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Kenneth Andersen, 
formand for Venstre i 
Viborg kommune 
 
 

Valgkampen nærmer sig med 
has ge skridt. 
 
Kære medlem af Venstre i Viborg Kommu-
ne. 
 
Jeg håber alle har ha  en dejlig sommer. 
Starten på e eråret er sam dig markerin-
gen for, at det er ved at være d l valgkam-
pen frem mod Kommunal- og Regionsvalget 
som nærmer sig. 
 
Men vi er klar! 
 
Med henholdsvis 24 og 3 rig g stærke og 
kompetente kandidater l de to valg er vi 
bestemt rig g godt med. Men derfor kan vi 
også bruge din hjælp. Den posi ve omtale 
af Venstre i jeres dagligdag kan fly e meget. 
Så når I taler med kollegaerne eller naboen, 
og snakken falder bare en smule på poli k, 
så tøv ikke med at give lidt reklame for vo-
res par . På samme d, må I endelig ikke 
undlade at kontakte jeres lokale vælgerfor-
ening, så fremt I ønsker at være ak v i den 
kommende valgkamp. Alle varme hænder 
tæller, og vi vil gerne have jeres hjælp. 
 
Som nævnt har vi mange gode samt kompe-
tente kandidater l både byråd samt regi-
onsbestyrelserne. Vi er godt i gang med en 
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målre et undervisning af kandidaterne, så alle er klædt ordenligt på l de kommende væl-
germøder, deba er samt kampagneak oner på gågader samt torve rundt om i kommu-
nen. 
 
Jeg vil gerne henvise alle vores medlemmer l at følge med på både Facebook samt vores 
hjemmeside www.viborg.venstre.dk. Her vil I kunne finde relevante oplysninger om a ol-
delse af arrangementer samt vælgermøder mm. 
 
Rent valgteknisk kan jeg slu eligt informere, at Venstre samt Dansk Folkepar , Liberal 
Alliance samt Kommunelisten Viborg har indgået teknisk valgforbund. Nogle af jer har 
med sikkerhed allerede fået denne informa on, men nu er den lgængelig for alle med-
lemmer. 

Vil du modtage en mail når 
MEDLEMSNYT udkommer? 

Herefter kan du gå ind på Venstre i Viborg 
Kommunes hjemmeside og læse/udskrive 

MEDLEMSNYT. 
(Vi sparer porto og papir og gavner miljøet) 

 
Så gå på nettet og tilmeld dig på: 

www.viborg.venstre.dk 
under MEDLEMSNYT/TILMELD. 
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Ib Bjerregaard, 
Byrådsmedlem 
 
 

Aktuelt nyt fra Viborg kommune 
 
Så fik Viborg kommune et budget for 2017. Og som sidste år med alle par er bag. Og det var ikke så 
svært i år, da kommunen er i god udvikling og derfor kan vi iværksæ e en række ltag uden at skulle 
reducere andre steder. Vi havde på forhånd a alt at give 25 millioner ekstra l børn og unge og 11,5 
mio. ekstra l ældreområdet. Det havde sat os under pres, hvis ikke pengene havde været der. Der-
for havde vi heller ikke på forhånd afvist en ska es gning. Men da vi så tallene i budge et var vi 
helt a larede. Det kunne der ikke være tale om, selv om bl.a. Socialdemokraterne blev ved med at 
argumentere for en s gning.  
 
Men der sker andet en budget. Særlig to emner har givet debat: 
 
1. Deba en om det nye Taphedeområde. Nogen tror fejlag g, at det skaber ubalance mellem land 
 og by. Men det er ikke lfældet. Når vi sæ er udviklingen af det nye område i gang, er det re
 dig omhu. For få år siden, var grundene i Viborg by sluppet op. Jeg er ikke i tvivl om, at det koste
 de lfly ere l kommunen. Det nye område skal gøre, at Viborg foretrækkes frem for Aarhus, 
 Silkeborg, Randers, Herning og andre større byer. Vi skal så sam dig udvikle vore centerbyer og 
 sikre markedsføring af dem. Det er vi helt bevidste om – ligesom lokalplaner skal passe sammen 
 med det folk e erspørger. Derfor fik Venstre allerede ved kommuneplanen lsagn om, at der 
 iværksæ es ajourføring af kommuneplan og boligområder I de byer borgerne havde re et hen
 vendelse fra. Det var Møldrup, Bjerregrav og Løgstrup. Det er nu fulgt op med en ekstra million 
 ved budgetlægningen. Næste år vil vi også arbejde for, at nogle af kommunens markedsførings
 millioner bruges l markedsføring af de grunde vi har i vore byer uden for Viborg. 
 
2. Deba en om grundpriser i Viborg er kommet, da vi i økonomiudvalget gik ind og foreslog at læg
 ge 100.000 på hver grund, der sælges i Viborg by samt at reservere 150.000 l nye ins tu oner 
 ved hver solgt grund. De e sammenholdt med prisnedsæ elsen uden for Viborg by sidste år kan 
 måske også betyde enkelte flere solgte grunde udenfor Viborg, og at vi undgår diskussionen om, 
 at der går noget fra nogen, når vi f.eks. må bygge en ny børnehave i Arnbjerg l at klare e er
 spørgslen e er pladser. 
 
Og der l er en række andre spændende emner. Da der snart er valg, dukker der sikkert endnu flere 
op uge for uge.  
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Kommunalvalg 2017 
 
 
 
 
 
Ulrik Wilbek 
Borgmesterkandidat 
 

Kære medlemmer. 
 
Tirsdag d. 21. november er der kommunalvalg.  
Det siger sig selv, at alle stemmer er enormt vig ge l de e valg, hvor jeg tror vi har en 
rig g god chance for at erobre borgmesterposten.  
 
Derfor er det også af allerstørste vig ghed, at alle Venstre medlemmer husker at sæ e 
deres kryds. Er du forhindret på valgdagen, så er der som al d mulighed for at brevstem-
me. 
 
Husk sam dig at forsøge at påvirke så mange tvivlere som muligt. Du har som medlem af 
Venstre allerede modtaget et eksemplar af min nye bog, hvor jeg forklarer, hvordan jeg 
ønsker at drive kommunen. Spred budskabet og skaf bogen l din nabo eller kollega, så de 
også ved, hvad Venstre i Viborg kommune står for eller henvis l Facebook eller min hjem-
meside ulrikw.dk. 
 
Du kan også hjælpe ved at være synlig, når vi a older vælgermøder eller andre arrange-
menter rundt om i kommunen. Vi har brug for alle ressourcer i denne valgkamp og posi v 
retorik om Venstre er absolut den vig gste faktor.  
 
Både i Venstres kandidatgruppe og i byrådsgruppen har vi en fantas sk holdånd, og sådan 
noget smi er. Det bliver i hvert fald ikke internt fnidder i Venstre, der bliver afgørende for 
valgresultatet. 
 
Husk at stemme personligt på en af Viborg kommunes regionsrådskandidater. Jo flere lo-
kale stemmer, jo mere indflydelse i regionsrådet. Stem også personligt l kommunalval-
get, da det er de personlige stemmer, der afgør hvem, der bliver valgt uanset hvor de står 
på Venstres liste.  
 
Til slut vil jeg opfordre Jer alle l at møde op for at følge stemmeoptællingen og hygge 
med andre V medlemmer på Zwei Grosse Bier Bar fra kl. 20 på valga enen. 
Rig g godt valg 
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1. Ulrik Wilbek—Borgmesterkandidat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg er 59 år og uddannet skolelærer. Jeg er gi  med Susanne og har tre børn. 
 
Jeg blev valgt som borgmesterkandidat for Venstre i Viborg Kommune i april 2016. 
 
Jeg har dligere siddet i byrådet i den gamle Viborg Kommune i perioden 1998 – 2002. Her 
fungerede jeg som socialudvalgsformand, sam dig med at jeg sad i økonomiudvalget. 
 
