V-Mail – maj 2019

LÆS I DENNE UDGAVE:
KOMMENDE ARRANGEMENTER:
EU-Debatmøde i Gråsten (15. maj)

NYT FRA:
KF-formanden
Byrådsgruppen
Folketingsmedlem
EP-kandidaten

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

NYT FRA KOMMUNEFORENINGEN
Karsten Schøn
formand

2 valg indenfor nærmeste fremtid
Ja – overskriften siger jo alt: Vi ved, at Europa-Parlamentsvalget afholdes
søndag, den 26. maj 2019. Men hvornår kommer Folketingsvalget ?
Jeg tør godt vove den påstand, at vi med 99,99 % sikkerhed vil få et
dobbeltvalg den 26. maj. Vores egen statsminister udskriver
Folketingsvalget til afholdelse samme dag, og vi har så 3 ugers intensiv
valgkamp.
Som det fremgår af artiklen fra vores folketingsmedlem – Ellen Trane
Nørby – så har vi brug for hver en hjælpende hånd, som vi kan få.
Derfor beder jeg om, at hvis man ønsker at deltage aktivt i valgkampene,
så kontakt enten Ellens kampagneleder Emilie Borup eller én af
vælgerforeningsformændene. Du finder her i V-Mail en oversigt over
alle formændene med deres kontakt-oplysninger.
Hvis der udskrives Folketingsvalg i løbet af de næste dage, så udsendes
der et ekstra V-Mail, som udelukkende vil beskæftige sig med valget.

Oversigt – formænd for V-foreningerne i Sønderborg Kommune
Kommuneforeningen i Sønderborg Kommune
Karsten Schøn
Stenløkke 15
6400 Sønderborg
30 20 89 00
ksc@pc.dk
Broager vælgerforening
Hans Valdemar Moldt
Rødegade 13, Rendbjerg
6320 Egernsund
21 24 53 42

moldt@pc.dk

Gråsten vælgerforening
Ingrid Johannsen
Solbakken 38
6300 Gråsten
21 19 02 80

ingridsjohannsen@gmail.com

Midtals vælgerforening
Peter Thomsen
Blommehegnet 15
6440 Augustenborg
27 90 39 96

peter@mif.dk

Nordals vælgerforening
Lars Romsøe Grandt
Holmgade 31
6430 Nordborg
20 48 88 44

lars@romsoe.net

Sundeved vælgerforening
Troels Lyck
Nydamvej 50A, Ø. Sottrup
6400 Sønderborg
23 66 66 77

troelslyck@bbsyd.dk

Sønderborg vælgerforening
Simon Nørskov
Ahlmannsvej 19, 1.
6400 Sønderborg
22 26 06 70

simon0202@live.dk

NYT FRA BYRÅDSGRUPPEN
Heidi F. Jørgensen
Byrådsmedlem
Den nye erhvervsfremmelov har fundet sit indpas. Man er bl.a. nu i gang
med at lave en strategi for det decentrale erhvervsfremmesystem, og jeg
deltog selv i strategiworkshoppen i Erhvervshus Sydjylland.
I bestyrelsen i Vækstrådet har vi været nervøse for, at alt
erhvervsfremme skulle overgå til erhvervshusene, og vi vil miste
muligheden for at gøre noget lokalt. Jeg synes dog, at man er kommet
frem til en god løsning, hvor erhvervshusene har den mere
specialiserede erhvervsservice. Der følger naturligvis økonomi med fra
kommunerne til erhvervshusene, og derfor er Vækstrådets økonomi
også blevet indskrænket – men opgaverne skulle jo også gerne blive
mindre. Vi skal dog være meget opmærksomme på at virksomhederne
får den hjælp de har brug for, og ikke falder ned mellem to stole.
Men hvem er vækstrådet der egentligt for? Alle er velkomne, ja - men
tallene viser tydeligt, at det er industrien, som har benyttet sig mest af
vækstrådets tilbud. De tegner sig så også for over 40% af beskæftigelsen
inden for den private sektor. Vækstrådet har haft meget fokus på
industrien, digitalisering og teknologiens verden, og det synes jeg er
rigtig godt, da det er nogle af Sønderborg kommunes styrkepositioner –
men skal vi satse alt på et bræt?
Hvis vi skal tiltrække arbejdskraft, er det også vigtigt, at vi kan tilbyde et
spændende og levende handelsliv i vore byer – og at vi også kan tilbyde
en bredere vifte af jobtilbud. Jeg synes faktisk, at Sønderborg kommune
er gode til at tiltrække borgere, men hvad nytter det, når 50% flytter
herfra igen efter 3 år, bl.a. fordi partneren ikke har fundet et passende
job? I erhvervsudvalget har vi netop i efteråret godkendt en opdateret
handleplan for bosætning med ti konkrete handlinger - herunder en
styrkelse af partnerjob-ordningen.

