
I Venstre har vi aldrig været bange for at påtage os ansvaret og tage svære, men nødvendige
beslutninger. Vi får brug for alle gode kræfter, der vil Venstre det bedste. Vi skal gå ind i det nye år
med brystet fremme og hagen oppe.

I Venstre har vi aldrig været bange for at påtage os ansvaret og tage svære, men
nødvendige beslutninger. Vi får brug for alle gode kræfter, der vil Venstre det bedste.

Så med et ønske om en glædelig jul og godt nytår til dig og din familie, siger jeg tak for godt
samarbejde og den store opbakning jeg har modtaget i år og ser frem til fortsat tæt samarbejde i det
nye år.
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Udbrydere løber fra aftale
Af Kim L Tygesen, formand for Venstre i Tønder Kommune

Flere Venstrefolk valgte tidligere på året at bryde med byrådsgruppen, for at blive løsgængere i
Tønder Kommunalbestyrelse. De har taget Venstres formandsposter og mandater med sig, hvilket
vi selvfølgelig har prøvet at få tilbage og stadig arbejder på.
Det er et enigt forretningsudvalg bag forsøget på at få posterne tilbage. Vi gør det i stilhed, da vi
syntes, at den uro det kan give i Venstre, ikke gavner vores strategi, som er at vi vil tale om politik
og udvikling.
Løsgængerne er blevet bedt om at indbetale deres udestående til vores valgfond, samt at give deres
mandat tilbage til Venstre. Dette ville være mest ordentligt, redeligt og ærligt.
Venstregruppen er efter bruddet blevet meget mere harmonisk og sammentømret end før. Jeg er
som formand stolt over, at vore ni kommunalbestyrelsesmedlemmer knokler derudaf, og kommer
med det ene gode forslag efter den andet.

Jeg er som formand stolt over, at vore ni kommunalbestyrelsesmedlemmer
knokler derudaf, og kommer med det ene gode forslag efter det andet.

Byrådsmødet i november viste, at vi i Venstre vil arbejde konstruktivt for en ordentlig politik og tillid
til medarbejderne og samarbejdspartier.
På kommunalbestyrelsens seneste møde i december satte vi uddannelsesområdet på dagsordenen
med særligt fokus på at oprette nye mellemlange videregående uddannelser. Det er vigtigt, Venstre
konstant sætter den politiske dagsorden.
Venstre er et medlemsbåret parti, som udvikler folk. Derfor sker det også, at nogle vokser fra partiet
og stifter deres egen liste eller prøver lykken i et andet parti.

Venstre er et medlemsbåret parti, som udvikler folk.

Set i det store perspektiv kan vi i Venstre kun være stole af, at vi som parti – også lokalt, har bidraget
til så megen politisk virkelyst. Og så kan vi også håbe, at nogle af dem måske om føje år vender
tilbage til rødderne.
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Første prognose for kommunalvalget 2021
Af redaktionen

Venstre er Tønder Kommunes største parti
En frisk prognose viser, at Venstre er klart det største parti i Tønder Kommune. Vi har endda
fremgang på et mandat i forhold til månedens før.
I målingen står Venstre til at få 12 mandater ud af 31 i kommunalbestyrelsen. Det er en fremgang
på tre mandater i forhold til, hvad vi nu har.
Næststørste parti står Socialdemokratiet til at blive. Partiet står i målingen til at få syv mandater.
På tredjepladsen kommer Slesvigsk Parti, der opnår tre mandater. Konservative står til to mandater
og øvrige opstillede også til to mandater. Nye Borgerlige kommer ind i kommunalbestyrelsen med
et mandat. Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Borgerlisten og SF står også hver til et enkelt mandat.

•

Statistisk usikkerhed: +/- 4,9%
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Venstre på Facebook
Af Amit Mozumdar
Den aktive facebookside
Vi har en aktiv Facebook side, som man kan finde under Venstre i Tønder kommune. Det er en
Facebook side, hvor vi lægger forskellige politiske budskaber op med billeder og bemærkninger.
Vi vil meget gerne have vores gode budskaber ud til så mange som muligt. Det kan vi netop gøre,
fordi rigtige mange mennesker surfer rundt på Facebook og deler opslagene.
Et godt eksempel på et Facebook opslag er budskabet
fra Regionsmedlem Mette Bossen Linnet, som har
været i JydskeVestkysten og fortalt om ”Overset
skadeklinik tages op i Regionsrådet”. Den artikel har vi
sat på Facebook så alle har mulighed for at læse og
kommentere budskaberne.
Vi vil i den kommende tid og særligt i valgåret 2021
sætte maksimal fokus på Facebook opslagene fra
vores borgmesterkandidat og kandidaterne til KV21 og
RV21.
Brug vores Facebook-side Venstre i Tønder kommune
aktivt. Gi et like: Syntes godt om, kommenterer gerne
opslagene og del opslag, som du finder relevante og
passer til dine holdninger. Det vil nemlig betyde, at
flere og flere vil interessere sig og kommentarer vores
opslag. Vi lægger nemlig vægt på dialog og debat med
alle.
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Venstre vil uddannelse
Af Jesper Steenholt
På kommunalbestyrelsens møde torsdag den 17. december rejste Jesper Steenholt en sag efter
initiativretten, idet han på vegne af Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen, stillede forslag til, at
der i Tønder Kommune udarbejdes en strategi med henblik på at tiltrække og udvikle mellemlange
videregående uddannelser. I indstillingen fremførte Jesper Steenholdt følgende.
»I Venstre mener vi, at der med afsæt i en strategi på uddannelsesområdet, vil kunne skabes
muligheder for at tiltrække og udvikle mellemlange videregående uddannelser, herunder teknikumog turismeuddannelser, der matcher virksomhedernes efterspørgsel på uddannet arbejdskraft.