Det er klart, at jeg vil beny e mig af nogle de kompetencer, jeg har legnet mig gennem 
årene i sports- og undervisningsverdenen, hvis jeg kommer i kommunalbestyrelsen – uan-
set om det bliver som borgmester eller i en anden funk on. 
 
Siden september 2016 har jeg brugt al min d på at forberede mig på kommunalpoli kken 
gennem besøg på utallige ins tu oner, skoler, virksomheder og møder med forskellige 
organisa oner. På den måde sikrer jeg mig, at jeg legner mig så meget viden som muligt 
indenfor alle de poli ske områder. I det hele taget er jeg en person, der er 100% engage-
ret i de opgaver, jeg påtager mig. Det gælder ikke mindst i denne situa on, hvor jeg vil 
gøre alt for, at borgerne i Viborg Kommune skal opleve, at de lever i en af Danmarks bed-
ste kommuner. 
 
Du vil som medlem af Venstre modtage et eksemplar af min lille bog, som fortæller mere 
fyldestgørende om mine poli ske målsætninger og ønsker, men se også min hjemmeside. 
 
 

Herunder følger en beskrivelse af de 24 Venstre kandidater l kom-
munevalget. Kandidaterne er vist i rækkefølgen fra Venstres liste. 
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2. Jakob Harritz 
 
Jeg er 29 år gammel og opvokset i Ørum tæt på, hvor mit poli ske 
Anders Fogh også er vokset op. E er valget i 2001 meldte jeg mig i 
VU for at stø e kampen for frihed l forskellighed.  
 
Det er en stor ære at være VU Viborgs kandidat byrådet og stå som 
nr. 2 på listen. Det er både en gave og en opgave! VU Viborg og jeg 
gør vores yderste for at bevise vi kan lø e den opgave. 

 
Jeg er student fra Viborg Katedralskole og jurist fra AU. Jeg arbejder som advoka uldmæg-

g ved Horstmann advokater i Viborg og bor i den nordlige del af byen. Udover min ikke 
ringe bestand af guppyfisk deler jeg bopæl med min kæreste Anne Chris ne, der er nyud-
dannet cand.merc. og som snart starter ved Viborgegnens Erhvervsråd. 
 
Min ambi on for Viborg er, at vi er klar l frem den. 
 
Det forudsæ er, at vi arbejder strategisk for:   
1. En folkeskole, der lbyder frem dens fag: programmering, digital dannelse og 
 iværksæ eri.  
2. Flere videregående uddannelser l vores kommune. Det kunne f.eks. være jura.  
3. At udny e poten alet i ”big data”, som er et af frem dens råstoffer. Foulum kom
 mer snart l at bugne af ”big data”. Det råstof kan vi både bruge l at skræddersy 
 velfærden med og sam dig spare penge ved at anvende.     
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3. Åse Kubel Høeg 
  
Jeg er lige blevet 60 år og bor i Birgi elyst ved Viborg. Jeg har været en del at 
Venstres byrådsgruppe de sidste 20 år.  
For mig har sundheds-, social- og beskæ igelsespoli k al d været det, jeg 
har brændt for. Og de tre poli ske områder hænger tæt sammen. At få fod-
fæste på arbejdsmarkedet er måske den brik i et menneskers liv, der har den 
største effekt på, hvordan du og familiens liv formes. Vi ved fra utallige un-
dersøgelser, at ledighed og dårlig økonomi spiller en afgørende rolle for 
menneskers sundhed og trivsel. Derfor skal Viborg kommune føre en ak v 

erhvervspoli k, både for at ltrække flere virksomheder og for at få de virksomheder vi har, l at 
hjælpe borgere ind på arbejdsmarkedet.  
Jeg bliver fortsat forarget over, at vi i 2017 ikke liges ller psykisk sygdom med fysisk sygdom. 
Psykisk syge og handicappede borgere skal ses som borgere med funk onsnedsæ else og visiteres 
på lige fod med andre borgere, der har brug for hjælp og stø e.  
Der kommer l at ske store forandringer i den fremover, og det skal vi være klar l som kommune. 
Vi bliver nødt l at tænke nyt indenfor de kommunale arbejdsgange hvor det giver mening. Så der er 
nok at tage fat på og jeg har fortsat energien, nysgerrigheden og modet l at være med l at gøre en 
forskel. 
 
 
 

4. Ib Bjerregaard 
 
Jeg ops ller l både regionsråd og byråd. 
 
Jeg har al d været poli sk interesseret, det startede med deba en op l EF-
medlemsskabet lbage i 1972. Jeg blev i 1994 valgt ind i kommunalbestyrel-
sen i Møldrup Kommune som min første poli ske post. Jeg blev dere er i 
1998 valgt ind i Viborg Amtsråd, hvor jeg var med ind l Viborg Amt lukkede 
ved årsski et 2006/2007. Ved valget i 2005 blev jeg valgt ind i den nye Vi-
borg kommunes byråd, hvor jeg har siddet siden. Ved årsski et 2015/16 blev 

jeg igen gruppeformand for byrådsgruppen. 
Jeg har som ambi on at fokusere på sikker dri  og være den, der kan bidrage med viden og erfaring 

l byrådsarbejdet og forhåbentlig give et godt rygstød l en venstreledet kommune og region. Poli-
sk er mit fokusområde skoler, hvor jeg glæder mig l implementeringen af de ekstra millioner, der 

er lført området i 2018. Ligeledes ligger udvikling af kommunen mit hjerte nær. Og i forhold l 
medlemskab både i kommune og region vil jeg have fortsat fokus på sammenhæng for borgerne, så 
kassetænkningen bliver mindst mulig. 
Jeg er uddannet agronom og har arbejdet som landbrugskonsulent, som selvstændig landmand og 
nu som ejendomsmægler. 
Privat er jeg gi  med Pia og har været det i 30 år. Vi bor i Overlund i Viborg. 
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5. Johannes Vesterby 
 
Personlig frihed for den enkelte og gode rammer for mennesker l at udfol-
de et meningsfuldt liv i, er det poli ske brændstof, der driver mig. Både når 
det handler om det individuelle menneske og det ægte og forpligtende fæl-
lesskab. 
 
Derfor blev jeg for snart 30 år siden poli sk ak v i Venstre og siden 1997 har 
jeg været indvalgt i Tjele Kommune/Viborg Byråd. Det er en utroligt spæn-

dende udfordring at være med l at udvikle den superkommune, som Viborg er blevet. Kommunen 
gennemgår i disse år en rivende udvikling med Viborg som det absolu e centrum og de omkring 
liggende og enestående større og mindre bysamfund som satelli er, der også kendetegnes ved 
fremgang og udvikling. 
 
Denne udvikling skal fortsæ es og styrkes. Viborg skal være den bedste bosætningskommune i Dan-
mark og det har den absolut poten alet l, med sin smukke natur, fantas ske historie og righoldige 
kulturoplevelser. Vi er godt på vej, men vi skal helt i mål. 
 
 
 

 
6. Kim Dongsgaard 
  
Jeg er er født og opvokset i Rødkærsbro, men har boet en længere årrække i 
København, mens jeg tog videregående uddannelser indenfor finansiering 
og kommunika on.  
Min hustru og jeg fly ede for 10 år siden lbage l Rødkærsbro, da det var 
vig gt for os, at vores børn skulle vokse op i et lokalsamfund med trygge 
rammer og et stærkt fællesskab. Vi skal tænke i sammenhænge 
Velfærd er vig g. Det er målet med alt, hvad vi som mennesker gør. Nemlig 
at sikre at alle har et godt liv og at frem dige genera oner også kan få gode 

liv. Men velfærd kommer ikke af sig selv. Velfærd indgår i en større sammenhæng. 
Ligningen er simpel: 
Virksomheder skaber jobs. Jobs skaber ska eindtjening l velfærd. Og velfærd er fundamentet for, 
at der startes nye virksomheder. Tingene hænger sammen.  
Derfor er mine mærkesager:  
• Vi skal have ak ve lokalsamfund, hvor det er a rak vt at bosæ e sig 
• Vi skal have a rak ve vilkår for erhvervslivet, så vi kan skabe jobs og velfærd 
 Vi skal have en borger-fokuseret og effek v kommune, som giver værdi l borgerne for 

deres ska ekroner. 
 
