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Kenneth Andersen,
formand for Venstre i
Viborg kommune

Ny formand og
status på KV/RV17
Hej med jer alle sammen.
Som ny formand vil jeg gerne sige pænt
goddag l alle jer der modtager Venstres
Medlems Nyt.
Jeg hedder Kenneth Andersen og er 27 år.
Jeg er bosiddende i Viborg med min kæreste
Lo e. Til dagligt er jeg del dsbrandmand
ved Midtjysk Brand & Redning i Viborg, ligesom jeg spiller musik i Viborgs na eliv. Jeg
har dligere studeret poli k ved Aalborg
Universitet.
For mig er det både en stor og spændende
opgave som ny formand for Venstre i Viborg
Kommune. Ikke mindst fordi vi er i et valgår,
og vel nok et af de vig gste valg i længere
d for vores par i kommunen. Vi har i dag
en byrådsgruppe, der har gjort et meget
stort og ﬂot stykke arbejde i denne valgperiode, og de har bestemt været med l, at
promovere Venstre på bedste vis.
På samme d, har vi fået valgt 24 gode og
kompetente kandidater l det kommende
valg i november, med Ulrik Wilbek i spidsen
som kandidat l borgmesterposten. Der skal
fra min side ikke herske nogen tvivl om, at vi
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e er valget skal være dem der leder kommunen. Ikke kun for vores egen skyld, men også
for borgernes skyld. Så med det samlede kandidathold, er vi bestemt godt på vej – jeg glæder mig!
Som sagt er det en stor opgave, at overtage ledelsen af Venstre, men jeg er også klædt
godt på l opgaven. Vig gst af alt, har den dligere formand Anders Jensen overdraget en
ganske velsmurt organisa on, som er fyldt med gode og stærke kræ er, hvilket jeg sæ er
stor pris på, så hermed en personlig tak l Anders for et fantas sk stykke arbejde. Vi har et
godt kampagneteam i kommuneforeningen, og jeg ved at vælgerforeningerne i kommunen ligeledes har gode folk l planlægning af deres kampagner. Men også Venstre som en
helhed har vist sig fra sin stærke side lokalt. Vi har ha ikke færre end 100 personer involveret i vores handlingsprogram, hvilket afspejler, at vi har et glimrende samarbejde over
hele linjen.
Vi er nu godt i gang med uddannelse af vores kandidater. Vi har lavet en uddannelsesplan
som skal klæde dem på l bedst muligt, at kunne repræsentere par et og ikke mindst dem
selv. De e forløb startede vi med på Viborg Rådhus d. 25. marts, hvor kandidaterne alle
mødte hinanden, ﬁk tage deres oﬃcielle billeder, samt tog hul på den faglige del af uddannelsesforløbet.
Sam dig med kommunalvalget har vi også regionsrådsvalget. Og e ersom Bent Hansen (S)
e er mange år på posten som formand for Region Midtjylland har valgt ikke at genops lle,
har vi med Carsten Kissmeyer som spidskandidat en god mulighed for at tage denne formandspost. Derfor er det vig gt at vi sørger for, at bakke vores tre regionsrådskandidater
op. Skulle vi være så heldige at have en Venstreledet region, er det bestemt ikke uvæsenligt med lokale kræ er repræsenteret i regionsrådet.
Jeg ser frem l at godt samarbejde med jer alle sammen.
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Ulrik Wilbek