… en strategi på uddannelsesområdet, vil kunne skabes muligheder
for at tiltrække og udvikle mellemlange videregående uddannelser, …

Med afsæt i en forespørgsel blandt nogle af Kommunens lokale virksomheder Hartmann
Technology, Toftlund Maskinfabrik, Abtek International, Sol & Strand, og Unimation vil et samarbejde
mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder i området - kunne indgå i strategien. Dette vil sikre
at, de rette uddannelser og motivationer vil være i fokus fremadrettet.
Jf. artikel i JV 6.10.2020 ”Statskassen taber på ringere adgang til høje uddannelser i Sydvestjylland”
– I flg. artiklen vil det være med til at øge beskæftigelsen, styrke velfærden, fastholde de unge. I flg.
en gruppe af toperhvervsfolk og politikere fra Esbjerg området anført af Stephanie Lose skriver de i
et brev ”det er dyrere samfundsøkonomisk at lade stå til end at gøre noget” understøttet af en rapport
om emnet, udarbejdet af rådgivningsfirma Højbjerre Brauer Schultz.

”det er dyrere samfundsøkonomisk at lade stå til end at gøre noget”

Jf. artikel i JV 22.11.2020 ”Udflytningsnedtur: Tønder har mistet statslige arbejdspladser” – i flg.
artiklen nævnes blandt andet ”Uddannelsesinstitutioner er vejen frem. Og uddannelsesinstitutioner
er ifølge Balance Danmark det, som kan betyde noget helt afgørende for en kommune som Tønder
i fremtiden. ”
Med henvisning til ovennævnte, viser det med al tydelighed vigtigheden i, at der udarbejdes en
strategi for området. Det vil være af stor værdi for Kommunen, at Tønder igen kommer på landkortet
over fantastiske uddannelsesbyer, med et pulserende liv af unge. Samt over tid at opnå øget
bosætning, igangsætteri, fastholdelse og udvikling af arbejdspladser inden for flere fagområder i
Kommunen, herunder også natur- og turismeerhvervet.
Venstre indstiller, at sagen oversendes til Arbejdsmarkedsudvalget.«
-

Indstillingen blev godkendt af en enig kommunalbestyrelse.
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Jule & Nytårshilsen fra organisationen
Af Kim Tygesen & Lisbeth Bang Pedersen