Så stem på mig, hvis du vil have den re e balance i Viborg Kommune og en kandidat, der kan bidra-
ge med nytænkning fra det private erhvervsliv. 
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7. Michael Nøhr 
 
Jeg er 40 år gammel og bor i Klejtrup med min kone, Charlo e, og vores to 
piger på 5 og 8 år.  
Jeg har al d boet i Klejtrup og l dagligt arbejder jeg på Arla Foods i Århus, I 
min fri d har jeg i over 20 år været frivillig foreningsleder, såsom fodbold-
træner, formand for Klejtrup Boldklub og nu formand for Klejtrup Kultur- & 
Mul center. Generelt interesserer jeg mig meget for idræt og selv dyrker jeg 
løb og MTB cykling. 
 

Jeg er i gang med min første periode i Viborg Byråd og synes, at det er meget spændende, så derfor 
genops ller jeg. 
Jeg er særlig interesseret i lokal områderne, som udgør størstedelen af Viborg Kommune, både geo-
grafisk og befolkningsmæssigt, hvor jeg gerne vil være med l at sikre fremdri  i disse områder i 
samarbejde med Viborg Landsbysammenslutning. 
Vores folkeskoler har også min interessere, da det er vig g at vores børn får en god start på livet 
både på det faglige- og sociale område. Her spiller vores folkeskole en vig g rolle, hvor det er vig g, 
at vi får arbejdet den nye skolereform godt ind i hverdagen sammen med den nye skolestruktur for 
Viborg Kommune. 
Så hvis jeg kommer i Byrådet igen vil jeg være borgernes lokale talerør l at skabe udvikling og sam-
menhæng i vores kommune på en sikker og økonomisk måde. 
 

 
8. Allan Clifford Christensen 
 
Født i 1954. Har fra 1977 l 2014 været i Forsvaret som mellemleder - 20 år 
ved Militærpoli et, 9 år ved pressetjenesten i Flyvevåbnet og 8 år i studie/
udviklingsmiljøet. 
 
Jeg er en helt alm. borger, uden de store armsving, der gerne hjælper lokale 
med at forstå systemet og skubbe sager i den rig ge retning.  
Jeg har været med i poli k siden 2002. Lige nu medlem af Viborg byråd, 
næs ormand for Klima/Miljøudvalget og med i affaldsforbrændingsselska-

bet Energnist og Energi Viborgs bestyrelser. 
 
1. De væsentligste grunde l, at jeg s ller op? Interesseret i lokalpoli k og lidt skadet af at have 
været i poli k i 16 år. Jeg er utrolig godt inde i, hvordan denne kommune er skruet sammen.   
2. Hvad ser jeg helst gennemført i Viborg Kommune i den kommende periode? 
At vi fortsæ er den ansvarlige sunde økonomiske styring af borgernes penge. Vi skal have landet 
skole ldelingsmodellen. Der skal gøres noget for unge, der ikke er i job eller uddannelse.  
3. Vi skal fortsat have poli kere der tænker Karup/Kølvrå-Frederiks ind i hele kommunen 
Karup/Kølvrå-Frederiks skal være en del af udviklingen i hele kommunen. Vi har løbende fået penge 

l skolerenoveringer, nye børnehaver og penge l haller m.v.  – senest byfornyelsen i Karup. Nu skal 
Frederiks og Kølvrå med.  
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9. Karin Clemmensen 
 
Jeg er 47 år, uddannet sygeplejerske og gi  med Jørgen. Sammen har vi 3 
døtre. Vi bor på en gård ved Stoholm, hvor Jørgen er fuld dslandmand. Jeg 
står for regnskab og de administra ve opgaver.  
Jeg kom i Viborg Byråd ved kommunalvalget i 2013. En verden som jeg dli-
gere havde rynket lidt på næsen af - men man har jo lov at blive klogere. 
Poli k viste sig fak sk at være spændende. Jeg sidder i Børne- og Ungdoms-
udvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget; områder, hvor jeg kan bidrage 
med min viden og erfaring som sygeplejerske, forælder og landmandskone. 

Regel nr.1: Et demokra  er kendetegnet ved, at poli kerne leder og sæ er retningen i kommunen. 
Men man skal huske, at embedsmændene har den magt, som vi poli kere ikke tager. Jeg står for: 
Sund fornu , re dig omhu og llid.  
Prioritering af kernevelfærdsydelser førend dyre pres geprojekter. 
Flere varme hænder l dag lbuds-, skole-, ældre- og handicapområdet. 
En anstændig ældrepleje og værdige forhold for vores handicappede, bl.a via uddannet personale, 
meningsfulde ak viteter og ordentlig mad. Forebyggelse og dlige indsatser, især for de udsa e 
børn og unge, er en investering i frem den. Det skal være a rak vt at bo, arbejde og være familie – 
også udenfor Viborg by. Det kræver god offentlig service i hele kommunen. 
 
 
 
 

10. Kurt Johansen 
 
Jeg er 58 år og bor i St. Torup. Bor sammen med Kirsten på en landejendom. 
Har 2 voksne børn på 25 og 21 år. Jeg er uddannet elektriker og har ha  jobs 
ved olieindustrien i Norge, på skibsvær et Lindø og i vindmølle branchen. 
Arbejder pt. som service tekniker på Dayz Feriecenter i Rønbjerg. 
 
Fri den bruges på foreningsarbejde, cykling, fitness, spinning og vandreture i 
naturen. Medlem af Møldrup Kommunes Folkeoplysningsudvalg i mere end 
10 år. Formand for Ulbjerg Kultur- og Fri dscenter på 14. år. I bestyrelsen for 

Ulbjerg Lokalråd. Har været med l opstart af samarbejdet Fjordklyngen, og sidder i bestyrelsen. Min 
store interesse er landdistrikts-udvikling, herunder ansøgning af fondsmidler. 
 
Jeg vil arbejde for at Viborg Kommune skal have mere fokus på grøn energi, med oms lling og udvik-
ling – nytænkning her. Grøn energi skal indgå som nye erhvervs/ job udviklingsmuligheder. El, gas, 
og brint bør tænkes ind i transport – i bybusser m.m. 
 
Jeg vil arbejde for et stærkt lokalt skolesystem med gode udviklingsmuligheder for børn og unge. 
Viborg Kommune skal være kendt for Idræt og kultur – ak ve sportsevents og kulturarrangementer, 
også i kommunens landområder og landsbyer. Vil arbejde for en god og sund erhvervsudvikling i 
landområderne. 
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11. Claus Clausen 
 
Jeg bor i Vroue, er gi  med Dorthe og har fire børn. Vi bor på en gård med 
mælkeproduk on fra 135 køer. Det ligger i mine gener at være ak v og søge 
indflydelse. Jeg har været formand for Ves jendshallen og Vridsted IF og jeg 
er formand for Landboforeningen Lim ord.  
Jeg var formand for skolebestyrelsen på Vridsted skole, da et flertal i byrådet 
ville lukke udskolingen i Vridsted - men det undgik vi. Det blev min indgang 

l kommunalpoli k. Jeg blev valgt i 2009, og har siddet i byrådet siden. Jeg 
har siddet i Børne og Ungdomsudvalget samt Klima og Miljøudvalget.  