Borgmesterkandidat

Kære Medlemmer.
Så er vi på vej ind i næstsidste fase op l kommunalvalget. Ifølge undersøgelser fra sidste
kommunevalg har 52% pct. af vælgerne nu beslu et, hvem de vil stemme på. De sidste
48% er noget mere tøvende og vælger først deres kandidat i løbet af de sidste 4 uger op l
valget – enkelte først når de kommer ind i stemmeboksen.
I Venstre i Viborg Kommune vil vi forsøge at påvirke så mange som muligt l at stemme på
os. Der er nok af muligheder. Hvert eneste hjørne af kommunen er repræsenteret, og dermed har vi dækket os godt ind geograﬁsk. Kvaliteten af kandidater er meget høj. Vi har
allerede været igennem et par kandidatmøder, og det er tydeligt, at vores kandidater har
noget byde ind med. Også kvalita vt er mangfoldigheden stor. For hvor nogle har deres
kompetencer indenfor det tekniske område, er der andre der sæ er fokus på velfærdsområder eller kultur.
Jeg ser frem l et rig g godt holdarbejde i det næste halve år og i den forbindelse vil jeg
gerne komme med en opfordring l jer medlemmer. Jeg håber, at rig g mange af jer vil
stø e op om vores hold. Det kan være gennem posi ve lkendegivelser, læserbreve, frivilligt arbejde op l valget, (her mangler vi stadig mange hænder) eller hvervning af nye
medlemmer.
Jo ﬂere der er l at sprede vores budskab om ambi oner og sammenhæng i Viborg Kommune, jo større er chancen for at erobre borgmesterposten.
Ulrik Wilbek
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Mød dine venner i Venstre d. 21 juni
Medlems- og Udviklingsudvalget inviterer l en event, hvor vi gerne vil give især de nye
medlemmer en mulighed for at møde andre Venstre folk l en god ryste-sammen oplevelse.
Arrangementet foregår på Event Center Foulum, Burrehøjvej 21, 8830 Tjele
den 21. juni 2017 kl. 18:00.
Her vil venstremedlem Tonny Hoberg stå for nogle spændende mer, hvor vi lærer mere
om både Venstre og de andre medlemmer i Venstre.
Program:
18 – 19: Adventure Race – teambuilding opgaver som alle kan deltage i og komme l at
kende hinanden af
19 – 20: Venstre OL-games. Vi dyster om en ﬂot pokal i særlige discipliner i 5 mands hold
20 - ? : Grill menu og social hygge. Ulrik Wilbek fortæller sidste nyt om, hvordan Venstre
skal vinde borgmesterposten l e eråret.
Få selv en snak med Ulrik om dine ønsker l en frem d under hans ledelse af
Viborg Kommune
Arrangementet er sponseret af Event Center Foulum, så prisen er kun 50 kr. + drikkevarer
for både mad og oplevelser.
Alle er velkomne, så tag også andre med som gerne vil opleve en god a en med Venstre!!
Tilmelding: tonnyhoberg@sport.dk Senest . 18 juni.
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Chris an Børs ng
Formand for medlems og udviklingsudvalget

Stor fremgang l Venstre i Viborg Kommune
I alle Venstres o e lokalforeninger i Viborg Kommune har der fra august 2016 l februar i
år kørt en kampagne for at hverve nye medlemmer. Indsatsen har båret frugt, idet der er
kommet hele 77 nye medlemmer af Venstre i Kommunen.
Der har været en særlig anledningen l at gøre en ekstra indsats for at få ﬂere i kommunen l at bakke op om Venstre. Da Ulrik Wilbek blev valgt som Venstre borgmesterkandidat i april 2016, sa e han nemlig som mål, at medlemstallet skulle øges fra 850 og l
1.000 medlemmer inden kommunalvalget i november 2017.
”Med Ulrik Wilbek i spidsen er der blevet en meget posi v stemning i par et” sagde daværende formand for Venstres Kommuneforening Anders Jensen, da resultatet blev opgjort i februar. ”Og det er tydeligt, at der er mange uden for Venstre, der har fulgt med i,
hvad der sker under Ulriks ledelse og lægger mærker l de ltag og udmeldinger, som
Ulrik og byrådsgruppen kommer med. Det har givet en afsmi ende virkning, så mange
nye har meldt sig under fanerne for at være en del af et godt liberalt fællesskab, som de

Tlf.: 8669 0200

Email: info@vammenkro.dk
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forventer får succes ved kommunalvalget”.
Der har været indlagt ekstra spurter undervejs i kampen for at få nye medlemmer i par et. Der har været en konkurrence imellem de 8 lokalforeninger om, hvem der kunne tegne ﬂest nye medlemmer. Der var skarp konkurrence mellem lokalforeningerne i Tjele,
Viborg By og Øs jends med henholdsvis 22, 21 og 19 nye medlemmer. Selvom det var
Tjele, der havde tegnet ﬂest nye medlemmer var det dog Øs jends, der løb med sejren,
fordi vinderen var den lokalforening, der ﬁk den største procentvise fremgang. Øs jends
nåede en s gning på 23%, mens s gningen i Tjele var på 13%.
De mange nye medlemmer viser, at der ﬁndes mange mennesker, som interesserer sig
for, hvad poli kerne gør for vores kommune og lokalområder. Nu om stunder er der dog
ikke mange, der melder sig ind i et par af sig selv, så det kræver en stor indsats at få
involveret folk i det poli ske arbejde, selv om de rent fak sk går op i, hvordan vores kommune skal udvikle sig. Det er fortsat målet at komme fra ca. 900 medlemmer op på 1.000
medlemmer før Kommunalvalget. Derfor vil jeg opfordre l, at alle jer gæve medlemmer
af Venstre tager fat i venner, kolleger og andre I kender, der sympa serer med Venstre.