Venstre går mod lysere tider

Kære medlemmer,
2020 lakker mod enden og vi kan snart lægge et meget langt år bag os. Et nemt år har det ikke
været. Der har været mange forandringer, der har medført, at vi har måttet lægge øre til meget. 2020
bliver absolut det år, vi vil huske allerbedst i Venstre. Ingen kunne have forventet, at året ville udvikle
sig, som det gjorde.
Men frem for alt er vi her jo stadig. Vi står endnu stærkt og det vil Venstre blive ved med i mange år
endnu. Vi har måttet genfinde os selv i et turbulent år, men vi rejser os stærkere nu, hvor vi ved,
hvor vi har hinanden.
Lige inden nedlukningen nåede vi at holde en af de største generalforsamlinger, vi har haft i længe.
Efter Mette Frederiksens nedlukning af Danmark, blev mange ting sværere - men med et dygtigt
forretningsudvalg kan meget lade sig gøre. Opstillingsmødet i sommers lykkedes det at holde på
trods af udfordringer med corona. Men på grund af corona, blev det også det sidste møde, vi holdt
for medlemmerne. Det er vi selvfølgelig meget kede af, fordi vi havde håbet, at vi kunne nå at snakke
med jer om alle de ting, der er sket i det politiske landskab, såvel lokalt i Tønder Kommune, som
nationalt i Danmark.
Nu har vi blikket rettet mod 2021 og lysere tider. Vi sender netop nu første udkast af valgprogrammet
ud til vælgerforeningernes formænd, der præsenterer det for medlemmerne i de enkelte foreninger.
Vi har arbejdet hårdt på at finde en mulighed for at vise valgprogrammet til Venstres medlemmer.
Når samtiden byder på udfordringer, må vi finde en løsning, der fungerer godt for os alle. Vi har
derfor valgt at holde et virtuelt valgprogramsmøde i starten af næste år, når først kandidaterne er
valgt.
Alle Venstres medlemmer kan stille op som kandidat, og jeg vil derfor opfordre alle, der har lyst, til
at stille op. Hvis man har interesse for politik, og synes, det er spændende, bør man overveje at
melde sig til. Det kræver lidt mod og endnu mere gåpåmod. Vi går mod nye og lysere tider, og har
brug for alle mand på dæk, for at løfte dette projekt sammen.
Hvis du vil vide mere, kan du spørge din lokale formand om, hvornår din forening har opstillingsmøde.
Tak for jer, og tak for i år.
God jul og godt nytår.
Kim L Tygesen & Lisbeth Bang Pedersen
Formand
Næstformand
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Jule & Nytårshilsen fra Venstres byrådsgruppe
Af Preben Linnet
Kære Venstre medlemmer.
Her kort før vi når afslutningen på et år mange nok sent vil glemme er det meget naturligt at se på,
hvad der skete i det forgangne år og hvad man forventer af det nye år. Året 2020 har været et år,
hvor der skete rigtig mange ting.
Den 11. marts blev Danmark jo lukket ned pga. Corona og de fleste fik en anden hverdag, herunder
også vi politikere. Vi kunne ikke mødes som før, men begyndte på virtuelle møder mm. Det kan
bruges, men jeg synes ikke det giver det samme, som at mødes fysisk. Heldigvis begyndte vi rimeligt
hurtigt igen at afholde fysiske møder, selvfølgelig med de retningslinjer der var.
Som jeg skrev tidligere i Venstre Posten har der gennem længere tid været en del uro i Venstre,
både i organisationen og gruppen. Det hele kulminerede jo som bekendt med at Venstre valgte en
ny spidskandidat den 18. juni, nemlig Martin Iversen. Under hele dette forløb og også tiden efter den
18. juni, har V- gruppen skullet fungere og træffe de beslutninger, der nu engang skulle træffes. Det
har til tider været op ad bakke, og endte jo desværre, men nok ikke uventet, med at Henrik Frandsen,
Irene Holk Lund, Rene Andersen, Bo Jessen, Daisy Dahl og Anita Uggerholt Eriksen, i oktober
meldte sig ud af Venstre for at starte Tønderlisten. Indtil Kommunalbestyrelsen har godkendt, at
Tønderlisten kan være et parti i Byrådet, er de løsgængere. Sagen er endnu ikke rejst.
Det var en mærkelig situation at stå i med en næsten delt gruppe, men vi skulle videre med de
resterende 8 medlemmer. Vi skulle vænne os til ikke længere at være en del af det borgmester
bærende parti, og vi skulle ligesom finde ud af, hvem vi efterfølgende kunne samarbejde med. Martin
Iversen har sammen med Kim Tygesen og Aksel Duedahl, deltaget i gruppemøderne de seneste
par måneder, og jeg fornemmer at vi begynder at få os snakket sammen.
Mht. legekammerater er det sådan, at vi snakker godt med Slesvigs Parti, Liberal Alliance,
Konservative og som regel også Socialdemokratiet. Jens Møller ansøgte i november om igen at
blive Venstre medlem og dermed igen indtræde i gruppen, dette blev godkendt af en enig gruppe.
Ligesom Venstre har skullet vænne sig til nye tider, har borgmesteren m.fl. også skullet det, og man
vil nok fremadrettet til tider se en borgmester komme i undertal ved afstemninger i Økonomi udvalget
og Kommunalbestyrelsen.
I 2021 skal Venstre forsat føre en politik der gør, at vi tager ansvar og specielt mht. at føre en forsat
økonomisk ansvarlig politik. Vi vil løbende forsøge at komme med nye indspark/tiltag til den politiske
dagsorden og som vil gavne Tønder Kommune, men også for at vise at Venstre er der altså stadig.
Vi er ikke mere vingeskudt end at vi stadig flyver udmærket. De tiltag mm. gruppen vil komme med
bliver ligesom de store beslutninger i Kommunalbestyrelsen, nøje afstemt med organisationen og
Martin Iversen. Det korte af det lange er, at det var træls det der skete mht. bruddet med
borgmesteren mm, men det var nok uundgåeligt og Venstre er kommet videre. Så V-gruppen og jeg
er fortrøstningsfuld mht. fremtiden.
Med disse ord ønskes alle en God Jul, samt et Godt Nytår
Mvh Preben Linnet
Gruppeformand for Venstres Byrådsgruppe
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Jule & Nytårshilsen fra Regionsrådet
Af Mette Bossen Linnet & Susanne Linnet
Det er både positivt og motiverende at vi ved valget til Regionsrådet i november 2021 har to stærke
kandidater, som til sammen spænder meget vidt i erfaringsområder og politiske mærkesager, to
kandidater der har meget på hjerte og som er klar til at kæmpe.

