
Beretning Tjele Venstre 2019  

Endnu en gang tak til Jer som er mødt frem i aften. 

2019 har været et spændende år for Venstre, måske ikke så meget lokalt, men landspolitisk har 

Venstre været meget i vælten.  

Arbejdet i vores lokale forening har været præget af årets 2 valg. Først valget til 

Europaparlamentet den 26. maj og Folketingsvalget på Grundlovsdag den 5. juni. 

Årets første arrangement den 26. april var dog ikke et valgarrangement men fejringen af 50 års 

jubilæet for Mindelunden i Løvel. God hjulpet af lokale løvelborgere med købmand Erling Thorup i 

spidsen havde vi et glimrende arrangement med omkring 75 deltagere. Der var taler af Vagn Aage 

Kjeldsen, vores byrådsmedlem Johannes Vesterby samt ikke mindst Kristian Pihl Lorentsen. Vi 

hyggede os i en 3 timer med kaffe og kage og gode fortællinger. Mindelunden er et besøg værd og 

minder os om, hvor vigtigt demokratiet er. Mindelunden passes af lokale Løvelborgere og støttes 

økonomisk af Viborg Kommune, ligesom Venstres Kommuneforening i Viborg har ydet et bidrag.  

I den næste periode stod den på valg. Til Europaparlaments havde vi lokalt kandidaten Erik 

Poulsen. Han gjorde en god figur og kæmpede godt for at få stemmer og medvirkede således til, at 

Venstre fik et historisk godt valg. Venstre fordoblede mandatantallet fra 2 til 4, hvilket de færreste 

havde troet på. Personligt er jeg rigtig glad for, at landmand Asger Christensen opnåede valg. Jeg 

har i 2019 haft fornøjelsen af at møde ham et par gange og det er min opfattelse, at ham kan vi 

være stolte af. Han kæmper Danmarks og ikke mindst landbrugets sag og det er der desværre ikke 

så mange som gør nu om dage. Den 30. oktober havde Europabevægelsen Vestjylland arrangeret 

en debataften med ham på Asmildkloster Landbrugsskole. Det var en god aften, hvor han fortalte 

om hans indsats for at blive valgt samt hans første 100 dage i parlamentet.  

Efter succesen ved Europaparlamentsvalget fik vi i Venstre fornyet tro på, at vi på trods af nogle 

dårlige meningsmålinger kunne lave endnu en overraskelse til det nært forestående 

Folketingsvalg.  

Lokalt i Tjele Venstre kæmpede vi naturligvis for vores lokale kandidat Kristian Pihl Lorentzen. Vi 

fik en hel dag sammen med Kristian den 20. maj. Vi besøgte 6 lokale virksomheder, som var 

Brugsen i Hammershøj, Hammershøj Autoophug, Hammershøj Teglværk, OK Tanken i Ørum, I/S 

Myrhøjgaard i Bigum samt købmanden i Løvel. Det var nogle rigtige spændende virksomhedsbesøg 

og vi fik talt med mange potentielle vælgere.  

Vi sluttede aftenen af med valgflæsk på Vammen Kro. Her havde vi arrangeret lokalt politisk 

stormøde med deltagelse af Kristian Pihl og Mette Nielsen. Der var stor tilslutningen til 

arrangement, hvor vi var i stand til at fylde Vammen Kro. Der var gode indlæg fra de 2 kandidater 

med efterfølgende debat. Kristian Pihl vandt selvfølgelig debatten ☺ 



På landsplan var der gang i det store skyts. Venstre formand Lars Løkke Rasmussen smed nogle få 

dage før valget en ”bombe” og foreslog at Venstre og Socialdemokratiet skulle gå sammen efter 

valget og skabe en regering hen over midten. Det var en bombe, som kun meget få i Venstre  

vidste noget om og kun de færreste havde set komme. Grundlæggende kan jeg godt følge tanken 

og det blev også godt modtaget af de danske vælgere. Venstre fik et kanonvalg og gik frem med 10 

mandater i forhold til valget i 2015. Venstre er dermed igen i Danmarks største borgerlige parti. 

Det var imidlertid ikke nok til at sikre Venstre og Lars Løkke Rasmussen statsministerposten. Rød 

blok fik 96 mandater og blev dermed en sikker vinder af valget. Nogle har kaldt det nuværende 

folketing det rødeste siden 1971, hvor rød blok fik 114 mandater.  

Isoleret set et godt valg for Venstre, men et dårligt valg for blå blok, hvor særligt Dansk Folkeparti 

og Liberal Alliance mistede rigtig mange mandater. Endvidere blev mange borgerlige stemmer 

”spildt” på mange små partier.  

Vores lokale kæmpe Kristian Pihl Lorentzen blev yderst fortjent genvalgt og kan fortsætte med at 

kæmpe Viborg og omegns sag.  

Efter at have mistet statsministerposten blev der dømt sommerferie. I Venstre blev sommerferien 

måske lidt for lang, for der opstod efterhånden intern spild, da der ikke var en synlig og stærk 

ledelse til at udstikke en retning. Det betød et sommergruppemøde i midten af august, hvor den 

interne splid for alvor blev synlig.  

Den interne splid kulminerede til et hovedbestyrelsesmøde i slutningen af august. Det langstrakte 

møde mundede ud i, at såvel Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen trak sig fra 

deres poster. Fra kilder der var med til mødet ved jeg, at der blev kæmpet til det sidste og alle 

kneb blev taget i brug. Det var vist ikke lige kønt det hele.  

