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Kære Venstremedlem:

Datoen for bormesterkandidatvalget nærmer sig. Vi har to kompetente kandidater, og 
bestyrelsen for kommuneforeningen vil gerne invitere dig til at møde op i Agerskov for 
at afgive din stemme og dermed have indflydelse på den politik, som Venstre skal føre 
i Tønder Kommune.

Opløbet til selve valget har været præget af debat og indlæg, som afspejler det store 
engagement, der kendetegner os i Venstre. Vi søger indflydelse. Vi tager ansvar.

Traditionen tro skaber kampvalg stor interesse og debat. Kendetegnende for os i Venstre 
er dog også, at vi efter valget af borgmesterkandidat finder sammen igen som ét stort og 
stærkt parti, der i fællesskab arbejder videre med vore værdier for en bedre kommune.

Det vil Formand og Næstformanden, opfordre alle til at efterleve.

Godt valg. 

Kampvalg i Venstre  

Kim L. Tygesen
Formand

Aksel Duedahl
Næstformand
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Dagsorden:

1. Velkomst og fællessang:

  v. formand Kim l. Tygesen

2. Valg af stemmetællere:

3. Valg af dirigent:

4. Gennemgang af valghandlingen:

5. Indstillede kandidater:

  Martin Iversen

  Henrik Frandsen

6. Kandidatpræsentation:

  Lodtrækning

  Hver kandidat har 20 min. inkl. anbefalere.

7. Valg:

  Lodtrækning

  Stemmeurnerne bliver låst på scenen så alle har set de er tomme.

  Plads folk, samler stemsedler ind, optælling forgår på storskærm, og  

  i overværelse af begge kandidater.

8. Valgresultaget offentligøres:

  v. stemmeformanden

9. Afslutning:
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Drive In:
Grundet de mange restriktioner regeringen og sundhedsmyndighederne har gennemført, 
som følge af Covid-19-spredningen, har det været forbundet med meget store 
begrænsninger i forhold til, at kunne gennemføre af politiske aktiviteter, som vi normalt 
er vant til.

Således også for Venstre i Tønder kommune i forbindelse med valg af spidskandidat til 
kommunalvalget i november 2021. Oprindeligt var valg af spidskandidat planlagt til at 
blive afviklet den 16. april. Den mulighed forsvandt med de omfattende restriktioner, 
der blev indført for at bremse spredningen af Covid-19.

I forbindelse med det blev gjort kendt, at valget til spidskandidat skulle gennemføres, 
som et drive-in arrangement, var der mange medlemmer, der gav udryk for usikkerhed 
i forhold til, hvad det indebærer, hvad det aktuelt for os i Venstre betyder.

De fleste kender begrebet “Drive-In” fra drive-in bio og fra fastfood kæder, som fx 
McDonald og Burger King. Her er der for forståelsens skyld grund til at afklare en 
udbredt misforståelse. Det som McDonald og Burger King tilbyder er ikke Drive-In, men 
Drive-thru, som betyder, at køre igennem. Med drive-thru  kører man ind, bestiller 
og får udleveret en vare, hvorpå man kører derfra for at nyde/bruge det købte varer 
andetsteds.

Med drive-in er der tale om et sted, fx en drive-in bio eller drive-in koncert, hvor man 
kan nyde en tjeneste eller oplevelse, man har købt adgang til, uden at forlade sin bil.
Når det kommende valg af spidskandidat gennemføres, som et drive-in arrangement, 
betyder det, at vi i bil ankommer til det annoncerede sted i Agerskov, hvor vi ved 
indgangen bliver kontrolleret for gyldigt medlemskab, får udleveret stemmeseddel og 
derefter henvises til en given p-plads.

Når vi er inde på området forbliver vi i bilerne. Ligesom ved en drive-in biograf/koncert 
vil det være en stor scene og store skærme, hvorfra alle kan følge hele valghandlingen, 
som i øvrigt også bliver transmitteret på FM-båndet, så vi også kan høre lyden fra 
scenen over bilradioen.

Med hensyn til afstemningen, vil der kommer folk rundt, der indsamler stemmesedlerne 
i aflåste stemmebokse, som efterfølgende bliver afleveret på scenen, hvor de afgivne 
stemmer optælles. Selve optællingen af de afgivne stemme vil alle kunne følge med i 
direkte medens det sker. Fuld åbenhed og gennemskuelighed.