Den verden vi kender forandrer sig has gt. Digitalisering og globalisering s ller nye krav. Vi kan ikke 
forudse frem dens udfordringer, men vi skal arbejde på en måde, så nye teknologier, innova on, 
entreprenørskab, nysgerrighed og videnbegær vil gøre os i stand l at klare frem dens udfordringer. 
Disrup on kommer ind i folkeskolen, så vi vil mere end forberede eleverne l den næste Pisa-test. 
Det vil kræve, at nye fagligheder får plads i skolen, så vi åbner op mod udviklingen. 
I Danmark har vi en lang tradi on for at producere i det åbne land, sam dig med at vi har en høj 
miljøbesky else. Vi producerer mange flere fødevarer, end vi selv forbruger, og vi pumper rent drik-
kevand op fra undergrunden. 
 
 
 

 
12. Anders Jensen 
 
Jeg er 54 år, bor i Løgstrup og er gi  med Dorte. Jeg er ansat som økonomi-
konsulent og souschef i økonomiafdelingen i LMO-Viborg. Jeg har været 
formand for Venstre i Viborg Kommune i 7 år og før det formand for Venstre 
i den gamle Viborg Kommune. Jeg har i 5 år siddet i Venstres Hovedbestyrel-
se.  
Poli sk er folkeskolen en vig g samfundsins tu on, hvor eleverne skal gø-
res i stand l at komme videre med en ungdomsuddannelse og here er stå 

med kompetencer l at begå sig på arbejdsmarkedet. Både elever med håndværksfaglige og boglige 
evner skal have fokus i skolen. 
Erhvervslivet i kommunen er vig g for jobskabelsen og der skal derfor være en op mal service fra 
forvaltningens side. Infrastrukturen er også en vig g faktor, og derfor vil jeg kæmpe for, at udbyg-
ningen af A26 igangsæ es hur gst muligt, at Hærvejsmotorvejens linjeføring fastlægges, så snart 
den netop igangsa e forundersøgelse er afslu et og desuden, at der forberedes en østlig omfartsvej 
om Viborg.  
Jeg vil arbejde for at styrke sammenhængene i kommunen: Mellem en stærk Viborg by og stærke 
lokalområder og landsbyer. Mellem et sundt erhvervsliv og et rigt idræts- og kulturliv. Og der skal 
være sammenhæng i økonomien, så pludselige nedskæringer kan undgås og varige forbedringer kan 
gennemføres. 
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13. Anne Me e Kleis-Kristoffersen 
 
Jeg er 42 år, og bor i Liseborg i Viborg med min kæreste og mine to børn på 8 
og 11 år. Uddannet reklamefotograf. Selvstændig fotograf, i 15 år med eget 
reklamebureau. I 2015 gjorde jeg op med alt det trygge og sikre og ski ede 
fuldstændigt spor. Jeg brændte for at gøre en forskel for, og sammen med, 
børn og unge. Jeg ski ede l et job på Viborg Private Realskole, som undervi-
ser i skolens danske og interna onale afdelinger, samt i skolens SFO. Hvis vi 
skal løse vores udfordringer på skoleområdet, skal vi have mere kvalitet i 
vores indsats! Der skal afsæ es de nødvendige ressourcer, og der skal være 

bedre sammenhæng i overgangene mellem børnehave/skole og skole/ungdomsuddannelse/job. 
Hvorfor er det vig gt, at netop jeg bliver valgt for Venstre, og hvad er det, jeg vil? Jeg er helt ny i 
poli k, men sam dig er jeg en kvinde lige midt i livet. Midt i mit arbejdsliv. Jeg er mor, midt i et ak-

vt familieliv med to børn, som i den grad er lige midt i skolen, midt i fri dsak viteter, sociale sam-
menhænge, sociale medier o.s.v. Jeg har fingeren på pulsen og er oppe i gear! Dvs. jeg har noget 
livserfaring, men jeg er stadig sulten e er at gøre en indsats på en lang række områder i Viborg 
Kommune. Jeg er god l at kommunikere, formidle, forhandle og sidst - men ikke mindst at finde 
frem l løsninger. 
 
 
 

 
14. Henning Fruergaard-Pedersen 
 
Jeg er 63 år. Har sammen med Grethe drevet vores landbrug i Hvidding i 
Tjele-området. Jeg brænder for mit lokalområde og har med min brede orga-
nisatoriske erfaring og store netværk fingeren på pulsen. Vi skal sikre at vo-
res unge bliver del af et fællesskab enten på arbejdsmarkedet eller gennem 
uddannelse. De mange unge mennesker, der er faldet uden for systemet, 
skal have den nødvendige stø e l at komme lbage l fællesskabet, f.eks. 
ved hjælp fleksible lbud og mentorordninger. 

 
Vi skal skabe vækst i lokalområderne, så rammerne i de små lokalsamfund er i orden for borgere i 
alle aldre. Jeg vil bl.a. arbejde for et sundhedscenter i Hammershøj eller Ørum. Der skal være ældre-
venlige byggerier, hvor vores ældre kan blive boende i deres hjemby i trygge fællesskaber. Kommu-
nen skal stø e de lokale foreninger. Det er vig gt at de mange frivillige der bruger d, kræ er og 
social kapacitet på de lokale fællesskaber får de bedste rammer. Et lokalt eksempel kan være at 
stø e op om en samlet placering af idrætslivet omkring hallen og frilu sbadet i Hammershøj. Cykel-
s  fra Ørum l Foulum, så der er sammenhæng mellem lokalområderne, og mulighed for sikkert at 
kunne cykle fra kommunens østlige side ind mod Viborg. 
Kommunen skal sikre hur g sagsbehandling og gode rammer for vækst og udvikling både for etable-
rede virksomheder og iværksæ ere 
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15. Niels-Jørgen O esen 
 
Min baggrund er en realeksamen og jeg er udlært håndværker. Har arbejdet 
på store byggepladser rundt i landet, hovedsageligt havnebyggeri. Har ha  
ansvaret for unge socialt belastede personer mellem 18 og 25 år i beskæ i-
gelses projekter. 
Som 32 årig blev jeg forretningsfører / dri schef i et stort almenny gt bolig-
selskab. Et job som spændte lige fra ansvar for personale, dri  af ejendom-
mene, økonomi og nybyggeri. Et alsidigt job, som jeg bestred i godt 20 år. 
Som godt 50 årig var det d at prøve kræ er i ejendomsbranchen, ind l 

Viborg Kommune ringede og spurgte om vi kunne have et par tvillingdrenge på knap 16 år l at bo 
ved os – l de blev voksne. Selvfølgelig, og det blev en helt fantas sk oplevelse – for alle parter.  
Jeg har deltaget i et utal af foreninger og bestyrelser, såsom skolebestyrelser, gymnasiet, idrætsfor-
eninger, Bjerringbro Byråd, Bjerringbro Idrætspark, menighedsrådet, holdleder for BSVs håndbold-
herrer. Gennem mange år domsmand i Boligre en, Re en i Viborg og Landsre en. 
E er at familiens 3 voksne børn er fly et hjemmefra og jeg er gået på e erløn, har jeg igen lyst l at 
prøve at påvirke udviklingen i Bjerringbro. Jeg kunne bl.a. tænke mig at se på ltag, som kan få både 
de ansa e i ældreplejen og de ældre l at glæde sig - også l i morgen 
 
 

 
16. Anders Korsbæk Jensen 
  
Og jeg bor i det nordlige del af Viborg kommune, nord for Møldrup. 
Jeg har været gi  med Hanne i godt 40 år og vi har tre drenge, to svigerdøt-
re og et barnebarn 
Vi driver et landbrug på ca. 200 ha. og 175 SDM-køer sammen med en af 
vore sønner. 
Min erfaring indenfor kommunal poli k er knap 20 år, hvoraf de 9 år har 
været i Viborg Byråd. 