Det betød efterfølgende en hektisk mødeaktivitet lokalt i Venstre i Viborg. Vi bakkede om, at det 

var det rigtige, at der skulle vælges ny formand og næstformand på et ekstraordinært indkaldt 

Landsmøde den 21. september 2019. I den forbindelse er det vigtigt at fastslå, at det ene og alene 

er landsmødet som vælger Venstres øverste ledelse og ikke et andet internt organ.  

For at forklare vores lokale medlemmer, hvad der var sket i løbet af sommeren indkaldte vi i 

Viborg Venstre til et orienteringsmøde den 12. september på Asmildkloster. Det var et velbesøgt 

møde, hvor omkring 60 medlemmer fik en orientering af Kommuneforeningsformand og 

hovedbestyrelsesmedlem Kurt Mosgaard. Der var efterfølgende en god debat. Det er min 

opfattelse, at mange gik klogere og mere afklarede hjem fra mødet og fik en forståelse for, hvorfor 

det var nødvendigt med en ny øverste ledelse i partiet, som kan samle Venstre.  

Vi bakkede i Viborg Venstre op om behovet for en ny ledelse. Det var blevet tydeligt, at det meget 

omtalte formandskab slet ikke fungerede og at der var en dyb splittelse i folketingsgruppen. 



Endvidere var topstyringen i partiet blevet for meget. Der blev ikke lyttet til det store bagland som 

Venstre har og i min optik er unikt og et særkende for Venstre.  

Den 18. september besøgte de 2 næstformandskandidater og formandskandidaten Asmildkloster, 

hvor de fortalte om deres visioner for Venstre, såfremt de blev valgt. Det var et meget velbesøgt 

møde med mere end 400 deltagere.  

Den 21. september deltog jeg i det ekstraordinære landsmøde, hvor Jacob Ellemann Jensen blev 

valgt som formand og Inger Støjberg med overbevisende flertal blev valgt som næstformand.  

Der blev efterfølgende lidt mere ro internt i Venstre, hvilket også var tiltrængt. Der er udarbejdet 

et nyt kommissorium for Venstres Udviklingsudvalg, som Tommy Ahlers er formand for. Jeg håber, 

at det kan være med til at Venstre igen kommer til sætte sit præg på den politiske dagsorden.  

Nogle af Jer medlemmer har givet udtryk for, at Jakob Ellemann Jensen ikke er tilstrækkeligt synlig. 

Jeg mener det er naturligt, at han lige har skullet finde sig til rette i formandsstolen. Det er 

samtidig mit håb, at han nu træder i karakter og viser sig som den klare borgerlige leder af 

oppositionen. Den alt for røde regering har fået for let spil og har evnet at lukrere på, at der ikke 

er samling på tropperne i oppositionen.  

Nok om valg både på landsplan og i Venstre ! 

I vores byråd er der fred og fordragelighed. Ulrik Wilbek og hans byrådskollegaer arbejder godt og 

får skabt mange resultater. Der er overordnet set et godt samarbejde i Byrådet, hvilket ikke mindst 

er Ulriks fortjeneste.  

De sager som i det forgangne år har fyldt mest når jeg tænker tilbage er en parkeringsplads i 

Midtbyen og placeringen af en måske kommende svømmehal.  

Da vi havde generalforsamling sidste år fyldte placering af et biogasanlæg syd for Vammen en del. 

Denne sag er indtil videre løst ved, at ansøgerne valgte at trække sin ansøgning. Lokalt er det nu 

vindmøllerne i Vinge som fylder mest. Hvordan den lander må tiden vise.  

Kigger man lidt fremad i krystalkuglen er der ingen tvivl om, at der vil komme en skoledebat. Den 

forsøges startet op som en debat om, hvordan man ønsker sig en folkeskole i fremtiden. Det er et 

forsøg værd at skabe en indholdsdebat, men jeg kan godt frygte, at det hurtigt bliver til en 

skolestrukturdebat.  

Jeg sagde før, at det var nok om valg, men det passer faktisk ikke helt. I 2020 kommer en del af 

arbejdet i vores lokalforening til at handle om at finde egnede kandidater til det byrådsvalg vi skal 

have i november 2021. Som køreplanen ser ud p.t. forventer jeg, at vi skal have et opstillingsmøde 

i november måned 2020, hvor vi vælger 3 eller 4 kandidater. Jeg vil gerne opfordre Jer til at 

overveje om I kender nogle som kunne være et godt bud på en kandidat. Det er ikke sikkert, at 



vedkommende er medlem af Venstre, men det kan jo løses. Har I et godt emne, så kontakt mig 

gerne.  

I vores lokalforening vil vi i 2020 arbejde på at øge vores medlemstal.  Medlemstallet er desværre 

fortsat lidt faldende. Ved udgangen af 2019 var tallet 141 medlemmer mod året før 148 

medlemmer. Jeg vil bede Jer medlemmer om hjælp til at tegne nye medlemmer. Så har I en nabo 

eller ven, som måske kunne tænke sig at blive medlem, så tag en snak med dem og fortæl om  

 

Afslutning 

Til sidst vil jeg takke min bestyrelse for det store engagement og arbejde I lagt i 2019. I er en 

fornøjelse at arbejde sammen med og gør det nemt at være formand.  