Kære Venstre medlem!
Du og din familie ønskes en glædelig jul og et lykkebringende
nytår!
Året 2020 vil i fremtiden nok huskes som Corona året, hvor
COVID-19-virus nærmest lammede hele verden. Det betød at al
unødvendig aktivitet blev lukket ned på sygehuse, i uddannelsesinstitutionerne og store dele af det private erhvervsliv.
I Region Syddanmark var man hurtig til at få omstruktureret.
Medarbejdere blev hurtigt omskolet til, at hjælpe til der hvor der
var størst behov for hjælp indenfor sundhedssektoren. Der skal
lyde en stor ros til politikere og medarbejdere for denne hurtige
ageren.
Corona hærger stadig og store dele af Danmark er lukket
ned. Heldigvis er Tønder Kommune ikke lukket ned endnu,
men det gælder fortsat om at have fokus på sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god
hygiejne, at holde afstand og blive hjemme og isolere sig, hvis man har symptomer eller er i
nærkontakt til en smittet. Og bliv testet. Regionen har testbiler rundt om i Tønder Kommune og et
permanent testcenter på Nordre Industrivej 5A i Tønder, hvor der kan bestilles tid.
Heldigvis ser vi lys forude med vaccinen som angiveligt er klar først i det nye år. Der forestår et stort
planlægningsarbejde med koordinering af indsatsen. Jeg ser det som en nødvendighed, at alle
rykker sammen i bussen omkring denne opgave. Det gælder private aktører, KL og Danske
Regioner, da det er et stort antal vacciner der skal gives før vi er i mål.
At borgerne ikke henvises til Skadeklinikken på Tønder Sygehus, er under al kritik! Det skal der
handles på fra Regionens side. Det er angiveligt lægevagten i Region Syddanmark som henviser til
skadestuen på Aabenraa Sygehus, da lægevagten fejlagtig oplyser at klinikken i Tønder er lukket!
Det skal stoppes hurtigst muligt, da det på sigt vil underminere tilbuddet i Tønder.
I Regionen har vi også været meget opmærksomme på, at Sundhedsstyrelsen har anbefalet ét
kræftcenter for børnekræftbehandlingen i fremtiden. For mig er det vigtigt, at vi indretter denne
behandling set i lyset af, hvad der er børnenes- og de berørte familiers tarv? Jeg er enig i, at vi ikke
må gå på kompromis med fagligheden, men at samle alt på Rigshospitalet vil jeg på det kraftigste
fraråde. Centralisering af behandlinger er langtfra løsningen.
2021 er et valgår, hvor jeg genopstiller både til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune og til
Regionsrådet.
Med min sundhedsfarlige baggrund har jeg meget at byde ind med. Vi skal fortsat udbygge det nære
sundhedsvæsen, hvor daghospitalet på Tønder Sygehus kan være en af nøglerne til, at vi i fremtiden
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kan tilbyde behandlinger i et accelererende sundhedssystem. Vi lever længere og får behov for
behandlinger fra Sundhedsvæsenet. Det der kan løses nært-skal tilbydes nært. Innovative løsninger
bliver også en stor del af fremtiden, som vi hele tiden skal være klar på.
Samarbejde offentlig-privat skal udnyttes til fordel for patienten, hvor vi som politikere ikke må stå i
vejen for undersøgelser og indgåelse af aftaler med private aktører. Dette med formålet Patienten i
Centrum.
Jeg ser frem til valgåret 2021
Med venlig hilsen,
Susanne Linnet

Kære alle sammen,
Mens julefreden langsomt sænker sig, og de sidste møder for i år
er under afvikling, har jeg fået muligheden for at skrive et indlæg til
venstreposten med nyt fra regionen og mig, og det er jeg rigtig glad
for – for der sker faktisk rigtig meget spændende, som jeg grundet
nedjusteret mødeaktivitet ikke har haft anledning til at orientere om
på anden vis.
Det giver mig samtidig anledning til at takke jer alle for den store
tillid og opbakning I har vist ved
opstillingsmødet i Agerskov, jeg
glæder til at skulle ud og arbejde for
vores parti og vores område frem mod
næste valg, og til sammenarbejdet
sammen med jer på gader og stræder.
Jeg oplever i den grad arbejdet i regionsrådet som meningsfuldt og
givende, og der er så mange spændende ting jeg har været med til at
sætte i søen, så mange ting vi fortsat gerne vil gøre bedre, at jeg inderligt
håber at kunne fortsætte arbejdet også efter næste valg. Hver gang jeg
kører hjem fra vejle, er jeg som oftest altid i godt humør – der er en god
dialog, et godt samarbejde og en følelse af at vi virkelig rykker på nogle helt centrale områder. Det
er den følelse man får når man føler sig hørt og medinddraget og når det virker som om man gør en
forskel.
Nedenfor vil jeg forsøge at komme med et par nedslag i forhold til nogle emner der særligt har min
interesse og nogle af de emner som jeg bliver spurgt mest ind til.

Klima og miljø
Til min store glæde og tilfredsstillelse, så har regionerne virkelig fået sat skub i klima og miljødagsordenen, og blandt de seneste måneders større nyheder fra regionen og danske regioner, er blandt
andet danske regioners udspil i forbindelse med vores generalforsamling om, at vi frem mod 2030
vil reducere den samlede regionale CO2-udledning med 75%, altså mere end det regeringen vil.
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Dels ønsker vi som den store del af samfundsmaskinen vi er, at tage vores del, og dels hænger
klima og sundhed meget tæt sammen – tættere end man tror. Vi vil blandt andet nå co2 reduktionen
gennem klimavenlige byggerier, øget grad af bæredygtige indkøb og genanvendelse og en omstilling
til mere klimavenlige transportmuligheder såsom el-biler og hybrid-ambulancer, samt optimering af
den regionale transport. I den sammenhæng har vi i regionen for nyligt indgået en aftale med
regeringen om at vi fra næste år forpligtiger os til CO2-neutrale eller nulemissionsbusser i alle nye
udbud af busser på regionale ruter, ligesom et konkret demonstrationsprojekt for grøn omstilling af
sygetransporter og ambulancer og en udskiftning af regionens
benzin- og dieselbiler over tid. Derudover skal en del af vores
CO2 reduktion også komme fra den samlede grønne omstilling
i energisektoren.
Derudover glæder det mig at regeringen fandt penge til
oprensning af de store generationsforureninger på finanslov.
Der er meget i den finanslov som jeg på ingen måde bakker
op om, men netop dette har vi i regionerne ønsket længe, og
det er vurderingen at vi dermed har penge nok til alle de 3 store
generationsforureninger vi har i Syddanmark.

