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NYT FRA KOMMUNEFORENINGEN
Karsten Schøn
formand
Sommerferien er slut – nu venter en spændende valgkamp !
Nu er sommerferien slut – og vi er igen i gang med det politiske arbejde.
Forude venter 2½ spændende måneder forud for Kommunalvalget den
16. november.

Alle – KV-Styregruppen, kommuneforeningens bestyrelse samt alle
vælgerforeningsbestyrelser – er inddraget i den forestående valgkamp.
Planlægningen af pjecer, plakater, annoncer, arrangementer og meget
mere er i fuld gang.
Så vi føler, at vi er godt på vej med alle de valgkampstiltag, som vi har
forberedt og ønsker.
Men vi har også brug for jeres – medlemmernes – opbakning. I
forbindelse med ophængning af plakater, uddeling af valgpjecer m.m.
har vi brug for al den hjælp, som vi kan få. Der henvender vi os først til
dem af jer, som i forbindelse med medlemsundersøgelsen i foråret
tilkendegav, at de gerne vil give en hjælpende hånd med.

Vi kan jo helt klart fornemme, at også pressen forbereder sig til en
spændende valgkamp – en ”præsidentvalgkamp” mellem nuværende
borgmester Erik Lauritzen og vores egen Ellen Trane Nørby.
Vi har dog en masse gode Venstre-kandidater at vælge imellem – og
hvor bliver man stolt af at opleve, hvor de alle er super aktive. Det lover
rigtig godt for valgkampen – det lover rigtig godt for Venstre. Og et godt
valg for Venstre er et godt valg for Kommunen. Og jo flere mandater til
Venstre – jo større opbakning til vores borgmesterkandidat.

Kandidatlisten
Siden opstillingsmødet den 7. december 2020 i Frihedshallen er der sket
lidt med antallet af kandidater på vores liste.
Desværre har nogle af kandidaterne måttet trække sig igen på grund af
sygdom, hvilket vi er rigtig kede af, men vi forstår deres beslutning hver
især.
Heldigvis har vi også fået ekstra kandidater på listen, og der arbejdes
fortsat med yderligere navne frem mod deadline, som er den 4.
september. Denne deadline er bestemt af, at vi den 6. september
officielt afleverer Venstres kandidatliste til kommunalvalget, så vi
overholder de afleveringsregler der gælder for at kunne stille op.
De nye kandidater på listen er:
* Fabrikant Ramus Banke fra Broager
* Direktør Jimmy Simonsen fra Nordborg
* Selvstændig Michael Haugaard fra Sønderborg
* Direktør Mads Friis fra Gråsten
* Økonom Helle Westergaard Andersen fra Sønderborg
Der er yderligere kandidater på vej – og en samlet oversigt over hele
kandidatfeltet offentliggøres i V-Mail efter kandidatlisten officielt er
afleveret til kommunen.

Venstre-Landsmøde den 9.-10. oktober 2021
Venstre afholder ordinært Landsmøde 9. og 10. oktober 2021 i Jyske
Bank Boxen i Herning.
Hvis du som menigt medlem kunne tænke dig at deltage i Landsmødet,
så kontakt din lokale vælgerforeningsformand:
Nordals: Lars Grandt (tlf.: 20 48 88 44)
Midtals: Peter Thomsen (tlf.: 27 90 39 96)
Sønderborg/Sydals: Michael Haugaard (tlf.: 28 10 99 09)
Broager: Valdemar Moldt (tlf.: 21 24 53 42)
Gråsten: Ingrid Johannsen (tlf.: 21 19 02 80)
Sundeved: Troels Lyck (tlf.: 23 66 66 77)

Kommuneforeningen arbejder i øjeblikket på, at vi kører i bus til
Landsmødet i Herning – der vil blive udsendt mere information om dette
til alle interesserede, når beslutningen om dette er på plads.

Landsmødets dagsorden
Dagsordenen for Landsmødet er:
1. Valg af dirigenter og stemmetællere
2. Åbningstale af Venstres formand
3. Partisekretærens beretning for landsorganisationens virksomhed
4. Kassereren redegør for landsorganisationens økonomi på grundlag af
det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent til landsorganisationen jf. § 39, stk. 2
7. Valg af:
a) Venstres formand
b) Venstres næstformand
c) To revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret
d) Tre medlemmer til forretningsudvalget
e) Syv medlemmer og to suppleanter til hovedbestyrelsen

8. Venstres formand indleder en politisk forhandling
9. Eventuelt

NYT FRA VENSTRES FORMAND
Jakob Ellemann Jensen
Vi må tage et internationalt ansvar
Lige nu står Danmark og verden overfor en voldsom sikkerhedspolitisk
krise. Situationen i Afghanistan er dybt alvorlig. Selvfølgelig først og
fremmest for det afghanske folk, som nu står til at leve under et
talebansk styre. Men det er også dybt alvorligt for Danmark og Europa.
Lige nu ser vi desværre et Afghanistan i kaos. Senest med en række
forfærdelige terrorangreb fra Islamisk Stat, som har kostet mange
menneskeliv. Vi må desværre forvente, at situationen i Afghanistan
fremover vil skærpe terrortruslen, ligesom den har potentiale til at
sende flygtningestrømme mod vores grænser. Samtidig er vi nødt til at
se i øjnene, at USA ikke længere kommer til at svinge taktstokken, som vi
har været vant til. Tiden, hvor vi kunne betragte USA som hele verdens
politimand er forbi.
Det betyder også, at selvom USA fortsat er vores vigtigste allierede,
bliver vi nødt til at orientere os mere mod Europa. Så vi kan hjælpe med
at fylde det tomrum, der opstår, når USA i højere grad vender sig indad.
Desværre har vi en regering, som er stort set fraværende og anonym i
udenrigspolitisk sammenhæng. Som ikke virker optaget af at styrke
vores alliancer og stemme i verden. Og som derfor heller ikke har
reageret med rettidig omhu på den katastrofe, der lige nu udspiller sig i
Afghanistan. Det er et stort problem. For udenrigspolitik handler om
vores fælles tryghed og sikkerhed.
Jeg mener tiden er inde til, at vi i højere grad at tage ansvar for vores
egen sikkerhed. For Danmark betyder det bl.a. en afskaffelse af
forsvarsforbeholdet, så vi kan bidrage til det europæiske
forsvarssamarbejde. Det betyder også et markant øget forsvarsbudget
samt en klar strategi for vores udenrigspolitik, så vi i fremtiden står
bedre rustet til at sikre demokratiske værdier og frihandel.

GIV ET ØKONOMISK
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