
Beretning for 2016 

En kort gennemgang af de ting vi har været med i det forløbne år. 
 
 Først var vi med på forårsmessen i Stoholm, hvor vi var en del af den politiske hjørne sammen 
med S. og DF.     
 Vi har meldt os til at være med igen i år. 
 
 Midt i april tog vi en busfuld afsted på en rigtig vellykket tur til Bruxelles 
 
 I maj havde vi sammen med Vestfjends og Karup/Frederiks en aften hvor vi med hjælp fra Claus 
Richter fra Landsorganisationen og Anders Jensen kommuneformand, præsenterede vores nye 
borgmester kandidat Ulrik Wilbek for alt folket 
 
I august havde vi, kan vi vel godt sige vores traditionelle grill aften, i år var det hos Helle og 
Christian i Fladsgård, hvor vi havde besøg af 1. rådmand Tina French fra Ålborg. 
 
Selvfølgelig var vi også repræsenteret på Landsmødet endda med flere af vores medlemmer. 
Jeg vil vende tilbage til landsmødet senere. 
 
Sidst i novb. havde vi opstillingsmøde, hvor vi valgte Karin og Kurt som de to kandidater der skal 
repræsentere os på Venstres fællesliste til det kommende byrådsvalg i novb. ( se bilag). 
 
Som det sidste vi har været med i var det såkaldte uge 2 arrangement den 11. jan. 
Hvor vi sammen med Vestfjends og Karup/Frederiks havde et større sammensat program. 
Det startede med en tur på Karup Flyvestation.  
Derefter et møde i Østfjends hallens cafeteria hvor det var muligt at få en snak med en række af 
vore politikere. 
Dagen sluttede med et møde i Stoholm Kulturcenter. Her var det lykkedes at få Eva Kjer Hansen 
som hovedtaler, vores egne politikere samlede op med aktuel politik efter Evas indlæg. 
I alt en rigtig god dag hvor vi tilsammen havde berøring med godt og vel 100 mennesker. 
 
Jeg mener vi med den vifte af forskellige ting, som jeg her har nævnt fuldt ud lever op til vores 
formåls § der bl.a. nævner medlemspleje og medlems aktiviteter, der giver mulighed for kontakt til 
vore folkevalgte.  
Der nævnes også medlemshvervning, netop det har vi så givet en ekstra tand her i efteråret. 
Kommuneforening satte fokus på dette i kraft af en hvervekampagne, der startede 1. august og 
sluttede her 31. jan. 
Det har vi også lokalt brugt nogle kræfter på, det har givet en del nye + opsamling af nogle 
frafaldne gamle medlemmer i alt 19. 
Sådan en tur beviser, at der engang imellem er behov for en ekstra indsats for at fastholde en 
medlemsskare. 
Jeg skal ikke gøre mig til dommer over kommuneforeningens resultater kun stilfærdigt  konstatere, 
at vi blev den lokalforening der tegnede flest nye, både i antal =19 og % =23. 
Vi har nu 101 medlemmer, ved kommunesammenlægningen i 2007 havde vi 102 
Kommuneforeningen havde ved sammenlægningen 1300 p.t. 896. Tendensen på landsplan er = 
med kommuneforeningen s. 
Set i det lys må vi være godt tilfreds. 
 
 
 
 



Jeg har nævnt Kommunesammenlægningen for 10 år siden. 
Hvordan er det så gået, er det godt eller skidt. 
Det er vel egentlig svært at svare på jeg tror det afhænger en del af, hvor vi bor, men vi er vel mest 
tilbøjelig til at svare skidt, jo længere væk fra Viborg dets ringere. 
Vi synes vel med rette at dem inde i Viborg får det hele. Og ser vi på kr. er det rigtigt. Det er vel 
omkring 85 % af anlægs budget der bruges i Viborg, og når vi ser på vedligeholdelsen af de 
kommunale anlæg, veje m.m. er det meget kritisabel. 
Alt i alt ser det som om vi får meget mindre for pengene end da det foregik i de små kommuner. 
Så hvor blev rationaliserings gevinsten af. 
Begrundelsen for sammenlægningen var at man skulle udnytte stordrift fordelene. 
Har man så gjort det, ja måske i nogen sammenhænge. 
Men på mange måder har det øget bureaukratiet i en sådan grad, at gevinsten og mere til er røget 
sig en tur, og samtidig er der opstået et mistillidsforhold mellem det offentlige = systemet og 
borgerne. 
Antallet af politikere er næsten blev halveret i forhold til før, embedssystemet er væsentlig 
forøget, HKer erstattes løbende med akademikere, varme hænder erstattes med mellemledere, 
Kontrol på Kontrol = bureaukrati 
 

 