Det største arbejdsområde her har været Teknisk Udvalg med fokus på, at der sker noget i hele kom-
munen, så der kan skabes mulighed for udvikling i hele kommunen, også uden for Viborg by. 
Derudover har det været Ældre og Sundheds udvalget, som jeg har været en del af. Her tænker jeg 
meget på, at dagens ældre er den genera on, som har skabt mulighederne for samfundet, som den 
er i dag. Derfor skal værdigrundlaget for Viborg kommunes ældrepoli k være ”DET SKAL VÆRE 
TRYGT AT BLIVE ÆLDRE I VOR KOMMUNE”.  Der vil blive taget hånd om den sidste d, som kan 
blive svær. 
 Jeg er også bestyrelsesmedlem i Energi Viborg, hvor vi bl.a. arbejder på en ny måde at producere 
varme l Viborg by, som vil være billigere og mere miljøvenlig.  
Desuden arbejder jeg for at være områdets og borgernes mand i byrådet. 
Jeg går også op i at der bliver ført en ansvarlig økonomistyring, så vi fremover også har mulighed for 
at give en god service på vore kerneområder, såsom børne-, ældre- og handicapområderne. 
I min fri d har jeg en del llidshverv, bl.a. formand for Hjertebo, som er et hjem for 15 udviklings-
hæmmede borgere samt næs ormand i Østre Provs . 
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17. Inge-Lise Sterup 
 
Jeg har 2 voksne børn og svigerbørn, som lsammen har 5 drenge. E er at 
have boet i Havredal siden 2004 er jeg fra 1. juli fly et l Frederiks, hvor jeg 
nu bor i et dejligt renoveret hus sammen med ”Jensen” min søde lille ruhåre-
de Gravhund. 
Jeg har været poli sk ak v de seneste 20 år og har siddet i byrådet i Karup/
Viborg fra 2002 l udgangen af 2009. Here er har jeg været formand for 
vores lokale Venstre-vælger forening, og er nu kasserer.  Hvorfor s ller jeg så 
igen mit kandidatur l rådighed for Venstre i Viborg Byråd? Fordi jeg stadig 

brænder for det poli ske arbejde og samfundet omkring mig. 
Et område der også er meget vig gt og hvor der hele den sker ændringer, er i behovet for pleje og 
omsorg for ældre og syge. Jeg mener, vi har en stor opgave i at blive bedre l at opfylde det enkelte 
menneskes behov. Syge og ældre bør have en tryg og god hverdag. 
Kultur og idræt har al d ha  en utrolig høj prioritet for mig, og jeg mener, at et veludbygget kultur- 
og fri dsliv er med l at gøre os gladere og posi ve. Her skal kommunen være en god medspiller og 
være med l at fremme det frivillige arbejde, der foregår rundt i hele kommunen.  
Jeg brænder for lokalsamfundet, men kan også se helhederne og at land og by er hinandens forud-
sætninger.. 
 

 
18. Kurt Mosgaard 
 
Jeg bor i Mønsted med Ane e og har en lille skov ved Bjerregrav. Jeg har en 
for d som chef for Jydske Dragonregiment. E er mange udsendelser og 
chefposter i Forsvaret, FN, Udenrigsministeriet og i en kommune, arbejder 
jeg nu med interna onal fred og sikkerhed. Jeg a older kurser og foredrag, 
er landsformand for Prinsens Livregiments Soldaterforening og bestyrelses-
medlem i FN-forbundet. Jeg dyrker bl.a. jagt, fiskeri, skydning, havkajak samt 
humanitære projekter i Afrika. Jeg er dligere formand for Fjends Erhvervs-
råd og har været i kommunalbestyrelsen i Fjends.  

 
UDSYN OG GENNEMSLAGSKRAFT. 
 
Jeg vil arbejde for flere na onale og interna onale arbejds- og studiepladser l Viborg-området 
gennem bedre rammer og en proak v indsats. Jeg ønsker en bedre infrastruktur l Viborg-området 
med fly, tog, hærvejsmotorvej og hovedvej 26. Balancen mellem by og land skal bedres via lokale 
byfornyelsesprojekter, et sammenhængende s system, bedre kommunale veje og vedligeholdelse 
af fortove og andre anlæg. 
 
De kommunalt ansa e skal opleve respekt og god ledelse ved uddelegering af ansvar og ressourcer. 
Flere varme hænder og fagfolk l dri sopgaver og færre højtlønnede projektmedarbejdere. Indsat-
sen overfor dligere militære og civile veteraner skal fastholdes. 
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19. Bri a Leth 
 
Er 59 år, gi  med Ove Frank, på 42. år i Viborg, har to sønner, nyder gå- og 
cykelture, hele frilu slivet. Er ø-turisme-ambassadør for 37 danske øer, 
turismekonsulent med udvalgte projekter. 
 
Viborg Kommune skal være et godt sted at bo og opleve, i respekt for bor-
gerne, deres mening og hverdag. Ved borgerhøring og lokalplaner skal 
ly es l borgernes synspunkter, sikres sammenhæng l poli ske beslutnin-

ger, sundhedsfremme i et livsperspek v.  
 
Kommunens ansa e skal have llid, vises ansvar, borgerne skal have den bedste service i tæt og 

llidsfuldt forum, med d l nærvær og ansvar for eget liv. Unødvendigt bureaukra  og mange 
ledelseslag bør afskaffes, obs. på værdi og ny e ved ansæ else og brug af konsulenter. Virksom-
hederne skal have de bedste be ngelser for vækst ambi onerne for erhvervslivet skal være høje 
og lføres viden, skabes samarbejdspla orme, forenkles sagsbehandling, sikres op mal infrastruk-
tur og etablerings-rådgivning for iværksæ ere, op male rammer for gågader og torve, for bu k-
kerne i handelsbyerne, forbedring af parkeringsforhold. Innova vt og krea vt skal arbejdes for 
grøn, CO2-neutral kommune. 
Danmarkshistorie skal formidles levende l børn, voksne og turister. Kunst og kultur skal opleves 
på hele Viborg-egnen.  
 
 

 
20. Thomas Thomsen 
 
Er født og opvokset på en gård i Vestjylland, nr. 6 ud af 9 børn. Fly ede l 
Viborg i 1983 og startede ved Prinsens Livregiment, blev uddannet og arbej-
dede der i 10-12 år, var udsendt som FN-soldat på Cypern og var på regi-
mentets militærfemkamp- og triatlonhold. For 7 år siden startede jeg min 
nuværende virksomhed, TT Inventar, hvor jeg som uddannet maskinsned-
ker frems ller specialmøbler l offentlige kontorer, bu kker og private.  
 

Har siden 1992 boet i Bruunshåb med mine drenge, Mikkel og Steffen, hvis mor døde få år e er vi 
blev skilt. Bor nu med Jeane e, min kæreste de sidste 6 år, og vi er aflastningsfamilie for en au -
s sk 16 år gammel dreng. Har været formand for Viborg Triatlon Klub og fodboldtræner i BT/SVIF, 
nu spiller jeg lidt superveteranbold i BT, løber i Viborg AM, spiller golf og cykler søndagsmountain-
bike.  
Mine målsætninger og visioner er at styrke udviklingen i landdistrikterne og sikre trivsel i nærmil-
jøet. Specielt i Bruunshåb og Tapdrup området ønskes forbedret infrastruktur, en østlig omfartsvej 
uden om Bruunshåb. Bedre infrastruktur i det hele taget gennem Viborg. Bedre cykels er med 
hele løsninger. Forbedret respekt og omsorg for mennesker med handicap og en forenkling i l-
gangen l kommunen for den enkelte borger. 
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21. Knud Erik Navnto  
 
Er 68 år, født og opvokset på landet ved Ølgod, forlod folkeskolen e er 7 års 
skolegang og beskæ iget ved landbruget i 5 år, dere er uddannet dyrlæge 
fra Landbohøjskolen i 1978. Har ha  egen praksis med fokus på svinesyg-
domme, betjente 13 % af den danske svineproduk on ved a ændelse i 
2017.  
Er gi  med Me e på 29. år, har 2 døtre på 27 og 28 år. 
Har været medlem af Venstre i 50 år, de sidste 25 år som medlem af besty-
relsen for Tjeleegnens Venstre, herunder valgt l Tjele Kommunal-bestyrelse 

fra 1998 l fusion med Viborg i 2007. 
Min interesse er mere poli k end enkeltsagsbehandling og har respekt for, at de indkrævede 
ska er/afgi er er borgernes penge – ikke kommunens, og det er byrådets fornemmeste opgave og 
forpligtelse at fordele midlerne e er borgernes behov. Af vital poli sk interesse er, at alle børn og 
unge får lige mulighed for at udfolde sig l egen og fælles bedste! Ingen unge skal forlade 9. klasse 
uden e erfølgende uddannelse, arbejde eller a jene værnepligt! VI skal gøre gode skoler bedre!  
Vi skal a ureaukra sere ældreomsorgen! Regelforenkling kommer ikke oppe fra – men neden fra! 
Vi skal overveje at etablere et by-/landdistriktsudvalg, så Viborg Kommune bliver en hel kommune 
og ikke blot en sogneunion! 
 