Psykiatrien
Noget at det der danner rammen om arbejdet med psykiatrien i regionen, er den psykiatriplan vi
vedtog i december 2019 og som gælder fra 2020-2024. Faktisk er vi allerede, og hurtigere end
forventet, godt i gang med implementeringen af den, og så sent som d. 14. december på årets sidste
regionsrådsmøde tog vi hul på 2 punkter i relation til planens 39 anbefalinger.
På samme måde var der i september 1, i august var der 2 og i juni også 2 og i januar tog vi hul på
den første. Vi har således allerede b, og behandlet 8 punkter i relation til de 39 anbefalinger, i løbet
af planens første år. Og i sensommeren, som led i implementeringen og på venstres foranledning,
har vi været på besøg i hver enkelt af vores 22 kommuner, for at tale med de relevante udvalg om
netop psykiatriområdet. En noget tidskrævende, men meget givtig runde. Der er med andre ord godt
gang i psykiatrien i regionen og vi gør alt hvad vi kan for at sikre en behandling af høj kvalitet til rette
tid. Det kommer blandt andet til udtryk ved at vi hurtigt efter Mette Frederiksens dom over minkerhvervet fik etableret psykologisk kriseberedskab til minkavlere, ligesom vi gjorde det ved togulykken på Storebæltsbroen d. 2. januar for 2 år siden og ved lignende situationer, hvor mennesker
er i store omvæltninger og en tilstand af pludselig sorg og chok. Men det kommer også til udtryk ved
at vi i stadig stigende grad rækker ud mod kommuner og andre aktører om at griber tidligere ind og
sikre bedre mental sundhed, så færre oplever at få en psykisk sygdom.
På den baggrund havde vi i Venstre på seneste møde også et initiativ-forslag med, hvor vi forslog
at konvertere viden, erfaringer og ressourcer fra projektet omkring røgfrit Syddanmark og røgfrie
ungdomsuddannelser til et lignende arbejde med mental sundhed blandt børn og unge igennem
partnerskaber. Dette fordi vi netop har haft stor succes med at ændre unges adfærd til det positive i
arbejdet med røgfrie ungdomsuddannelser som snart bliver lovpligtigt for hele landet og derfor
udløber som projekt hos os i regionen. Tænk hvis vi på sammen måde kunne sikre at færre unge
mennesker får en psykisk sygdom, gennem en fælles målrettet indsat.

Aktuelle sager
Skadeklinikken i Tønder
Der har i relation til skadeklinikken i Tønder og lægevagtens visitation været en del debat
foranlediget af et opslag fra jyske vestkysten, hvor de efterlyste borgere der havde oplevet at blive
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henvist til skadestuen i Aabenraa, selvom det var inden for skadeklinikken i Tønders åbningstid.
Heldigvis havde jeg allerede få timer efter jyske vestkystens opslag var blevet offentliggjort, kontaktet
Stephanie Lose, så vi kunne være på forkant. Det betød at da kommentarerne begyndte at rulle, og
den første af artiklerne med borgeres oplevelser blev offentliggjort, kunne vi reagere hurtigt både fra
Venstre og fra Sygehus Sønderjylland, og samme dag var jeg i dialog med venstre gruppe og
relevante udvalgsformænd, så vi kunne få undersøgt sagen. Som det også fremgår af artiklerne
handler problemstillingen om, at borgere oplever at de skal insistere på at blive tilset i Tønder på
skadeklinikken, men endnu værre er at der også er op til flere som har oplevet at få besked fra
lægevagten om at skadeklinikken var lukket, når den egentlig ikke var det

Corona-situationen
Jeg vil ligeledes forsøge at give en kort status
på Corona-situationen, primært ud fra et
syddansk perspektiv. D. 1. december fik vi
indviet testcenteret i Tønder, som er placeret på
Nordre Industrivej 5A ved ambulancestationen.
Det er et led i dels en vintersikring af vores
teststeder, og dels en udvidelse af antallet af
teststeder. Vi har i lang tid, særligt siden anden
bølges udbrud, arbejdet for mulighed for at blive
testet i Tønder, og vi har sammen i regionen og
kommunen haft et godt samarbejde omkring
arbejdet, men hele tiden ventet på at der fra
nationalt plan blev lavet en udvidelse af testkapaciteten. Det giver jo ikke meget mening at tage en
masse tests, hvis ikke der i København er kapacitet til at få dem undersøgt. Vi har dog i perioder
med meget smittet gjort brug af regionens 14 mobile testenheder, og da den nationale testkapacitet
gradvist er blevet udvidet, er det nu blevet muligt
at etablere og åbne testcenteret i Tønder.
Testcenteret er kun for voksne og kun med
tidsbestilling på coronaprover.dk
Hvad angår den længe ventede vaccine, så ser
det ud til at Danmark og verden får et af vores
aller største ønsker opfyldt denne jul.
Vaccinerne er godkendte og der forventes fra
centralt hold, at de første vacciner ankommer til
Danmark mellem jul og nytår. Vi ved endnu ikke
hvor mange vacciner der kommer, men umiddelbart efter de ankommer til statens serum institut
transporteres de videre ud til regionerne, hvor de første af dem skal opbevares ved -80 grader, da
de er meget sårbare. Vi har i Syddanmark forsøgt at udnytte ventetiden, og har et set-up klar til at
rulle ud, sådan at vi allerede inden for det første døgn går i gang med at vaccinere. Først til beboere
og personale på plejehjem i 1-4 udvalgte kommuner afhængigt af hvor mange vacciner vi får, og ud
fra kriterier såsom smitte incidens i kommunen, størrelsen på plejehjem og deres parathed. Derefter
starter vi med at vaccinere det regionale sundhedspersonale, hvor personale fra akutsygehusene
prioriteres først.
Der oprettes desuden vaccinationscentre i Odense, Svendborg, Kolding, Sønderborg, Aabenraa og
Esbjerg, og sidenhen også på Ærø og i Vejle, og vaccinationscentrenes primære opgave i starten
vil være at vaccinere borgere som er i særlig risikogruppe, men som dog kan transporteres til
vaccinationscenteret og til det sundheds- og plejepersonale som ikke arbejder i regionen, men fx i
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det private eller i kommunerne. Først derefter starter vaccinationen af den generelle befolkning, og
det forventes at både praktiserende læger, apoteker, vaccinationscentrene og evt. private kan indgå
i indsatsen med at få den del af den generelle befolkning vaccineret som ønsker det, så vi hurtigst
muligt kan vende tilbage til en mere almindelig hverdag, da hver dag med Corona koster
menneskeligt og økonomisk.
Jeg er bevidst om at der er mange holdninger til vacciner og til coronavaccinerne også, men
meldingen er at vaccinen er gennemtestet og har haft hele verdens bevågenhed, så hvad angår mig
og mit valg, så tager jeg med glæde de to vacciner så snart turen kommer til mig.