Anders Jensen ønsker formand for Vælgerforeningen i Øs jends Ejvind Jakobsen
llykke med sejren i hvervekampagnen
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Kris an Pihl Lorentzen
MF for Venstre

Det lange seje træk – ved forenede kræ er
E er dannelsen af VLAK-regeringen i november sidste år har Venstres folke ngsgruppe
knoklet videre med at sikre konkrete resultater l gavn for befolkningen. Desværre har
vores arbejdet endnu ikke medført en markant fremgang for Venstre i meningsmålingerne. I skrivende stund ligger vores målinger omkring valgresultatet. Jeg er dog overbevist
om, at et lang sejt træk med seriøst poli sk rugbrødsarbejde frem mod næste folke ngsvalg i 2019, vil blive belønnet med fornyet fremgang l Venstre. Og genvalg l den blå regering.
Ikke mindst, hvis vi lykkes med en række større sager, der ligger på bedding. Det gælder
eksempelvis boligbeskatningen, der forhandles på livet løs i skrivende stund. Her forventer
jeg en fornu ig landing, så borgerne værnes mod ska es gninger. Desuden er det i min
op k vig gt, at en kommende boligbeskatning har en god geograﬁsk balance, så man ikke
primært lgodeser meget dyre ejendomme i Nordsjælland. I det hele taget er det vig gt,
at vi holder stædigt fast i målet om vækst i hele Danmark. Det gælder også i det kommende arbejde med en ”Udﬂytningspakke 2” for statslige job, samt i arbejdet med at sikre
gode rammevilkår for lokal vækst og jobskabelse. Herunder i forhold l vores uundværlige
fødevareerhverv og det øvrige producerende erhvervsliv.
Og så skal vi l e eråret i mål med en bred forsvarsa ale, der sikrer en hårdt ltrængt
styrkelse af dansk forsvar. Forsvaret er blevet for lille i forhold l den fornyede trussel, der
tegner sig i øst, ligesom vi skal være rustet l at nedkæmpe fana ske terrorister ude som
hjemme. Det kræver markant ﬂere penge l forsvaret – også for at sikre god sammenhæng mellem mål og midler ude ved enhederne. Danmark må aldrig blive et svagt led i
forsvarskæden NATO.
Ny vandløbslov forberedes
Som Venstres vandløbsordfører glæder jeg mig over, at miljø- og fødevareministeren har
igangsat arbejde med at forberede en ny vandløbslov, der kan vedtages i 2018. Vi er nødt
l at forebygge tabsgivende oversvømmelser og snigende forsumpning af terrænet i åda-
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lene. Det kræver, at kommunerne i kra af den nye lov får en bred vi e af moderne og
miljøvenlige virkemidler l at opnå en mere eﬀek v aﬂedning af vandet mod havet. Nørreåen og Gudenåen er eksempler på behov for intelligent grødeskæring og ernelse af aﬂejringer i åløbet, så vandføringskapaciteten genskabes. For et er sikkert: Der kommer ikke
mindre regn i de kommende år er. Lad mig slå fast, at mere eﬀek v vandaﬂedning sagtens kan gå hånd i hånd med hensynet l miljøet, selvom bl.a. Danmarks Naturfredningsforening ynder af foregøgle os det modsa e. Jeg vil i den forbindelse gerne takke for god
dialog med en række lokale sportsﬁskerforeninger, der også har en naturlig interesse i, at
vandet strømmer bedre og i at de kan komme nogenlunde tørskoede ned l åernes bredder.
2025-plan med plads l bedre veje
Jeg forventer, at der i løbet af sommeren kan landes en bred poli sk a ale om en 2025plan for Danmarks økonomi. En plan, der ikke alene skal sikre en robust økonomi som
