V-Mail – januar 2019
LÆS I DENNE UDGAVE:
KOMMENDE ARRANGEMENTER:

14. Januar 2019
Venstres Nytårskur på Alsion
22. januar 2019
Mød Jeanne Boel fra Sønderborg Sommerrevy

NYT FRA:
KF-formanden
Byrådsgruppen
LOF

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

VENSTRES NYTÅRSKUR 2019
Alle Venstres medlemmer + påhæng inviteres hermed til den årlige Nytårskur på Alsion.
Her vil Venstre være vært ved lidt bobler og kransekage, mens vi lytter til politiske oplæg
og får en snak med andre gode liberale folk.
Tid: Mandag den 14. januar kl. 16.00 – 17.30
Sted: Café Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg
Program
¤ Velkomst og sang
¤ Tale af Asger Christensen (EP-kandidat)
¤ Tale af Claus Klaris (V-Byrådsmedlem)
¤ Kransekage & boblevand
¤ Tale af Ellen Trane Nørby (Sundhedsminister & MF)
¤ Sang og tak for i dag

Bag kulissen på Sønderborg Sommer Revy med Jeanne Boel
I samarbejde med Venstre inviterer LOF Syd jer bag kulisserne på Sønderborg Sommer Revy – her
kan I møde den nye direktør, Jeanne Boel, og høre hende fortælle om hendes store beslutning om at
tage turen fra København og blive revydirektør i Sønderborg efter Leif Maibom, om hvilke
overvejelser hun har måttet gøre sig, og hvilke planer hun har for Sønderborg-revyen
Det er tirsdag den 22. januar 2019 kl. 19-21 på det nye Hotel Sønderborg Strand på Strandvej 1
i Sønderborg.
Jeanne vil denne aften også løfte sløret for, hvordan nogle af revynumrene er blevet til og
præsentere publikum for nogle af rekvisitter, der er blevet brugt i revyen. Der vil være mulighed for
at stille spørgsmål.
Arrangementet varer 2 timer med en indlagt pause.
Billetpris for medlemmer: 50 kr. inkl. kaffe. Der vil være mulighed for tilkøb af kage.
Bestilling og tilmelding hos LOF Syd på tlf.73 42 10 10 eller via hjemmesiden lof-syd.dk
Vel mødt!

NYT FRA KOMMUNEFORENINGEN
Karsten Schøn
formand
Nyt år med generalforsamlinger & mange spændende arrangementer
Så fejrer vi atter et nyt år – og jeg tror, at mange af os i disse dage
tænker over, hvor hurtigt det gamle år er gået. Jeg gør i hvert fald.
Med det nye år nærmer vi os også tiden for de årlige
generalforsamlinger i lokalforeningerne og Kommuneforenings
generalforsamling. Indkaldelse til de lokale generalforsamlinger med
angivelse af tid og sted udsendes via den lokale forenings bestyrelse.
Indkaldelse til Kommuneforenings generalforsamling udsendes via
næste V-mail (ultimo januar 2019). Den afholdes den 11. marts 2019 i
Ketting Klubhus – med start kl. 19.00. Der vil traditionen tro være
fællesspisning før KF-generalforsamlingen. Mere om det i næste V-mail.
Husk også vore 2 spændende arrangementer i januar:

Mandag, den 14. januar 2019 kl. 16.00-17.30 afholdes vores årlige
Nytårskur på Alsion med taler af bl.a. Sundhedsminister Ellen Trane
Nørby og vores Europa-Parlamentskandidat Asger Christensen.

Tirsdag, den 22. januar 2019 kl. 19.00 kan du møde Jeanne Boel på
Hotel Sønderborg Strand (tidl. Comwell), hvor hun fortæller om Revyen
og giver et indblik ”bag kulissen” på Sønderborg Sommerrevy.
Tilmelding til Nytårskuren er ikke nødvendig – medens man skal huske at
tilmelde sig arrangementet med Jeanne Boel. Se nærmere om
arrangementerne i denne V-mail.
Jeg ønsker alle et GODT NYTÅR !