Privat-livsfronten
På den private front bruges meget af tiden på en gennemgribende renovering af et hus jeg
erhvervede mig tidligere på året. Jeg nyder i kontrast til det politiske arbejde, at bruge min krop til
fysisk hårdt arbejde, og finder det enormt tilfredsstillende at kunne se fremskridt og forskel hver dag,
og selv at skabe noget.
Jeg er stadig sund og rask og heldigvis gået fri af corona indtil nu, og jeg glæder mig bare rigtig
meget til julen der står for døren. Den skal bruges i familiens nærvær. Vi er en meget lille familie, og
corona ændrer derfor ikke væsentligt på hvordan jeg skal fejre julen. Vi går i kirken på et lidt andet
tidspunkt, men ellers bliver vi 5 personer om julebordet og juletræet, og jeg ved ikke om det kun er
mig, men oven på et omskifteligt, frustrerende og hårdt år for mange, min egen familie inklusiv, så
glæder jeg mig over at kunne søge i tryghed i vante traditioner og nære relationers selskab.
Jeg håber at i alle må få en rigtig dejlig jul, og finde styrke og glæde ved det nære og genkendelige.
Og jeg så ønsker jeg jer alle et godt og lykkebringende nytår, hvor vi forhåbentligt kommer til at se
meget mindre til corona og meget mere til hinanden når vi har en valgkamp vi skal ud og vinde.
Pas godt på jer selv og jeres kære, og hjælp hinanden med at bryde smittekæder – det har vi brug
for!
Bedste hilsner
Mette Bossen Linnet
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PSU – Politisk strategiudvalg, politisk forår 2021
Af Aksel Duedahl

PSU vil vi i høj grad arbejde med strategi og politik omkring KV21 det kommende år. I starten af det
nye år bliver alle kræfter sat ind på at få lavet valgprogrammet, det vil blive lavet i samarbejde med
borgmesterkandidat Martin Iversen og løbende vil de valgte kandidater blive koblet på, så vi midt i
marts har det fulde kandidathold med til at skrive valgprogrammet ud fra alle de inputs der er kommet
udefra jer som medlemmer.
Vores plan var oprindeligt at der skulle have været holdt
flere medlemsmøder hen i gennem 2020, så vi kunne få
lavet et valgprogram med afsæt i hvad Venstres
medlemmer gerne vil, men Covid-19 satte en stopper for
disse møder desværre. Vi har allerede modtaget en hel
del forslag og tanker, men vi vil gerne have flere input,
hvilket gør at vi bliver nød til at gribe det lidt anderledes
an. Skulle du sidde med en god ide, som du gerne vil
have med i valgprogrammet, så send det til:
akselduedahl@hotmail.com eller venstre@sbrh.dk
Efter sommerferien vil vi sætte alt vores energi ind på at
få så godt et valg som muligt til Venstre, så vi kan få
nøglerne til borgmesterkontoret igen, og få sat et godt
Venstre aftryk på politikken i Tønder, så vi også i fremtiden har en veldrevet kommune. Er der arrangementer i
jeres lokalområde, hvor I kunne have interesse i at få
besøg af PSU og Martin Iversen så skriv til os.

Torsdag den 19/11 blev der afholdt strategimøde med Venstres Landsorganisation ift.
KV21.
Der blev født mange nye gode idéer omkring
det praktiske arbejde, så vi sikrer at Venstres
politiske program afspejler det som rører sig af
vigtige emner blandt borgerne i Tønder
Kommune, at borgerne bliver hørt og der bliver
en god dialog med kandidaterne.

