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NYT FRA KOMMUNEFORENINGEN
Karsten Schøn
formand
Pandemien sætter fortsat sine spor – også på det politiske arbejde
Alle restriktioner i Danmark er forlænget til den 28. februar 2021. Det er
en nedslående nyhed for mange – og bestemt også for os, som arbejder
med politik i Sønderborg.

Med forlængelsen af restriktionerne, så er alle planlagte
generalforsamlinger i vælgerforeningerne som udgangspunkt aflyst. Hele
Kommuneforeningens bestyrelse mødes virtuelt den 1. februar for at
drøfte, hvordan vi håndterer dette. Landsorganisationen har allerede nu
givet grønt lys til, at man kan vente til udgangen af marts måned med at
afholde sine lokale generalforsamling. Men det kan også være at nogle
vælgerforeninger vælger at afholde en virtuel generalforsamling.
I vil blive orienteret om, hvad der besluttes – enten via V-mail, eller
direkte mail fra de enkelte vælgerforeninger.
KF-Generalforsamlingen den 22. marts 2021
Det er stadig mit håb, at vi kan få gennemført generalforsamlingen fysisk
på den planlagte dato, men det ved vi først, når der bliver meldt ud fra
landspolitisk side, om restriktionerne lempes eller ej.
Jeg vil dog stadig bede alle om at notere sig denne dato – og så vil I høre
nærmere via næste udgave af V-Mail, om det kan lade sig gøre at
gennemføre det hele som planlagt. I vil også få tilsendt dagsorden,
information om stedet for afholdelse af generalforsamlingen osv.
Landsorganisationen har også for KF-generalforsamlinger givet mulighed
for, at man kan udsætte denne til udgangen af april eller afholde det
virtuelt.

Forberedelser af Kommunalvalget 2021
Vi fik jo veloverstået vores opstillingsmøde den 7. december – gudskelov
tillader jeg at skrive, idet et senere tidspunkt havde gjort et sådant
møde umuligt grundet de skrappere Corona-restriktioner.
Vi har afholdt de første møder med kandidaterne (virtuelt) med en
sprudlende Ellen Trane Nørby som mødeleder. Det er virkelig skønt at
opleve Ellen føre an og vise vejen frem.
Kandidatmøderne har hidtil drejet sig om de ”Indledende manøvre” –
hvilket vil sige, at kandidaterne er blevet introduceret til, hvad Venstres
Landsorganisation kan tilbyde kandidaterne, vi har forberedt
kandidaterne på, hvordan man kan agere på de sociale medier samt haft
peptalk af MF Tommy Ahlers, som fortalte om, hvordan det var for ham,
da han var kandidat første gang.
Hele kandidatgruppen mødes igen virtuelt den 2. februar – her vil vi så
fortsætte introduktionen og bl.a. tale om pjecer, valgplakater,
kandidatuddannelse og meget mere.
Så vi er i gang, og stemningen er rigtig god på vores kandidathold.

NYT FRA REGIONSRÅDET
Tage Petersen
Fmd. for Udv. for uddannelse & arbejdskraft
Corona præger i høj grad også regionsrådsarbejdet - både i forhold til
den måde vi holder møder på, men også i forhold til de sager, vi har på
dagsordenen.
Hospitalerne er presset, og da vi i efteråret næsten havde fået bugt med
puklen af udsatte behandlinger fra foråret, kom den nye bølge som igen
har sat systemet under pres.
Trods det er der ikke mange, der benytter sig af muligheden for at bruge
privathospitalerne, men det er måske fordi vi helst vil behandles af dem
vi kender i det offentlige system.
I løbet af det seneste år har vi haft møder på flere forskellige måder nogle gange har vi været fordelt i flere forskellige lokaler i Regionshuset,
mens andre har været koblet op hjemmefra.
Vores seneste regionsrådsmøde her i januar var rent virtuelt, hvor vi alle
sad derhjemme - det fungerede nogenlunde rent teknisk, men vi længes
alle efter de fysiske møder, hvor vi kan aflæse hinandens kropssprog i de
politiske debatter og dyrke det sociale fælleskab og de uformelle
kontakter, som også er vigtigt i et politisk forum - nå, men det positive
er, at jeg sparer en masse tid på at undgå at køre til Vejle, og regionen
sparer mange penge på kørselsgodtgørelse.
Vi er også gået i gang med at udmønte flere initiativer fra efterårets
budgetvedtagelse - bl.a. en styrket indsats for patienter med senfølger
efter kræft, som der er et stort behov for.

