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LÆS I DENNE UDGAVE:
NYT FRA:
KF-formanden
Byrådsgruppen

Kommende arrangementer:
30. maj 2022 kl. 19.00:
Opstillingsmøde for valg af ny
Folketingskandidat for
Venstre i Sønderborg-kredsen
1. Juni 2022: Afstemning om EU’s forsvarsforbehold

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

NYT FRA KOMMUNE- & KREDSFORENINGEN
Karsten Schøn
formand
Hvem skal være vores nye Folketingskandidat ?
Der er spænding i luften, når vi afholder vores opstillingsmøde den
30. maj 2022 kl. 19.00 på Hotel Sønderborg Strand. Alt tyder nemlig i
skrivende stund på, at der vil være mere end 1 kandidat, som ønsker at
blive vores nye folketingskandidat i Sønderborg-kredsen.
Det er det foreløbige resultat for de sonderinger, som Kredsbestyrelsen
har ført med en række interesserede igennem de sidste uger.
Det skal understreges, at fristen for anmeldelse af sit officielle
kandidatur først er den 22. maj kl. 18.00. Derfor kan der stadig være
interesserede, som vælger ikke at opstille – og der kan også komme nye
kandidatemner i spil.
Når fristen er udløbet, så mødes kredsbestyrelsen for at planlægge det
praktiske omkring opstillingsmødet den 30. maj. Derudover udsendes en
ekstra V-Mail med præsentation af alle de kandidater som opstiller.
I denne V-Mail finder du en opdateret dagsorden til opstillingsmødet.

Husk at gøre din indflydelse gældende: MØD OP til
opstillingsmødet og vær med til at vælge vores nye
folketingskandidat.
Stemmeret har alle medlemmer af Venstre i Sønderborg Kommune, som
har bopæl i opstillingskredsen, og som har betalt kontingent senest 7
dage før opstillingsmødet.

Afstemning om afskaffelse af EU-forsvarsforbeholdet den 1. juni
2 dage efter opstillingsmødet har vi den næste meget vigtige dato:
Onsdag, den 1. juni skal vi stemme om en afskaffelse af EUforsvarsforbeholdet.

Forsvarsforbeholdet betyder blandt andet, at Danmark ikke deltager i
dele af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, som påvirker
forsvarsområdet.
Det skal vi gerne have lavet om på – og jeg håber, at et flertal af
danskerne stemmer JA til at afskaffe forbeholdet. Det er vigtigere end
nogensinde før, at vi sidder med ved bordet – også når det drejer sig om
at forsvare vores og andre demokratiske lande mod krigeriske diktatorer
som Putin.
Vi har tidligere udsendt baggrunds- & augmentationsmateriale for et ja
for afskaffelse af forbeholdet. Den 7. maj hænger vi plakater op rundt i
hele kommunen for at kæmpe for et JA, og så gælder det om i
fællesskab at kæmpe for, at dette forbehold afskaffes.

STEM ”JA” TIL AT AFSKAFFE EU-FORSVARFORBEHOLDET
Venstre kæmper for et ”ja” til at afskaffe Danmarks EUforsvarsforbehold. Bliv klogere på argumenterne for, hvorfor et ”ja”
styrker danskernes sikkerhed og Danmarks indflydelse i Europa
nedenfor.
DE TRE VIGTIGSTE BUDSKABER
1. Verden er forandret, og det kræver sammenhold. Derfor har Venstre
været med til at beslutte, at Danmark skal bruge 2 pct. af BNP på forsvar
og stemme om at afskaffe forsvarsforbeholdet. Vi er nødt til at tage
bestik af Ruslands invasion af Ukraine. EU kommer nu til at rykke
tættere sammen i forsvarssamarbejdet, og det er vigtigt for Danmarks
sikkerhed, at vi er med i dette fællesskab.
2. NATO og EU’s forsvarssamarbejde supplerer hinanden. Det mener
både USA’s præsident Joe Biden og NATOs generalsekretær Jens
Stoltenberg. Venstre mener, at EU’s forsvarssamarbejde skal understøtte
NATO ved, at EU engagerer sig i at sikre stabiliteten og sikkerheden i
Europa.