På april måneds byrådsmøde blev en rapport med forslag til forbedret
infrastruktur i Sønderborg kommune godkendt, og bliver nu sendt til
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Venstre gik jo bl.a. til valg på at
udvide Nordborgvej fra Bro til Nordborg, men hvor der tidligere har
været politisk modstand over udvidelsen, blev rapporten godkendt af et
enigt byråd. I rapporten indgår bl.a. også udvidelsen af A8 – strækningen
Alssundbroen til Madeskov, hvor der på bestemte tidspunkter er
spidsbelastning.
I juni 2018 oprettede vi under Sundhedsudvalget indsatsen ”Gratis
psykologhjælp til unge”. Efterspørgslen har været stor, og der er
desværre opstået ventetid, hvilket har været medvirkende til, at nogle
unge er udeblevet fra den visiterede samtale. Når den unge endelig har
taget mod til sig og søgt hjælp, nytter det ikke noget at ventetiden er
lang. Indsatsen er netop sat i værk som en tidlig og forebyggende
indsats. Derfor er der nu tilført flere ressourcer, så ventetiden kan
nedbringes.
Det blev endelig også tid til lidt socialt samvær i V-byrådsgruppen, hvor
vi alle havde mulighed for at deltage. Vi startede i ”Escape-House”, og fik
testet vores samarbejde af – det gik selvfølgelig rigtig godt. Vi er en lille
gruppe, men med mange forskellige kompetencer, som understøtter
hinanden på mange måder. Herefter var der tid til at drøfte emner –
stort som småt. Det er for mig vigtigt, at vi også har tid til andre
drøftelser end kun de punkter, som vi diskuterer på gruppemøderne
forud for udvalgsmøder og byrådsmøder.

NYT FRA FOLKETINGET
Ellen Trane Nørby
Sundhedsminister

Valget nærmer sig og jeg har brug for din hjælp
Valget er lige om hjørnet, og slutspurten mod valget kan begynde hvert
øjeblik. De sidste fire år, hvor Venstre har haft regeringsmagten har vi i
den grad oplevet vækst og fremgang i Danmark. Skal det fortsætte kræver
det fortsat opbakning til vores arbejde. Jeg har selv haft fornøjelsen af at
være først børne- og undervisningsminister og siden sundhedsminister og
der gennemført en lang række initiativer, der har gavnet vores børn, unge
og patienter. Jeg har også kæmpet hårdt for Syd- og Sønderjylland med
gode resultater.
Skal jeg dykke ned i nogle af dem som vi her i Sønderborg kommune for
alvor har gavn af, så kan jeg bl.a. nævne udflytningen af 412 statslige
arbejdspladser til Augustenborg. Nye uddannelser på Alsion,
erhvervsakademiet og erhvervsuddannelserne. Vi har fået Dybbøl Mølle
på finansloven og gennemført en planlovsændring, så ferieressortet på
Nordals kan blive virkelighed og i et stærkt team med kommunen og en
række organisationer har vi fået Tour de France til Danmark med
afslutning i Sønderborg. Og listen er meget længere, men det er jo ikke
kun hvad vi har gjort, men også hvad vi vil, der er vigtigt.
Arbejdet for Syd- og Sønderjylland er langt fra slut, og jeg håber at blive
genvalgt som folketingsmedlem, så jeg kan fortsætte med at arbejde for
Syd-og Sønderjylland på Christiansborg.

Hvis det skal kunne lade sig gøre, så har jeg brug for din hjælp. Det er en
holdindsats at blive genvalgt, og jeg håber, du har lyst til at hjælpe,
uanset om du har 5 minutter eller 5 timer. Måske har du lyst til at give
min Facebookside Ellen Trane Nørby et like, måske kan du bage en kage
til andre frivillige eller bidrage til plakatophængning. Det kan også være,
at du har mulighed for at tage en formiddag ud af kalenderen og dele
flyers ud?
I dag er der kommet bannere op de første steder i Sønderborg
kommune. Vi har også enkelte bannerpladser uden for Sønderborg
kommune, men vi kan sagtens bruge flere. Så hvis du kender en uden for
Sønderborg kommune, der har plads - husgavl eller mark - ud til
befærdet vej, til et banner, så sig endelig til.
Under sidste valgkamp havde vi flere medlemmer som havde deres bil
”pakket ind” og dermed skabte synlighed, når de kørte til og fra arbejde.
Hvis du vil stille din bil til rådighed på den måde, under valgkampen, så
hører vi også gerne fra dig.
Om du har lyst til at hjælpe - 5 minutter eller 5 timer - så tøv ikke med at
skrive en mail til min kampagneleder Emilie Borup på
Emilie@ElleniFolketinget.dk eller giv hende et ring på telefon 20996565.

Asger på cykel-tour
Venstres syd- og
sønderjyske kandidat til
Europa-Parlamentet, Asger
Christensen, havde 1. maj
inviteret på cykeltur, hvor
Tour de France-distancen
fra Vejle til Sønderborg
blev kørt.
Asger Christensen er ivrig
cykelrytter og stolt af, at
Tour de France kommer til
Danmark i 2021.
Med på cykelturen var 55
cykelryttere, deriblandt
V-borgmestre fra Vejle,
Kolding, Haderslev og
Aabenraa.
Ved Dybbøl Mølle blev der
serveret hotdog til de
trætte cykelryttere, som
havde cyklet 180 km i strid
blæsevejr.
Blandt de fremmødte var
sundhedsminister
Ellen Trane Nørby,
byrådsmedlemmerne Peter
Hansen, Heidi Jørgensen
og Claus Klaris og en stribe
af Venstres tillidsfolk.