 
 
 

 
22. Esben Tø rup 
 
Er 52 år, født i Rindsholm, arbejdet fra 8. år (foderstof, aviser, landbrug), 
købte første landbrug som 19-årig. Selvstændig siden 1984, Bonde med stort 
B og ”Græskarmanden”. Driver et svinebrug, har 72 ha. alsidig mark og skov-
brug med specialafgrøde og turisme, majslabyrint og græskar. Bor i Bjerring 
med Helle, døtrene Maja 15 år og Rikke på 18, er plejefamilie for Silkeborg 
Kommune. 
 

Ægte venstremand siden 1984, nok en af de sidste ”rebeller” som Social Liberal: Deltager i samfun-
dets udvikling, tager ansvar for omgivelserne og skaber udvikling l gavn for frem den, som også 
kommer andre l gode; Støt og hjælp dem som har et behov. Vær i harmoni med naturen og omgi-
velserne.  
Har i baggrundsgrupper fået indsigt i lokalområdet, var valgt l gl. Bjerringbro kommunes byråd 
2002-2007; Bjerringbro skal ”oppe sig” for udviklingen går ufa eligt stærkt, nye der med behov for 
nytænkning.  
Via Viborg Byråd skal iværksæ es handling, som i frem den vil sikre den østlige del af Viborg kom-
mune og Bjerringbro skal have befolknings lvækst. Vi skal turde bryde holdninger og grænser ned, 
skabe sammenhæng, selvom det koster. Venstre vil være garant for udvikling her.  
Samarbejde med andre par er er en selvfølgelighed og det er vig gt at vi i postnr. 8850 står sam-
men. 
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23. Peter Jarly 
 
Er 61 år, selvstændig i 36 år indenfor smykkebranchen, nu agent for italien-
ske Giovanni Raspini (smykker) og tyske Edzard (designar kler l boligen). Er 
gi  med Bri a, har 5 voksne børn og to børnebørn, bor på Nytorv i Viborg, 
glæder mig over der nu er ”liv i gaden”.  
 
Jeg ønsker udvikling i Viborg. Vi skal være ambi øse, sikre en god folkeskole, 
op male rammer for vækst, beskæ igelse og en kommunal service, hvor 
borgeren eller virksomheden kun behøver én kontaktperson.  

Som kredsformand i Gig oreningen ved jeg kronisk sygdom giver borgere problemer ved mødet 
med det offentlige system, f.eks. ved for lange ressourceforløb. Som formand for Borgerhuset Sta -
onen/Café Brændpunktet kæmper jeg for en "socialøkonomisk virksomhed", der med rummelighed 
og succes hjælper udsa e borgere med at få foden indenfor arbejdsmarkedets fællesskab.  
Vi skal sikre der ikke rekru eres flere unge ledige, bl.a. ved dlig stø e og erhvervsvejledning i folke-
skolen. Ved selvforsørgelse frigives midler, f.eks. l ældrevelfærd med valgfrihed og individuelle 
hensyn l pleje.  
Øget udvikling koblet op på en forbedret infrastruktur skal prioriteres højt, for med et sundt handels
- og erhvervsliv sikrer vi ska egrundlaget, som finansierer den velfærd vi alle har glæde af. 
 
 
 
 

 
24. Ole Jespersen 
 
Er 61 år, gi  med Lene og har 2 døtre. Siden 1973 ansat hos Spedi on Ed-
vard Jensen Aps, Viborg, og i de sidste mange år daglig leder af afdelingen 
her i Viborg. Jeg er formand for Erstatnings-foreningen Fjernvarmesagen, 
der pt. har ca. 1800 medlemmer, for Vestre Skole Kvarterets Grundejerfor-
ening, sidder i bestyrelsen for Viborg Fjernvarme, Merkurkollegiet og 
Bruunshaab Gamle Papfabrik, samt foreningen l bevarelse af Sct. Kjelds 
Brønd på Nytorv. 
 

Jeg ønsker en kommune, hvor et stærkt erhvervsliv skal sikre vækst og velfærd for alle kommunens 
borgere. Vore ældre medborgere skal behandles med respekt og omsorg. Og for mig betyder det 
blandt andet flere ”varme hænder” l de ældre som kræver pleje. 
 
Jeg er ”Viborgenser” med meget stort V og mit slogan er: Viborg By skal udvikles, men ikke for en-
hver pris. Viborgs ”sjæl” må ikke ødelægges af uheldige byggeprojekter, der ikke harmonerer med 
det Viborg, vi alle ønsker at bevare. Viborg skal være en ak v og a rak v by at komme og færdes i.  
Jeg vil arbejde for at udviklingen i Viborg Kommune sker under størst mulig hensyntagen l den en-
kelte borger. Udviklingen i Viborg By går stærkt i disse år. Jeg ønsker en midtby, der udvikles i fuld 
samarbejde med de borgere, der bor i midtbyen. Borgeren i centrum. 
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Regionsrådsvalg 2017 
 
 
 
 
 
Af Carsten Kissmeyer 
Kandidat l regionsformand 
 

Venstre er klar l at gå l valg l regionsrådet den 21. november 2017. 
 
Vi er klar med 40 kandidater fra hele Region Midtjylland. Kandidaterne er aldersmæssigt fra i 20-
erne l starten af 70-erne og repræsenterer mange forskellige erhvervs- og uddannelsesmæssige 
baggrunde. 
 
Gennem de seneste måneder har vi arbejdet med vores valgprogram, plakater, annoncer, sociale 
medier m.v. Vi er klar l de kommende måneders valgkamp. Du vil kunne læse vores valgprogram og 
se kandidaterne på: h p://midtjylland.venstre.dk/. Du kan derudover følge valgkampen på min 
hjemmeside: h p://www.carstenkissmeyer.dk/ og på min Facebookside h ps://
www.facebook.com/Ckissmeyer/. Hvis du vil hjælpe os så ”synes godt om” siden og opslagene. Hvis 
du også vil dele opslagene vil det bare være rig g fint. 
 
I Venstre er vi optaget af borgernes tryghed ved vores samlede sundhedssystem, der bl.a. omfa er 
regionens hospitaler, kommunernes pleje- og sundheds lbud og de prak serende læger.  
 
Vi er udfordret af et s gende antal ældre og pa enter, som vi kan behandle for flere og flere forskel-
lige sygdomme – de e sker sam dig med, at antallet af personer i den arbejdsdyg ge alder falder. 
Derfor skal vi lykkes med, at flere sygdomme kan behandles tæ ere på pa entens hjem, så sygehu-
sene kan bruges l de ”rig g” syge. 
 
Kort og godt så er Venstres lgang, at borgerne skal opleve et sundhedssystem, der både sikrer hur-

g hjælp ved akut sygdom samt hur g udregning og behandling – det giver tryghed. 
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1. Ib Bjerregaard 
 
Jeg ops ller l både regionsråd og byråd. 
 
