V-Mail – august 2022

LÆS I DENNE UDGAVE:
NYT FRA:

KF-formanden
Folketingskandidaten

KOMMENDE ARRANGEMENTER:

9. august: Kampagne-møde med Chris Preuss
11. august: Møde Jakob Ellemann i Rødekro

Vær opdateret om alle foreningens aktiviteter
på vores hjemmeside:
https://sonderborg.venstre.dk/

NYT FRA KOMMUNE- & KREDSFORENINGEN
Karsten Schøn
formand
Folketingsvalget er lige om hjørnet
Sommerferien nærmer sig sin afslutning – og dermed kommer der også
gang i det poliske arbejde igen.
I Kommune- & Kredsforeningen har vi nu fuldt fokus på det nært
forestående folketingsvalg. De Radikales trussel mod Regeringen, at man
vil støtte et mistillidsvotum mod dem, hvis Mette Frederiksen ikke
udskriver valg senest den 4. oktober ved folketingets åbning, skal man
tage alvorligt. Derfor er der en stor sandsynlighed for, at et valg kommer
inden for de nærmeste 2-3 måneder.
Derfor bliver vi nødt til at være på forkant – og Chris og
Kredsbestyrelsen har over sommeren arbejdet med at forberede en
valgkampagne. Men vi har brug for rigtig mange hjælpere til forskellige
praktiske gøremål.
Vi har derfor indkaldt alle medlemmer til en kampagneaften – tirsdag,
den 9. august kl. 19.00 i ”Skansen”. Her vil vi gennemgå kampagnen med
jer og drøfte indholdet. Vores håb er, at så mange som muligt møder op
– og også gerne tilkendegiver, at de ønsker at være aktive, når valget
kommer.
Vi serverer grillpølser med tilbehør samt drikkevarer – så vi håber at se
mange til en hyggelig aften.
Husk gerne tilmelding til mail: kontakt@stemchris.dk.

V-Mail under forandring
Som du sikkert har bemærket, så udkommer V-Mail nu ikke til den 1. i
en måned. Det er første skridt mod en forandring af vores
kommunikation med medlemmerne. Vi ønsker simpelthen at blive mere
aktuelle i vores informationer.
Derfor vil du som medlem opleve, at du nu modtager V-mail eller anden
medlemsinformation på forskellige tidspunkter – nemlig når vi har
vigtige informationer til dig. Det kan være fra Byrådsgruppen, fra
folketingskandidaten eller fra Kommuneforeningen.
V-Mail vil i løbet af det næste halve år også skifte udseende – men mere
om det på et senere tidspunkt.
Med disse tiltag håber vi, at vi gør det endnu mere interessant at følge
med i det politiske arbejde her i Venstre.

NYT FRA FOLKETINGSKANDIDATEN
Chris Preuss
folketingskandidat for Sønderborg-kredsen
Folketingsvalget står for døren
Først og fremmest mange tak for den store opbakning, som
medlemmerne af Venstre i Sønderborg-kredsen viste mig på
opstillingsmødet d. 30. maj. Den store opbakning både på mødet og
sidenhen har været overvældende. Kredsbestyrelsen og jeg har siden
opstillingsmødet knoklet på at stable en kampagne på benene, skabe
synlighed og udvikle mærkesager.
Danmark står overfor et valg, hvor vi skal vælge mellem ansvarlighed og
magtfuldkommenhed. Vi skal vælge mellem ansvarlighed og
magtfuldkommenhed. Vi skal vælge mellem en økonomisk politik, der
gør Danmark rigere, og en som gør Danmark fattigere. Vi skal vælge
mellem, om det bedre skal kunne betale sig at arbejde eller flere penge
til arbejdsløse.
Danmark bevæger sig i den forkerte retning. Vi har brug for en regering,
som tager økonomisk ansvar og bekæmper de stigende priser. En
regering som vil skabe bedre balance i Danmark. Og en regering, som vil
gøre den grønne omstilling til et eksporteventyr, fremfor at vi skal
eksportere arbejdspladser. Og så har vi brug for et nyt flertal, som vil
sætte de alvorlige problemer i vores sundhedsvæsen til livs.
Komplekse problemer kalder på godt politisk håndværk og ikke bare
hurtige populistiske svar. Derfor er jeg glad for de mange åbne døre,
som møder i erhvervslivet, i vores landbrug og i vores offentlige
institutioner over hele storkredsen. For politikere kan kun være med til
at løse de store udfordringer, hvis vi er i dialog med virkelighedens
eksperter.

Vores tanker og ambitioner for vores valgkamp vil vi gerne præsentere
dig ved et kampagne-møde tirsdag d. 9. august kl. 18.00 i Skansen, hvor
vi samler alle medlemmer af Venstre i Sønderborg-kredsen samt andre
interesserede. Her byder vi på grillpølser og drikkevarer, og jeg håber
meget på at se dig. Du bedes tilmelde dig til kontakt@stemchris.dk, og
hvis I kender nogen, som I tænker gerne vil støtte Venstre og vores
kampagne, så tag dem endelig med. Sidste tilmelding er mandag d. 8.
august kl. 12.00.
Hvis du gerne vil hjælpe til i valgkampen, er du også meget velkommen
til at sende en mail. Man kan f.eks. hjælpe med at:
- Husstandsomdele flyers
- Hænge plakater op
- Udvikle ny politik
- Arrangere et mini-vælgermøde hjemme i sin egen stue for gode venner
I kan allerede nu følge mit politiske arbejde på min Facebook her:
https://www.facebook.com/stemchris
I er også meget velkommen til at skrive eller ringe til mig på 22 88 99 96
eller kontakt@stemchris.dk
Jeg håber på at se dig d. 9. august, hvor vi for alvor igangsætter
kampagnen!

KAMPAGNEMØDE

Siden valget af Chris Preuss som vores Folketingskandidat, har
Kredsbestyrelsen og Chris i fællesskab arbejdet på en kampagne,
skabe synlighed og udvikle mærkesager.
Vi glæder os til at kunne præsentere det hele ved et stort
kampagnemøde for alle Venstres medlemmer:

Tirsdag, den 9. august 2022 kl. 18.00 i Loungen, 1. sal
i Broager Sparekasse Skansen.
Her byder vi på grillpølser og drikkevarer, og vi håber meget på at
se dig.
Tilmelding sker ved at sende en mail til kontakt@stemchris.dk, og
hvis du kender nogen, som du tænker gerne vil støtte Venstre og
vores kampagne, så tag dem endelig med.
Vi håber at se så mange som muligt til en spændende og hyggelig
aften.