3. Et ”ja” styrker Danmarks mulighed for at tage vare på egen sikkerhed.
Det er ikke en svækkelse af Danmarks selvstændighed. Tværtimod
bestemmer Folketinget stadig, om danske soldater skal i krig, og der
findes ikke en EU-hær. Med et ”ja” får Danmark vetoret over EU’s
militære operationer.

NYT FRA BYRÅDSGRUPPEN
Erik Krogh
Byrådsmedlem
Teknik By- og Boligudvalget
De første 100 dage i det nye byråd i Sønderborg er nået og det går
stærkt. I de første måneder har vi været diverse seminarer, temamøder
KL- Topmøder med mere. Så der er masser af ny læring og inspiration.
V- holdet i byrådet arbejder godt sammen og arbejder sig fint ind i de
udvalg som de enkelte er medlem af.
I Teknik By- og Boligudvalget havde vi på vores første møde i februar vi
bl.a. lokalplanen for Nordborg Resort på dagsordenen et digert værk på
over 1000 bilagssider. Et stort projekt, som virkelig sætter fokus på
Nordals fremadrettet og også er med til at skabe nye jobs i Sønderborg
kommune.
Af andre emner vi har drøftet i TBB-udvalget er prioriteringen af Bystrategier i de områdebyer, som endnu ikke har fået etableret en bystrategi. Drøftelse af og vedtagelse af trafik/lukning af Sdr. Havnegade i
juli og august. En opdatering på de cykelstiprojekter som endnu er
under projektering v/Buskmosevej og cykelstien fra Broager til Nybøl.
En anden sag, som også har været på dagsordenen i udvalget, er at finde
en egnet trafikløsning i forhold til sommerhusudstykningen på
Fiskerlokken i Mommark.
En virksomhed har forespurgt om at udleje el-løbehjul i Sønderborg by
og udvalget har valgt, at få yderligere undersøgelser af behov for elløbehjul samt at inddrage unge og øvrige brugere om deres
vurdering/behov.

Som man kan læse, så er der mange emner på TBB’s dagsordener og det
er et udvalg, hvor det bestemt ikke bliver kedeligt. Vores direktør for
teknik- og miljøområdet har fået nyt job i Horsens fra 1. maj. Så det
bliver spændende, hvem der overtager der.
Vi er gået i gang med budgetarbejdet for 2023 samt arbejdet med en ny
kommuneplan som skal være på plads inden årsskiftet, så der nok at se
til.

OPSTILLINGSMØDE FOR VALG AF FOLKETINGSKANDIDAT
VENSTRE I SØNDERBORG-KREDSEN
MANDAG, DEN 30. MAJ 2022 KL. 19.00
PÅ HOTEL SØNDERBORG STRAND, STRANDVEJ 1, SØNDERBORG

Dagsorden:
1. Valg af Dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Præsentation af kandidater
4. Spørgsmål til kandidaterne
5. Valg af Folketingskandidat
6. Tale af nyvalgt Folketingskandidat
7. Eventuelt

Stemmeret på opstillingsmødet har alle medlemmer af Venstre i Sønderborg
Kommune, som har bopæl i opstillingskredsen, og som har betalt kontingent
senest 7 dage (23. maj 2022) før opstillingsmødet.
Kredsbestyrelsen er vært ved kaffe/the samt kage.
---------------------------Anmeldelse af kandidatur
Frist for anmeldelse af kandidatur er: søndag, den 22. maj 2022 kl. 18.00

HUSK
OPSTILLINGSMØDET
DEN 30. MAJ KL. 19.00
GØR DIN INDFLYDELSE
GÆLDENDE – OG VÆR MED TIL
AT BESTEMME, HVEM DER
SKAL VÆRE VORES NYE
FOLKETINGSKANDIDAT.