Jeg har al d været poli sk interesseret, det startede med deba en op l EF-
medlemsskabet lbage i 1972. Jeg blev i 1994 valgt ind i kommunalbestyrel-
sen i Møldrup Kommune som min første poli ske post. Jeg blev dere er i 
1998 valgt ind i Viborg Amtsråd, hvor jeg var med ind l Viborg Amt lukkede 
ved årsski et 2006/2007. Ved valget i 2005 blev jeg valgt ind i den nye Vi-
borg kommunes byråd, hvor jeg har siddet siden. Ved årsski et 2015/16 blev 

jeg igen gruppeformand for byrådsgruppen. 
Jeg har som ambi on at fokusere på sikker dri  og være den, der kan bidrage med viden og erfaring 

l byrådsarbejdet og forhåbentlig give et godt rygstød l en venstreledet kommune og region. Poli-
sk er mit fokusområde skoler, hvor jeg glæder mig l implementeringen af de ekstra millioner, der 

er lført området i 2018. Ligeledes ligger udvikling af kommunen mit hjerte nær. Og i forhold l 
medlemskab både i kommune og region vil jeg have fortsat fokus på sammenhæng for borgerne, så 
kassetænkningen bliver mindst mulig. 
Jeg er uddannet agronom og har arbejdet som landbrugskonsulent, som selvstændig landmand og 
nu som ejendomsmægler. 
Privat er jeg gi  med Pia og har været det i 30 år. Vi bor i Overlund i Viborg. 
 

2. Allan Clifford Christensen 
 
Født i 1954. Har fra 1977 l 2014 været i Forsvaret som mellemleder - 20 år 
ved Militærpoli et, 9 år ved pressetjenesten i Flyvevåbnet og 8 år i studie/
udviklingsmiljøet. 
Jeg er en helt alm. borger, uden de store armsving, der gerne hjælper lokale 
med at forstå systemet og skubbe sager i den rig ge retning.  
Jeg har været med i poli k siden 2002. Lige nu medlem af Viborg byråd, 
næs ormand for Klima/Miljøudvalget og med i affaldsforbrændingsselska-
bet Energnist og Energi Viborgs bestyrelser. 

1. De væsentligste grunde l, at jeg s ller op?  Interesseret i lokalpoli k og lidt skadet af at have 
været i poli k i 16 år. Jeg er utrolig godt inde i, hvordan denne kommune er skruet sammen.   
2. Hvad ser jeg helst gennemført i Viborg Kommune i den kommende periode? 
At vi fortsæ er den ansvarlige sunde økonomiske styring af borgernes penge. Vi skal have landet 
skole ldelingsmodellen. Der skal gøres noget for unge, der ikke er i job eller uddannelse.  
3. Vi skal fortsat have poli kere der tænker Karup/Kølvrå-Frederiks ind i hele kommunen 
Karup/Kølvrå-Frederiks skal være en del af udviklingen i hele kommunen. Vi har løbende fået penge 

l skolerenoveringer, nye børnehaver og penge l haller m.v.  – senest byfornyelsen i Karup. Nu skal 
Frederiks og Kølvrå med.  

Herunder følger en beskrivelse af de 3 Venstre 
kandidater fra Viborg l regionsrådsvalget. 



 

21 
 

3. Flemming Jørgensen 
 
Jeg bor på Vesterheden 33, i Viborg. Jeg er gi  med Kjesten og har to 
børn, som for længst er fløjet af reden.  
Jeg er pensioneret oberst fra Flyvevåbnet, hvor jeg har ha  mulighed 
for en meget varieret tjeneste, herunder flyvning på Grønland, Færø-
erne og udsendelser l Balkan og tjeneste i NATO.  
   
I hele mit voksne liv har jeg bakket op om Venstre.  Min interesse 

ligger specielt indenfor overordnede forhold, hvor organisa on og økonomi spiller hoved-
rollen. Jeg har i mange år siddet i bestyrelsen for såvel Venstre i Viborg som kommunefor-
eningen og regionens Venstre organisa onen. Jeg har i en årrække været kny et l Ops l-
lingskreds Øst. 
 
Jeg går ind for den nuværende regionsstruktur, men er ikke blind for, at denne struktur 
kan blive udsat for forandringer i frem den, når hospitalsstrukturen er på plads. Jeg me-
ner i øvrigt, at der også i frem den vil være opgaver som bedst løses i regionerne.   
En af de ng, der e er min mening bør prioriteres højt i regionerne, er et landsdækkende 
elektronisk journalsystem. Det skal etableres, og vil få stor betydning i hele sundhedssy-
stemet.  
 
Ligeledes er det meget vig gt, at der findes prak serende læger overalt, også i de tyndt 
befolkede egne af Danmark. Og det er en opgave, som regionen skal prioritere og løse. 



 

22 

Aktuel nyt Region Midt 
 
 
 
 
 
Ib Bjerregaard, 
Regionsrådsmedlem 
 

 
Man kan mærke, der snart er valg. Lige pludselig er der blevet poli k i regionsrådet. Og det er godt. 
Økonomien har det fornu igt, så budge et går igennem uden store sværdslag. Så er der plads l 
andre sager. 
 
HF l Bjerringbro 
Det var sidste år, der blev ansøgt og hvor flertallet med Socialdemokraterne i spidsen sagde nej i 
regionsrådet e er først at sige ja i udvalget. Skuffelsen var derfor stor i e eråret. Men heldigvis har 
argumenterne fra bl.a. Bjerringbro givet pote, så et enigt regionsråd nu har inds llet l ministeren 
at Bjerringbro for HF. 
 
Det er jeg som lokalt regionsrådsmedlem glad for. Allerede i e eråret var der næsten et flertal for 
HF i Bjerringbro og jeg synes det er ærgerligt, at de ikke fik opbakning den gang. Det ville have givet 
en langt bedre mulighed for at forberede de kommende elever.  Jeg er stadig helt uforstående over 
flertallets holdning den gang. Men nu bliver det en realitet og alle ser nu ud l at stø e det Venstre 
ville allerede sidste e erår. 
 
Busser. 
Der manglede 35 millioner i den kasse, der må betale for de regionale busser. Samlet er der ca. 300 
millioner i den kasse, hvor pengene kunne tages fra. Det ville gå ud over oprensning af forurening 
og erhvervsfremme, Derfor blev der lavet et oplæg l besparelser. De e er nu udsat l 2018 og 
pengene tages af kassebeholdningen. Men det kan man kun gøre én gang og derfor kommer sagen 
op igen i 2018. Men pausen er vig g og nødvendig. Det oplæg der var lavet, var slet ikke godt nok. 
Nu får kommuner og region d l at drø e løsninger med borgerne. Min holdning er, at en række 
af de busser, der var foreslået nedlagt bl.a. de lokale i Viborg, de skal fortsæ e. Om det er kommu-
ne eller region, der skal betale er mindre vig gt for mig. Pengene kommer jo fra de samme ska e-
borgere. 
 
Børnepsykiatri. 
Ingen skal tvivle på, at jeg går ind for at beholde børnepsykiatrien i Viborg. Det vil da være dumt 
ikke at udny e de ”næsten” nye faciliteter vi har. Og det tror jeg, der bliver bred enighed om i 
regionsrådet. 
 
Kræ behandling. 
Den overskridelse vi hører om i disse dage - af frister overfor kræ pa enterne er helt uaccepta-
belt. Det skal vi have løst hur gst muligt. 
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Kris an Pihl Lorentzen 
MF for Venstre 
 

Et trygt og sammenhængende Danmark 
 
Dansk økonomi er i fremgang og arbejdsløsheden er lav. Vi er et af verdens rigeste og lykkeligste 
lande, men vi skal hele den stræbe e er at blive bedre. Med forslag l finanslov for 2018 lægger 
regeringen op l at sikre et trygt og sammenhængende Danmark med fortsat vækst, robust økonomi 
og god velfærd. 
 
Blandt mine fremmeste poli ske mål er et Danmark i bedre balance. Venstre har allerede taget ini -
a ver for at gøre det mere a rak vt at bo og drive virksomhed uden for de store byområder. Vi har 
moderniseret planloven og afsat flere penge l vanskeligt s llede kommuner. Vi har i elvte me 
forbedret rammevilkårene for landbruget under skyldig hensyntagen l miljøet. 
 