Der bliver ikke kun tale om et spændende arrangement og i en ny form; det giver os 
som medlemmer af Venstre i Tønder kommune mulighed for en unik og speciel fælles 
oplevelse, som vi alle på denne måde får andel i.
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Martin Iversen
Giv Tønder en stærkere fremtid
Fra det private erhvervsliv har jeg stor erfaring med at forhandle, løse udfordringer og 
skabe resultater.

Nu ønsker jeg at tage livtag med lokalpolitik, og som borgmester for Tønder Kommune 
vil jeg lancere en hel ny vision for den egn, hvor jeg er født og opvokset.

I Tønder Kommune har vi brug for at ryste posen og se tingene på en ny måde.
Jeg ved godt, at kommunalpolitik handler om at skære budgetter. Men i fremtiden skal 
vi gøre kagen større. Jeg er ikke gået ind i kommunalpolitik for at sidde og vende hver 
en 5-øre, hakke en hæl og klippe en tå. 

Jeg går derimod ind i politik, fordi jeg tror på, at kagen kan blive større. Vi skal have 
Tønder til at vokse. Vi skal have flere folk hertil fra resten af Danmark, og dermed skal 
vi skabe mange flere jobs.

På den måde bliver vi et attraktivt sted at bo, og når vi er flere, der bidrager, så er der 
flere penge i kommunekassen.

Verden omkring os skal have øjnene op for alt det, Tønder Kommune har at byde på. 
Tønder skal markedsføres på en ny og mere effektiv måde.
Ingen i Kongeriget skal være i tvivl om, hvis de vil opleve Sort sol, Schackenborg Slot, 
marsken eller en musikfestival med fokus på irsk og skotsk musik, ja – så er det Tønder 
Kommune, man skal komme til.

Hvis vi skal have flere indbyggere, øget vækst og højere levestandard, skal vi satse på 
kultur, natur, erhvervsliv og god borgerservice. Det er vejen til flere arbejdspladser, og 
dermed en kommune, som kan stå stærkere.

Samtidig skal vi værne om de lokale ting, som betyder noget. Vi skal bevare de små 
skoler, den offentlige transport, der sikrer lokal dækning og gode vilkår for de ældre – 
herunder at bevare det frie valg.

Ved kommunalvalget i 2021 er målet, at Venstre i Tønder Kommune fortsat skal stå 
stærkt, så de liberale værdier kan videreføres. Vi skal have en stærk og velfungerende 
gruppe i kommunalbestyrelsen, og sammen med den vil jeg vil garant for et bredt 
samarbejde. 

Jeg står i rollen som udfordrer til den siddende borgmester, men jeg er ikke i opposition 
til den hidtidige indsats. Tønder Kommune er på mange måder en veldrevet kommune, 
og der er gang i mange spændende projekter. Men der er brug for øget gennemsigtighed 
og en mere professionel styring af anlægsprojekter.

Det er og bliver en kærneværdi i Venstre, at passe godt på borgernes penge. 

Stem på mig den 18. juni, og sig ja til en ny vision for Tønder Kommune.
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Henrik Frandsen