grundlag for vores velfærd på længere sigt, men som også giver plads l investeringer i
fortsat vækst og jobskabelse. I den forbindelse er der behov for, at der afsæ es en stor
pose penge l traﬁkale investeringer. Og står det l Venstre, så er det nu vejenes tur. Lokalt trænger det sig voldsomt på med opgradering af Rute 26 mellem Viborg og Aarhus.
Projektet er grydeklart, men ﬁnansieringen mangler fortsat. Tilsvarende hængepar er
ﬁndes en række andre steder i landet. Der l kommer det store visionære og langsigtede
projekt med frem dssikring af kapaciteten i Den Jyske Transportkorridor. Forledes indgik
en bred kreds af par er en a ale om, at afsæ e 65 millioner kroner l undersøgelse af en
ny jysk parallelmotorvej fra Hobro l Haderslev via Viborg og Billund. De e arbejde er nu
sat i gang med henblik på, at vi i slutningen af 2019 kan tage principiel s lling l overordnet linjeføring. Der er lagt op l, at de berørte kommuner, herunder Viborg Kommune,
holder borgermøder med henblik på at få afdækket alle argumenter og konsekvenser ved
de e vig ge vejprojekt. Godt nyt for Viborg.
Grøn energi i Rødkærsbro viser vejen
Forleden var der fest og glæde i Rødkærsbro. Jeg havde den store fornøjelse at deltage, da
energiminister Lars Chr. Lilleholt indviede det nye grønne varmeprojekt med udny else af
lokal overskudsvarme fra Arla-mejeriet ved hjælp af varmepumper. Vi skal absolut videre
ad den vej. Jeg håber og forventer, at vores fælles indsats og en god dialog med energiministeren snart vil resultere i en god løsning for udny else af de enorme mængder overskudsvarme fra Apple i Foulum l billig og grøn ernvarme i Viborg og andre større byer.
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Vi kan ikke forsvare at sende denne store mængde varme ud l gråspurvene. I det hele
taget bør vi satse mere på at udny e overskudsvarme fra virksomheder i stedet for at bruge oceaner af lskudskroner på at fremme forholdsvis dyre grønne energiløsninger. Jeg
ser frem l, at vores energipoli k fremover bliver mere markedsorienteret og mindre
planøkonomisk. Regeringen vil senere på året fremlægge et udspil l en ny energia ale,
der peger frem mod 2030.
Ved forenede kræ er
Set med lokale øjne er det uhyre posi vt, at det lykkedes at komme igennem med opre else af en ingeniøruddannelse i Viborg. Noget af et gennembrud. Jeg sender en venlig
tanke l uddannelses- og forskningsminister Søren Pind samt en stor tak l Ulrik Wilbek og
Ib Bjerregaard for en stærk holdindsats i denne sag. Lad os satse på mere af den slags. I
det hele taget giver det o e konkrete resultater, når det lykkes at forene kræ erne i Venstre på tværs af det landpoli ske, regionale og kommunale niveau. På denne baggrund vil
jeg gerne takke Venstre byrådsgruppe i Viborg Kommune for et tæt og llidsfyldt samarbejde i denne valgperiode. Det ser jeg frem l at fortsæ e – også i den kommende byrådsperiode, hvor jeg klart forventer, at vores stærke liberale holdleder, Ulrik Wilbek kommer
l at stå i spidsen for Viborg Kommune. Rig g god valgkamp l Venstres engagerede byrådskandidater og regionsrådskandidater. Jeg er sikker på, at I - sammen med Ulrik - nok
skal sikre Venstre et rig g ﬂot valg l november. Og jeg kan garantere, at det ikke vil skorte på opbakning i valgkampen herfra.
Med liberal hilsen
Kris an Pihl Lorentzen