Vi I PSU glæder os til at arbejde sammen med Venstres dygtige kandidater frem mod valget i
november og få et Venstre, hvor det er Venstres visioner og ideer der fylder.
Hilsen Aksel
Formand for PSU

Som en del af forberedelserne til den kommende
valgkamp var V-gruppen og PR-gruppen samlet
den 10. december for at drøfte forskellige temaer
og idéer til afviklingen af den kommende valgkamp.
Det blev en både hyggelig og produktiv aften, hvor
der ud over gennemgang af anvendelse af de
sociale medier og strategisk planlægning, også
blev tid til et par enkelte aktuelle politiske emner.
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AKT – Aktivitetsudvalget: Vi ser fremad
Af Preben Th. Olsen

Valgår 2021
Vi har hvert år rigtige mange gode og konkrete aktiviteter i gang. Det er lige fra Venstre
aktiviteter i lokalforeningerne med indlæg fra lokal politikere eller små events til
Grundlovsdag med talere og debatmøder i vores område.
Vi er også med på banen, når det drejer sig at deltage i landsorganisatoriske arrangementer
med møder med vores formand Jacob Ellemann-Jensen og næstformand Inger Støjberg.
Vi har medvirket til at være med på messerne i vores område, arrangeret julefrokost for
medlemmerne og i det hele taget prøvet at sætte en masse aktiviteter i gang.
Nu er alting stort set lukket ned på grund af corona-situaionen og man mødes virtuelt i
stedet. Lokale generalforsamlinger og opstillingsmøder kan blive på en helt anden måde
end tidligere.
Vi håber i aktivitetsudvalget at vores samfund snart igen kan åbnes op, og at corona
vaccinen kan medvirke til at vi igen kommer i en normal hverdag.
Det kan godt være at du som medlem ikke har hørt så meget til os i det seneste halve år,
men vi kan love dig for at vi arbejder med højtryk med at planlægge gode aktiviteter til næste
år. Aktiviteter med fokus på, at det er et valgår.

Julefrokosten 20. november 2019, arrangeret af Aktivitetsudvalget
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MAU – Markedsføringsudvalget: Et aktivt år forude
Af Amit Mozumdar

Der venter os alle et aktivt år forude. Der er, som bekendt, nemlig valgår 2021, hvor regionsvalget
og kommunalvalget bliver afholdt. Det betyder at vi i Venstre i Tønder kommune skal sætte alle sejl
til at fortælle om vores gode og konkrete budskaber og de resultater vi løbende skaber for at udvikle
Tønder kommune.
Vi er ved at lægge sidste hånd på vores spændende valgprogram. Et valgprogram som bliver vores
grundlag for valgkampen frem til valget i november 2021. Det skal ikke være nogen stor hemmelighed at vores fokus bliver lokalpolitiske konkrete mærkesager, som vi bider os fast i og får løst. Vi
”sparker ikke sagerne ud til hjørnespark”, men tager i stedet en god og saglig debat og dialog med
alle, uanset om man nu er enig eller uenig i sagen.

Vi ”sparker ikke sagerne ud til hjørnespark”, men tager i stedet en god og saglig
debat og dialog med alle, uanset om man nu er enig eller uenig i sagen.

Vi har vores struktur og organisation fuldstændig på plads og så glæder os rigtig meget til at
præsentere vores kandidater i 1. kvartal af 2021. I Venstre stiller vi et stærkt og homogent hold op,
som kandidater til både kommunalvalget og regionsvalget, som har de nødvendige og rigtige
kompetencer indenfor de politiske udvalgssager og som brænder for vores mærkesager.
Lige nu er vi ved at færdiggøre et nyt layout af vores menu
struktur på Facebook-side. Det samme er tilfældet for
Venstre i Tønder kommunes officielle hjemmeside, hvor
synlighed, kvalitet og enkelthed bliver nøgleord for vores
markedsføringsaktiviteter.
Vi glæder os til at komme rigtig i gang med valgåret.

Vi vil fra markedsføringsudvalget ønske jer alle
en rigtig glædelig jul
samt et godt og lykkebringende nytår.
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Martin Iversen: Minkavlerne har lidt et smerteligt tab
Seks store tomme haller, millioninvesteringer og et årtis arbejde; minkavler Rune Jørgensen i Bedsted
har på få dage mistet alt, hvad han har bygget op.
Rammen, minkfarmen var deres liv, drømmen er nu brast. Nu skal han og familien finde ud af, hvordan
de skal komme videre. Venstres borgmesterkandidat Martin Iversen har været på besøg ved Rune
Jørgensen, hvis tanker kredser om en uafklaret og usikker fremtid. Hvad vil han blive kompenseret med
for sine bygninger og inventar, hvad får han for minkene, og hvad bliver han kompenseret i de næste år
frem for tabt arbejdsfortjeneste.
Han ser det hele smuldre
Martin Iversens besøg på minkfarmen gjorde stort indtryk på ham.
”Alle, der har bygget noget op, bliver berørt af at se, når alt bliver taget væk fra minkavlerne på denne
måde,” siger Martin Iversen.
Som iværksætter og erhvervsdrivende kan Martin Iversen personligt relatere til den følelse, minkavlerne
og Rune Jørgensen nu står med. Derfor bliver samtalen med minkavleren ikke det sidste, han gør ved
sagen.
”Jeg tager det med til Venstres folketingsgruppe. Venstre skal accelerere processen, så vi kan hjælpe
minkavlerne bedst muligt og hurtigst muligt videre, og skabe en tryg fremtid for dem.”, siger Martin
Iversen.
Usikkerhed om fremtiden
”Lige nu ved ingen andre end regeringen, hvad der kommer til at ske. Det skal der laves om på.
Minkavlerne har mistet alt, de har bygget op. Regeringen har gjort alt, minkavlerne har arbejdet for,
værdiløst”, siger Martin Iversen.
For 37-årige Rune Jørgensen har dette overgreb haft stor betydning. I minkfarmens 180 meter lange
haller var der før plads til 2.200 tæver, nu er de tomme. Hvad hallerne nu skal bruges til, ved Rune
Jørgensen ikke, de kan jo kun bruges til mink. Om det skal omlægges til andet landbrug, er ej heller
sikkert og hvor skal økonomien komme fra. Rune Jørgensen har mistet lysten til at holde dyr efter dette
overgreb. En landmand, der før bidrog til den danske økonomi og velfærdsstat, mens han lavede, hvad
han elsker, har mistet lysten til at drive det videre. Alt sammen pga. en grundlovsstridig handling fra
regeringen. Det må ikke ske igen.