Forleden dag havde jeg fornøjelsen at besøge Nævnenes Hus og Civilstyrelsen sammen med statsmi-
nisteren. Her findes nu 260 job med høj juridisk faglighed - udfly et fra København l Viborg. Det 
var med glæde, at Lars og jeg erfarede, at de to myndigheder er kommet godt fra start e er flytnin-
gen og at de mange dyg ge medarbejdere er velmo verede og glade for deres nye arbejdsplads.  
Men vi skal videre. Regeringen forslår derfor, at yderligere 1.500 statslige arbejdspladser skal forde-
les på tværs af Danmark. Den foreslåede sænkning af bilafgi erne vil ligeledes bidrage l et Dan-
mark i bedre balance fordi bilen er så afgørende for specielt landområderne.  
 
Vi skal ube nget tage vare på danskernes sikkerhed og tryghed. Derfor styrker vi poli et med flere 
penge. Tilsvarende lægger vi op l et markant lø  af forsvarsbudge et for at tage vare på den trus-
sel, der kommer fra Rusland og fana ske terrorister. Der er også afsat ekstra penge l den danske 
velfærd, så fundamentet styrkes for de danskere der er ramt af sygdom, børnefamilierne der vil 
have mere d med sammen, eller borgere har brug for hjælp l at sikre en god alderdom. Sidst men 
ikke mindst lægger regeringen op l mærkbare ska ele elser, der vil give flere penge mellem hæn-
derne hos hundredtusinder af danskere med rela v lav lønindkomst.  
 
Som transportordfører havde jeg gerne set, at der i 2018 kunne afsæ es flere penge l forbedring af 
vejne et. Der er mange alvorlige hængepar er landet over. Her lokalt kender vi det påtrængende 
behov for opgradering af Rute 26 mellem Viborg og Aarhus. Det skal der kæmpes videre for, selvom 
det er op ad bakke fordi de e projekt desværre ikke længere har det store fokus i Aarhus. Tilsvaren-
de skal vi fastholde fokus på anlæggelsen af ”Hærvejsmotorvejen”, der er godt i vej med bred poli-

sk opbakning l den igangsa e undersøgelse af mulige linjeføringer. Jeg glæder mig over, at rege-
ringen i dens 2025-udspil har afsat 22 milliarder kroner l lø  af infrastruktur. Nu afventer vi, at 
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opposi onen også byder ind med penge l veje frem for at holde stædigt fast i Togfondens dyre og 
ufinansierede memodel. På posi vsiden tæller også, at regeringen lægger op l has ghedsopgra-
dering fra 80 l 90 km/t på en rækker sikre landeveje, herunder ikke mindst omkring Viborg. 
 
Sammenfa ende har regeringen præsenteret et stærkt finanslovsforslag for 2018 – et forslag, der vil 
komme alle danskere l gode, samt skabe et mere sammenhængene og trygt Danmark. Nu indledes 
de poli ske forhandlinger, der forventeligt ender med vedtagelse i december af en god finanslov for 
2018. 
 
Afslutningsvis vil jeg glæde mig over det fantas sk stærke hold af gode kandidater fra land og by, 
som Venstre i Viborg Kommune s ller med op l kommunevalget den 21. november - med Ulrik 
Wilbek i spidsen. Tilsvarende l regionsrådet. Held og lykke med valgkampen. Jeg er overbevist om, 
at I vil sikre Venstre et godt valg – og jeg ser frem l at kæmpe side om side med jer.  
 
 
 
 

Statsminister Lars Lykke Rasmussen og Kris an Pihl Lorentzen på besøg i Nævnenes Hus 
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Tlf.: 8669 0200  Email: info@vammenkro.dk 

Bestyrelsen i Skals 
 

Fra venstre: Niels Kieldsen, Ole Kruse, Poul Kris ansen, Anders Mølgaard, Bjarne Germann, Mi-
chael Mikkelsen, Kurt Johansen. 
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Venstres Landsmøde 2017 
 
Venstres Landsmøde 2017 holdes den 7. og 8. oktober 2017 i DGI Hu-

set Vejle, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle. 
 

Program 
Landsmødet starter lørdag kl. 9.30 med velkomst af Venstres formand, 

statsminister Lars Løkke Rasmussen. 
Lørdag formiddag behandles en række organisatoriske punkter. Lands-

mødet a rydes lørdag kl. 17.00 og genoptages søndag kl. 9.30. 
Søndagens program afvikles i et ua rudt forløb. Landsmødet slu er 

søndag kl. 13.00. 
 

Landsmødets a enfest 
Landsmødets a enfest lørdag kl. 19.00 vil blive holdt i tradi onelle 

rammer med festmiddag, sange, underholdning samt musik og dans. 
Festmenuen består af tre re er, et glas hvidvin, ½ flaske vin (rød eller 

hvid e er eget valg) og kaffe/te. Prisen pr. person er kr. 475,00. 
 

For mere informa on se Venstres hjemmeside venstre.dk 
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AKTIVITETSKALENDER 

Hvornår Hvad Hvor Hvorledes 
21-sep "For de unge" møde VU lokaler, Viborg VU i samarb. Med andre org. 

25-sep Opstartmøde VU  Bjerringbro gymnasium VU opre er lokalafd. i Bj.bro. 

27-sep Vælgermøde Musiksal, Viborg DN arrangerer 

29-sep Open by night Viborg midtby Kand. cirkulerer + pølsevogn 

02-okt Vælgermøde  Liseborg centeret SIK arrangerer 

07-08 okt Landsmøde Vejle Venstres landsorganisa on 

31-0kt Vælgermøde Houlkær hallen Alle par er deltager 

02-nov Vælgermøde Bjerringbro Idrætspark Åbent møde 

03-nov Lokal turne Bjerregrav og Klejtrup Lokale kand. ved købmand/Brugs 

04-nov Lokal turne Møldrup, Skals, Ulbjerg Lokale kand. ved købmand/Brugs 

06-nov Vælgermøde Viborg Ungdomsskole Idrætsrådet arrangerer 

07-nov Debatmøde VIA College Alle par er inviteres 

08-nov Vælgermøde Stoholm kulturcenter Alle kandidater ops llet i Fjends 

11-nov Mød din Venstre kand. Viborg midtby Kandidater fra Viborg by 

13-nov TV optagelse Bjerringbro Debat med spidskandidater 

21-nov 
21-nov 

VALGDAG 
VALGAFTEN  

Viborg kommune 
Twei Grosse Bier, Vborg 

Alle ud og stemme! 
Mulighed for at følge valga enen 

Venstre i Viborg Kommune opfordrer alle l at deltage i møder 
og arrangementer. Herover vises kun et udpluk af ak viteterne, 
så følg med på viborg.venstre.dk. 
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Medlemsnyt  
udgives af Venstres Kommuneforening i Viborg kommune 
Ansvarshavende redaktører:  
Chris an Friis Børs ng - bors ng@energimail.dk 
 
Deadline næste nummer: Den 25. november 2017 
 
Indlæg: 
Skriv kort og klart max 1 A4 side i 12 pkt. skri . Redak onen forbeholder sig 
ret l at forkorte længere indlæg. 
Billeder fra arrangementer evt. med et lille referat modtages også med tak. 
Tryk: Bjerringbro Kontorforsyning. Oplag: 750 (papir) 150 (elektronisk) 

Porto Porto Porto Porto 

Da portoen s ger dras sk vil vi bede dig lmelde 
dig Medlemsnyt på: 
 

www.viborg.venstre.dk 
 
under Nyhedsmail/Medlemsnyt. 
Vi udsender også MedlemsNyt pr. post næste 
gang, men få dig meldt l den elektroniske udga-
ve i de. 

Returadresse: 
Fårdalvej 9 
8830  Tjele 

Medlems Nyt – September 2017 
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