På det seneste møde har vi også vedtaget en ny råstofplan.
Det er lidt det samme som med vindmøller - alle kommuner vil gerne
have udvikling og masser af nybyggeri, der skal bare ikke graves grus i
deres område!
På samme møde havde vi også en debat om øgede sprogkrav til læger,
og der skal nu laves et forslag til opstramning. Vi kan ikke undvære de
udenlandske læger, men med mange ældre patienter, der er ikke har
hjælp fra pårørende, er der store kommunikationsudfordringer, hvor
meget går tabt - de har i hver fald ikke haft sønderjysk i skolen i
Rumænien!
Ellers har der jo været lidt avisskriveri om forholdene på afsnittet for
ældresygdomme i Aabenraa. Det har bestemt ikke været rar læsning, og
ledelsen har også erkendt, at man burde have grebet ind tidligere.
Jeg håber, at der hurtigst muligt kommer styr på det, og det må ikke
skygge for, at det rent faktisk går betydeligt bedre på sygehusene i både
Aabenraa og Sønderborg.
Der og også et rigtig godt samarbejde imellem Regionen og Sønderborg
Kommune, og det har senest resulteret i, at der nu er placeret et par
kommunale “forebyggelsesmedarbejdere” på Sønderborg Sygehus.
I det udvalg jeg er formand for (Uddannelse og Arbejdskraft), bruger vi
en del tid på konsekvenserne af de faldende ungdomsårgange, herunder
sikring af en decentral struktur for vore ungdomsuddannelser.
Vi har netop lavet en kortlægning af uddannelseslandskabet i
Sønderjylland, så skolerne har noget baggrundsviden, når de skal
snakke øget samarbejde, campusdannelser m.m.
I Vejleområdet har vi måttet lægge loft på optagelseskapaciteten på de
store gymnasier i Vejle by for at understøtte de små gymnasier i
Grindsted og Tørring - ikke særligt liberalt men omvendt så sikrer vi jo
det frie valg for mange i landdistrikterne, ved at fratage valgfriheden for
de få elever, der bliver flyttet.

NYT FRA BYRÅDSKANDIDATERNE
Ingrid Johannsen
Gråsten
SØNDERBORG HAR BRUG FOR NY BORGMESTER
Om godt ni måneder skal vi til valgurnerne. Det er et vigtigt valg for
borgerne i Sønderborg Kommune. Det er et vigtigt valg for os i Venstre.
For første gang har vi en realistisk mulighed for at erobre
borgmesterposten.
Op til valget sætter jeg fokus på fremtiden for Sønderborg Kommune.
Det handler om fremtiden for jer, jeres børn og mine to skønne børn.
Jeg er mor til en herlig søn som er 3. g’er på Alssund gymnasiet og en
skøn datter, der går på friskole.
Jeg er optaget af, at Sønderborg Kommune også bliver et sted, hvor de
efter endt uddannelse kan bosætte sig og stifte familie. Skal det lykkes,
så skal vi skabe flere arbejdspladser og tiltrække flere uddannelsespladser.
Som byrådsmedlem vil jeg have blik for den trygge ældrepleje, gode
daginstitutioner og et skolevæsen, der også levner plads til de små
skoler.

Omdrejningspunktet for kernevelfærden i Sønderborg Kommune er og
bliver en sund økonomi. Vi skal anvende skatteborgernes penge med
omhu. Og her må jeg desværre sige, at der har været for meget slinger i
valsen under de snart otte år med Erik Lauritzen som borgmester. De
røde har en umættelig trang til at tømme vore lommer.