Venstres borgmesterkandidat Martin Iversen og byrådsmedlem Mathias Knudsen
besøger tidligere minkavler Rune Jørgensen i Bedsted
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Aktiviteter og arrangementer i 2021
Den politiske kalender for det kommende år, som den ser ud her ved udgangen af 2020. Det vil må forventes
ændringer, dels på grund af de fortsatte Corona-restriktioner, dels at der vil blive tilføjet yderligere.

[KF] = Kommuneforeningen
Organisatoriske udvalg:
[AKT] = Aktivitetsudvalget
[FU] = Forretningsudvalget
[MAU] = Markedsføringsudvalget
[PSU] = Politisk strategiudvalg
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Generalforsamlinger 2021
Vælgerforening

Dato

Sted

Abild og omegns Venstre

24/02-2021, kl. 19:30

Sølsted Forsamlingshus

Agerskov

01/02-2021, kl. 19:00

Branderup aktivitetscenter

Arrild

18/02-2021, kl. 19:30

Arrild Forsamlingshus

Bedsted

02/02-2021, kl. 19:00

Bedsted friskole

Bredebro-Ballum-Visby

24/02-2021

Hotel Ballumhus

Brøns, Rejsby, Vodder

01/03-2021, kl. 19:39

Rejsby Efterskole

Højer

02/03-2021, kl. 19:30

Det gamle Borgmesterkontor
Højer

Højst Sogns Venstre

04/02-2021, kl. 19:30

Øster Højst Forsamlingshus

Jejsing

22/02-2021

Løgumkloster

25/02-2021, kl. 19:00

Central Hotel, Løgumkloster

Møgeltønder

09/02-2021

Møgeltønder Forsamlingshus

Skærbæk/Døstrup

23/02-2021, kl. 19:00

Skærbækcenteret

Tirslund

23/02-2021, kl. 19.30

Jensine Schmidt
Kirkebjergvej 21 Åbøl
6520 Toftlund

Toftlund

23/02-2021, kl. 19:00

Jyllandsgade 1, Toftlund

Tønder

24/02-2021, kl. 19:00

Tønder Sport og Fritidscenter

VU
Kommuneforeningen
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Jejsing Forsamlingshus

Ikke fastlagt
08/03-2021, kl. 19:00

Klosterhallen, Løgumkloster

Kontaktoplysninger
Forretningsudvalget
Formand

Kim L. Tygesen

4027 5445

venstre@zentec.dk

Næstformand

Lisbeth Bang Pedersen

2275 3151

lbangpedersen@gmail.com

PSU

Aksel Duedahl

3026 4030

akselduedahl@hotmail.com

Sekretær

Søren Henriksen

2273 0489

venstre@sbrh.dk

Kasserer

Paul Erik Jensen

3066 3298

paul-erik@ny-post.dk

Kredsbestyrelsen

Peter Thysen

6154 2817

pgt@bbsyd.dk

Aktivitetsudvalg

Preben Th. Olsen

2010 6343

pto@bbsyd.dk

Regionsbestyrelsen

Esther Andersen

2427 0427

estherandersen@hotmail.dk

Markedsføring

Amit Mozumdar

2120 8258

Amit.mozumdar@gmail.com

VU

Karsten Ebsen Møller

2578 5310

karsten159951@gmail.com

V-gruppen

Preben Linnet

2326 3386

pli@toender.dk

Vælgerforeningsformænd
Abild

Jesper Steenholdt

2441 0796

j.steenholdt@hotmail.com

Agerskov

Aksel Duedahl

3026 4030

akselduedahl@hotmail.com

Arrild

Jes E. Møller

4096 9785

mail@skovlundgp.dk

Bedsted

Christian Christensen

2029 9304

Mccstenager@hotmail.com

Bredebro-Ballum-Visby Mikkel Clausen

6154 5651

mikkelclausen@mail.dk

Brøns,Rejsby,Vodder

Peter Thysen

6154 2817

pgt@bbsyd.dk

Højer

Preben Linnet

2326 3386

pli@toender.dk

Højst Sogns Venstre

Jørgen Jacobsen

2049 1912

jorgen@jacobsen.mail.dk

Jejsing

Johan Boysen

2393 7580

johanboysen@bbsyd.dk

Løgumkloster

Peter Aage Nielsen

4018 3558

info@kloakservicesyd.dk

Møgeltønder

Torben Nielsen

2040 9969

torben.hviid@nielsen.mail.dk

Skærbæk/Døstrup

Amit Mozumdar

2120 8258

amit.mozumdar@gmail.com

Tirslund

Kjeld Callesen

4059 4147

kjeldcallesen@jubii.dk

Toftlund

Lisbeth Bang Pedersen

2275 3151

lbangpedersen@gmail.com

Tønder

Søren Henriksen

2273 0489

venstre@live.dk
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