Tønder kommune er et fantastisk sted at bo. Kommunen er på rigtig mange måder en 
meget veldrevet kommune. Vi har styr på økonomi og velfærd. Gennem de sidste mange 
år har vi haft et solidt driftsoverskud. Det er også grunden til, at vi gik ud af 2019 med 
en kassebeholdning på 262 mill. Dette giver handlefrihed og mulighed for, at vi kan 
opretholde et meget højt anlægsbudget til gavn for udvikling i hele kommunen. At vi er 
kommet i problemer med ny skole i Skærbæk er stærkt kritisabelt. Derfor har jeg også 
som ansvarlig borgmester sat mig selv i spidsen for arbejdet, der ligger i at få klarlagt 
forløbet men også for på en ordentlig måde at få gjort byggeriet færdigt.
Gennem de senere år er der igangsat rigtig mange spændende udviklingsinitiativer til 
gavn for lokalområder rundt omkring i hele kommunen. Tøndermarsk Initiativet er det 
største med et budget på 291 mill., men der er også udviklingsplanerne i Toftlund og på 
Rømø, Zeppelin Tønder, masterplan for Tønder sport- og fritidscenter blot for at nævne 
nogle.
Ordentlighed har været kendetegnende for hele mit liv. Både i privatlivet, som 
landmand, som landboforenings formand og som borgmester. Som borgmester er det 
vigtigt, at man ikke kører en aktivistisk linje. Jeg har gennem de sidste fire år stået for 
et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Det er heldigvis lykkedes rigtig godt, og 
det er også udtryk for den ordentlighed, der kendetegner os alle i kommunen. Når der 
skal findes løsninger, så arbejder vi målrettet sammen om at komme til målet. Det er 
noget, der ligger dybt i os Venstrefolk, men også noget det er lykkedes at få de andre 
partier med på. Det kræver, at man som borgmester kan det politiske håndværk. Det 
kan jeg og viser både i det daglige arbejde i Kommunalbestyrelsen, men også ved de 
årlige budgetforhandlinger.
Når vi kommer på den anden side af 18. juni, skal vi samlet føre Venstre frem mod 
valget i 2021. For mig er det vigtigt, at vi i Venstre har fokus på de vigtige ting i 
kommunen. Erhvervsudvikling, bosætning og kernevelfærden - skoler, daginstitutioner 
og ældrepleje er nøgleområder, vi skal videreudvikle. Vi borgere har krav på høj service 
over alt, hvad enten det gælder børnehaver, skoler, hjemmehjælp, nyt pas, miljøkontrol 
og sagsbehandling.
Jeg vil fortsætte den ordentlige og ansvarlige linje, der har kendetegnet Venstre i 
denne valgperiode. Sammen kan vi vinde valget. Sammen kan vi sikre borgmesterposten 
i de næste fire år til gavn for alle borgere i hele Tønder kommune.

Tønder er et fantastisk sted at bo
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På pladsen:
Vilkår for adgang og modtagelse af stemmeseddel 
• Der er kun adgang for medlemmer af Venstre i Tønder Kommune. 
• Ved ankomst oplyses navn, bopæl og vælgerforening.

Ved ankomst
• Adgang til pladsen sker fra kl. 18:00.
• Der vil være 4 spor til rådighed ved registrering og udlevering af stemmesedler.

• Spor 1: Skærbæk
   Bredebro
   Brøns
   Bedsted

• Spor 3: Tønder
   Abild
   Arrild
   Øster Højst

• Spor 2: Agerskov
   Møgeltønder
   Jejsing
   

• Spor 4: Løgumkloster
   Højer
   Tirslund
   Toftlund

• Der vil være folk iført gule veste, som guider jer på plads.
• Følg med på storskærmene for information.

Praktisk information
• Det er tilladt at indtage medbragt mad og drikke i bilerne (Husk at tage affald
 med hjem).
• For at kunne følge arrangementet på radioen, skal du stille ind på frekvensen på
 skærmen
• Der er sørget for starthjælp, hvis du efter arrangements afslutning ikke kan starte
 bilen.
• Kører du fast er der sørger for, at du bliver trukket fri.
• Hvis man har behov for hjælp tændes katastrofeblinket og en pladsansvarlig 
 kommer hurtigst muligt.

Retningslinjer
• Det anbefales kraftigt, at fylde bilen op, så vi kan begrænse antallet af biler.
• Cabrioleter skal have kalechen lukket under hele arrangementet.
• Soltag på bilerne skal holdes lukket under hele arrangementet.
• Der må ikke forekomme råben eller støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende
 optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden.
• Der må ikke under afviklingen af arrangementet udvises uanstændig eller
 anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække
 offentlig forargelse.
• Det er ikke tilladt at forlade bilerne under arrangementet.
• Parkering kun tilladt i de anviste P-felter.
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Sponsorat:

Det koster tid og penge at lave møder, især vores Drive in møde vi har arranger lige nu. 
Normal kan vi tjene lidt penge på kaffen. dette er dog ikke mulig i denne tid.
Så alle der har lyst til et bidrag til vores arrangement kan sende et på løb på 10-20-50 
kr. 

Giv et sponsorat!
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Kort:
Vellerupvej 56 - 6534 Agerskov
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Kort:
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