NYT FRA BYRÅDSGRUPPEN
Thomas Worm Larsen
Byrådsmedlem
Sagen om Sønderborg Kaserne kort fortalt
Hvorfor stemte Byrådsgruppen og DF, imod at sælge Sønderborg
Kaserne ?
Ser vi ikke gerne der kommer lys i vinduerne på en tom kommunal
bygning. Vil vi ikke gerne være med til at skabe vækst og arbejdspladser i
vores kommune. Vil vi ikke gerne spare på den kommunal drift og
allokere midlerne andre steder hen.
Svaret er simpelt, for selvfølgelig vil vi det, men der skal også være
fornuft i det vi laver, og det kunne vi ikke se i denne sag.
Der indkom 5 gode bud på Sønderborg Kaserne alle med seriøse og
fornuftige udviklingsplaner/ideer for området. Vi mente dog, at det var
vanskeligt reelt at vurdere de indkomne tilbud både økonomisk og
kvalitativt. Derfor opfordrede Venstre og DF til at lade processen gå om,
men det ønskede flertallet ikke.
Der er taget en beslutning om at sælge til Castra ApS, der vil udvikle
området med både hotel og kontorer. I budrunden var der flere faktorer
som vægtede - en af dem var arbejdspladser som havde en større
vægtning end prisen, som også blev den afgørende faktor, at Castra ApS
har lovet 300 arbejdspladser.
Men det er jo omkostningsfrit at skrive, at man vil lave 300
arbejdspladser på otte-ti år. Der er ingen sanktioner, hvis det ikke
lykkedes. Vi frygter at stå med en ny "Sundgadesag", der bare er så
meget større. Man får 2,1 millioner kroner mindre end et andet bud, og
så forærer man reelt bygning fire væk til Castra ApS. Det er en ommer.

Vi anbefalede, at man undersøgte muligheden for at acceptere det
prismæssigt højeste bud, og at man genudbyder bygning fire til højeste
byder.

Vi har på intet tidspunkt haft behovet for at skulle tjene mange penge
på salget af Kasernen, da et eventuelt provenu som oversteg købsprisen
på de ca. 17 mill., skulle deles med Statens ejendomsselskab Freja.
------------------Byrådsgruppen har lavet en Facebookside, så hvis du endnu ikke har
liket den, vil vi opfordre dig til at gøre dette. Her vil der løbende komme
opslag med aktuelle politiske sager, så det giver mulighed for at følge
med, men også mulighed for debat:
https://www.facebook.com/VenstreSoenderborg/
Jeg vil på egne vegne - men også fra resten af Byrådsgruppen - benytte
lejligheden til at ønske jer alle et godt Nytår.

LOF Syd byder velkommen til 2019 og en ny sæson
Julen og nytåret står for døren, og vi har efteråret igennem været i fuld gang med at planlægge
den kommende sæson, og vi er glade for at kunne præsentere jer for et spændende program
med vores faste såvel som nye kurser, foredrag og udflugter.
Igen i 2019 udbyder vi flere kurser inden for bevægelse og sundhed – kurser som yoga, pilates og
vandtræning m.m., der henvender sig til både raske og rørige og til dem med fysiske lidelser og
handicaps, til mænd og kvinder, unge som gamle.
Vi har musikundervisning indenfor klaver og violin for øvede og nybegyndere, og spiller man på
et stryger- eller blæseinstrument og gerne vil spille sammen med andre, kan man søge ind i
Alssundorkestret, et amatørorkester under ledelse af en tidligere violinist i Sønderjyllands
Symfoniorkester.
Er man den kreative type, der kan lide at skabe med hænderne, kan vi også her tilbyde kreative
kurser, hvor man kan prøve kræfter med vævning og tegne-/maleteknikker.
Drømmer man om at rejse ud og få nye oplevelser, så er der rig mulighed for det, når turen går
til Toscana i maj og Estland i juni. I løbet af foråret arrangerer vi desuden små vandringsture
rundt i Flensborg.
Endelig har vi en række store og spændende navne på listen over foredragsholdere, der lægger
vejen forbi i løbet af vinteren/foråret 2019 – det er bl.a. skuespiller Jeanne Boel, skuespiller
Lisbeth Dahl, skuespiller og forfatter Flemming Jensen samt forfatter Sara Blædel.
Se mere på vores hjemmeside lof-syd.dk eller ring til os på 7342-1010. Kontoret holder lukket fra
den 21.12.18- 02.01.19, men man kan tilmelde sig de enkelte kurser m.m. via hjemmesiden.
Vi ønsker alle vore kursister og gæster en rigtig glædelig jul og med tak for i år, ønsker vi alle et
godt nytår og på godt gensyn i 2019.

