
Beretning for 2017 

En formands beretning kan jo være en blandet affære.  
Den kan indeholde lange program erklæringer og politiske redegørelser. 
Den kan også være en kort gennemgang af de aktiviteter foreningen har stået for og 
været med til i det forløbne år. 
Jeg vil det sidste, idet vi jo allerede har været omkring hele den politiske dagsorden. 
Ønsker I yderliggere debat om de emner er I meget velkomne. 
 
Så jeg vil kort redegøre for den organisatoriske del. 
 
Året har selvfølgelig været præget af kommunalvalget. 
  
For Østfjends Venstres vedkommende, en ordentlig Begmand. 
Vi fik ikke valgt en til byrådet. 
Hverken Karin med 319 stemmer eller Kurt med 367 stemmer opnåede valg. 
 
Allan fra Karup med 430 stemmer er den sidste valgte på Venstres liste, Anders 
Jensen fra Løgstrup med 410 stemmer blev første suppleant. 
  
Det var os venstre, der betalte Thorstens gode valg. 
  
Venstres havde generelt et dårligt valgresultat i landområderne især sydvest for 
Viborg, det var Viborg og Bjerringbro, der trak stemmerne hjem. 
  
Man må jo aldrig stille spørgsmål ved vælgernes ret til at stemme, som de gør, men 
tiden vil jo vise om vi lokalt får ligeså meget gavn af Thorsten, som hvis Karin og Kurt 
havde været der. 
 
Allerede inden valget var vi godt klar over, at det var op ad bakke, der var mange 
herude, der ikke syntes, at Ulrik var den rigtige Borgmester kandidat, derfor ville de 
ikke stemme på venstre. 
 
Venstres valgresultat med 17494 stemmer i alt var jo som helhed et fint valgresultat 
vi fik 17080 sidste gang. Men på grund af at Liberal Alliance sprang fra valgforbundet 
og gik sammen med Radikale, Konservative og Kristendemokraterne røg der en 
mandat til Konservative. Venstre fik 10 mandater imod 11 ved sidste valg, ja der blev 
jo endda valgt 12, Jens Rohde sprang jo som bekendt midt i det hele. 
 
Jeg er ikke i tvivl om at Ulrik og Venstres øvrige kandidater gjorde et fantastisk 
stykke arbejde under valgkampen. Valgresultatet endte med, at Ulrik nu sidder som 
borgmester med et bredt forlig bag sig. 
 
Det hele gik jo hjem på baggrund af bl.a. Ulriks historiske musketer aftale med Per 
Møller. 



Den holdt hele valgnatten på trods af Thorstens mange personlige stemmer og 
forsøg på at komme i mellem. 
 
Nu er det så blevet hverdag, vi håber jo, at det vil åbne op for en ny stil i Viborg 
Kommune.  
Jeg er meget tilfreds med, at det er de 2 store partier der i fællesskab 
med hele byrådet sætter dagsordenen, og forvaltningen der sikrer dens 
gennemførelse og ikke omvendt. Sådan som vi har oplevet, at det har været en stor 
del af tiden siden kommunesammenlægningen. 
 
Det lykkedes ikke Venstre og Carsten Kissmeyer at få regionsformandsposten, den 
gik igen til Soc. 
Lokalt fik Ib Bjerregaard et godt valg.  
 
Tillykke med valgene. 
 
Selv om valget har fyldt meget, bl.a. har vi været med på en del messer og torve 
arrangementer.  
Så har vi også haft en del andre aktiviteter.  
 
Midt i juni tog vi en busfuld afsted på en rigtig vellykket tur til den gamle Tjele 
kommune, hvor deres gamle formand Henry Fruergaard viste os rundt. Tak til Henry. 
Sluttede med spisning på Vammen kro. Også tak hertil.  
Turen blev delvis betalt af præmien, som vi fik for at være den forening i kommunen 
der tegnede flest nye medlemmer sidste år. 
 
I august havde vi vores traditionelle grill aften.  
I år var det hos Stoholm Fjernvarme.  
Hvor vi fik en grundig information både om det tekniske og organisatoriske.  
Tak til Stoholm Fjernvarme. 
Aftenen sluttede med et politisk indlæg af Venstres spidskandidat til Regionsvalget 
Carsten Kissmeyer. 
Bestyrelsen havde som sædvanlig sørget for telte og forplejning. 
 
Selvfølgelig var vi også på Landsmødet, her fik vi en aftale i hus med Claus Hjort om 
at komme en tur til Fjends. 
Det vender jeg tilbage til 
 
I nov. arrangerede vi sammen med Soc. og Stoholm Kulturcenter et vælgermøde 
hvor alle 12 kandidater i det gamle Fjends kommune var inviteret. 
Vi startede med Fælles spisning (Stegt Flæsk og Persillesovs), og underholdning ved 
3 x Hans. 
Mødet foregik som paneldebat. 
Et rigtig godt møde med knap 250 deltagere, i øvrigt det største i hele kommunen. 
 



(Vi plejer at deltage i de landsdækkende såkaldte uge 2 arrangementer. De var aflyst 
på grund af det nyligt overståede kommunevalg) 
 
I stedet sluttede vi så vores årsprogram af med det møde, jeg nævnte Claus Hjort 
lovede os på Landsmødet. 
Som bekendt blev det til et møde hvor vi startede med fællesspisning. 
Indlæg fra Claus Hjort, Kristian Pihl, Ib Bjerregaard, Johannes Vesterby og Kurt 
Mosgaard til sidst. 
En meget fin aften med godt 100 deltagere. 
 
Jeg mener vi med disse aktiviteter helt har levet op til hvad man kan forvente af os 
som lokal vælgerforening. Tak for jeres opbakning. 
 
Der har også i år senest efter valget været nævnt en evt. sammenlægning af Øst- og 
Vest-Fjends.   
Bestyrelsen mener aldrig der har været større behov for en stærk lokal 
vælgerforening. 
Med mindre der fremkommer konkrete ønsker, agter vi ikke, at tage initiativer i så 
henseender. 
 
Jeg vil slutte med endnu en gang at sige mange tak for jeres opbakning til de 
aktiviteter vi har haft i det forløbne år. 
 
Hjælp bestyrelsen med at vedligeholde medlemsskaren, anbefal et medlemskab til 
familie, venner og bekendte. 
 
Tak til Bestyrelsen for jeres indsats og samarbejde. 
 
Tak allesammen  
  
 
 
 
 
 
 