Jeg har 25 års ledelseserfaring fra det private erhvervsliv. Jeg har en
bachelor i ledelse. Jeg er formand for Gråsten Venstre. Men det er første
gang, jeg stiller op til byrådsvalget.
Jeg har fra mit arbejde masser af erfaring med at finde løsninger,
forhandle og skabe resultater.
Jeg er stolt over at være med på et V-hold, som har lyst til forandringer
og mod på nye visioner.
Jeg er stolt over at være med på et V-hold, som siger ja til en ny fremtid,
hvor vi i fællesskab skal løfte Sønderborg Kommune. Og det skal ske med
udgangspunkt i liberale værdier, hvor vi passer på borgernes penge, står
vagt om det frie valg og respekterer frihed i fællesskab.
Jeg er stolt over at være med på Ellens vinderhold.

NYT FRA BYRÅDSKANDIDATERNE
Kristian Bonefeld
Sundeved
Foråret står for døren, og snart kan vi derfor også begynde at tælle ned
til kommunalvalget den 16. november.
Med valget af Ellen Trane Nørby som Venstres borgmesterkandidat, står
vi med en enestående mulighed for et systemskifte her i Sønderborg. Et
skifte, der skal sætte en mere liberal kurs for kommunens udvikling, og
som er tiltrængt efter 8 år med et S-styre, der har i stigende grad lukket
sig om sig selv og sit system.
Undertegnede har valgt, efter nogle års arbejde i organisationen, at
stille mit mandat til rådighed til kommunalvalget. Foreløbig som den
eneste V-kandidat fra Sundeved. Ved opstillingsmødet den 7. december
sidste år, hvor rækkefølgen af Venstres daværende 18 kandidater blev
fastlagt, fik jeg en plads som nummer 8 på listen. Der skal herfra lyde en
stor tak for denne opbakning!
Jeg er født og opvokset i Snogbæk på Sundeved, hvor jeg i dag driver
traditionelt landbrug og har boligudlejning. Privat danner jeg par med
Maria og sammen har vi Svend, der kom til verden i maj 2020.

Ud over landbruget og dertil hørende landbrugsuddannelse, har jeg i
ballasten en kandidat i økonomi fra Københavns Universitet. En
uddannelse i kraft af hvilken, jeg tidligere har virket som økonom og
konsulent i privat såvel som offentligt regi. Heraf har 6 år været i
Sønderborg Kommune, hvilket har givet en solid indsigt i kommunen set
”indefra”.

Vi V-kandidater i fællesskab have formuleret en politik, som vi vil gå til
valg på. En politik, som vil lægge fundamentet for de kommende fire års
politik. Jeg vil, både i dette arbejde og såfremt jeg måtte få plads i
byrådet, arbejde ud fra følgende pejlemærker:
• At vi fokuserer på en udtømmende og kvalificeret hjælp til de faktisk
trængende og i højere grad lader ”middelklassen” have ansvaret for at
klare sig selv.
• At vi husker landsbyernes og landdistrikternes ve og vel. Her bor –
trods vandring mod byerne - stadig en stor del af områdets indbyggere.
• At vi sikrer Sønderborg-området synlighed i omverdenen. Her skal Fynforbindelsen have høj prioritet.
• At myndighedsapparatet arbejder løsningsorienteret i forhold til vore
virksomheder og husker dem som en af forudsætningerne for vores alles
velstand.
• At vi i højere grad lader kommunale driftsopgaver komme i udbud. For
det frie valg, for at fremme udvikling og for at understøtte
konkurrencekraften for områdets private virksomheder.
At forme politikken, som vi sammen går til valg på, er et arbejde jeg ser
meget frem til. Det er også et arbejde jeg meget gerne vil have indspark
til. Kontakt mig derfor gerne, såfremt du har ideer eller ønsker, som du
ønsker drøftet og båret ind i denne proces.
Venstre er for mig et bredt, folkeligt parti baseret på værdier om frihed
og deraf følgende ansvar. Desto mere ærgerlig er den aktuelle situation,
hvor vi står i en vælgerkrise, udløst af en – for mig at se – relativt snæver
personstrid i Christiansborg-toppen. Netop i denne situation, hvor det til
tider kan forekomme op af bakke, er det vigtigt at huske, at det er
værdierne vi skal samle os om og arbejde for at fremme.