10

Ib Bjerregaard,
Regionsrådsmedlem

Den regionale valgkamp.
Der er nu ved at være en meget spændende liste for venstre l regionsrådsvalget. Vi tror
fuldt og fast på, at vi både kan få en venstreborgmester i Viborg kommune og en venstreformand i Region Midtjylland. Med Carsten Kissmeyer som vores spidskandidat har vi en
erfaren kandidat, der kender regionens udfordringer og har erfaring fra forhandlinger på
alle plan. Med andre ord en, der kan lø e opgaven og gøre det lige så godt som Bent Hansen har gjort. Der l har vi yderligere 40 ops llede på listen l regionsrådet. Kun 4 navne
mangler. 2 fra Skanderborg og en fra Norddjurs og Aarhus. Der er en ﬁn spredning både på
geograﬁ , alder m.m.
Jeg selv er ops llet som nummer 4 og satser på, at få mindst lige så mange stemmer som
sidst, hvor over 8.000 stemte på mig. Mit mål er 10.000. Fra Viborg er også Allan Cliﬀord
Christensen og Flemming Jørgensen ops llet.
Vi har foreløbig ha en samling blandt kandidaterne under ledelse af Carsten, hvor vi kom
med input l de emner, vi skal slå på i valgkampen. På et par kommende møder fastlægges vores valgprogram.
Nogle af emnerne bliver.
Fastholde et sikkert beredskab i hele regionen med fokus på bl.a. respons der m.m.
Sikre de 5 akuthospitaler med Silkeborg som udregningshospital.
Fokus på det nære sundhedsvæsen med samarbejdet over l kommunerne.
Særlig det sidste samt selvfølgelig fortsat udbygning af Viborg sygehus som akuthospital
bliver to af mine mærkesager l valget i november.
Helt aktuelt har vi den 24. april været l temamøde, hvor vi ﬁk oplyst, at der mangler ca.
27 mio. for at sikre balance i økonomien for den regionale busdri . Det betyder, at vi har
en stor opgave foran os ved budgetlægningen. Hvad det helt konkret kommer l at betyde
lokalt tør jeg ikke byde ind med endnu. Men det er et stort beløb og det vil helt sikker betyde mindre service i en eller anden grad.
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BJERRINGBRO BESTYRELSE

Ebbe Eriksen, Inge Marie Vejrum, Holger Andersen, Keld T. Jørgensen, Jens Lambert Nielsen, Søren
Sørensen og Brian Sørensen ( ikke med på billedet)

TJELE BESTYRELSE

Ole Vagn Nielsen, Richard Sø, Lars Mogensen, Anders Christensen,
Henning Fruergaard, Bent Bjerring, Erling Thorup.
På billedet mangler Knud Erik Navnto , Kirsten Kjærgaard, Evald Skaarup og Chris an Rasmussen.
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VIBORG BESTYRELSE

Fra Venstre: Kirsten Dalberg, Mads Knudsen, Oliver Jørgensen, Poul Pilgaard, Peter Jarly, John
Madsen, Flemming Jørgensen, Kenneth Andersen, Bri a Jarly og Ove Laustsen.

MØLDRUP BESTYRELSE

Lars Andersen,Be na Bjørn Olsen (sekretær),Steen Bohnstedt Pedersen (næs ormand),Dan Jørgensen (formand),Villy Thesbjerg,Klaus Krøgh
(Kassere),Lone Kastberg var ikke lstede ved fotografering.
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KARUP-FREDERIKS BESTYRELSE
Formand Lars Kristensen, Næs ormand Merete Langdahl Lyngholm, Kasserer Inge-Lise
Sterup, Sekretær Tom Jepsen, Bestyrelsesmedlem, Chr. Grøne, LOF repræsentant Gi e
Nødskov, 1. Suppl. Kim Rasmussen, 2. Suppl. Bjarne Qwinten

ØSTFJENDS BESTYRELSE
Formand Ejvind Jakobsen, Næs ormand Kurt Mosgaard, Kasserer Ernst Nielsen, Bestyrelsesmedlem Jakob Repsholt, Sekretær Bente Jakobsen, Bestyrelsesmedlem Per Jakobsen,
Bestyrelsesmedlem Chris an Danielsen, 1. Suppl. Grethe Ulstrup, 2. Suppl. Gustav Sigh

Fra generalforsamlingen i Øs jends

SKALS BESTYRELSE
Formand Anders Mølgård, Næs ormand Bjarne Germann, Kasserer Michal Mikkelsen,
Sekretær Ole Kruse, Bestyrelsesmedlem Niels Keldsen, Bestyrelsesmedlem Poul Kris ansen, Bestyrelsesmedlem Gunnar Klith Forum

VESTFJENDS BESTYRELSE
Formand Niels Nielsen, Næs ormand & Sekretær Peter Sørensen, Kasserer Henrik Iversen,
Bestyrelsesmedlem Claus Clausen, Bestyrelsesmedlem Kurt Østergaard, Bestyrelsesmedlem Ejvind Jokumsen
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Ib Bjerregaard,
Byrådsmedlem

Nyt fra kommunen.
Det går s lle og roligt i øjeblikket. Tonen er god og der er vilje l samarbejde hele bordet
rundt. Alle forbereder sig l budgetlægningen, hvor vi kan få udfordringer med de ﬂere
ældre og måske også i forhold l at få lov l at investere det vi allerede har a alt. Det sidste ud fra ﬁnansministerens udmeldinger.
På sidste byrådsmøde vedtog vi med 29 mandater ud af de 31 en ny ldelingsmodel for
skolerne. Det har givet en del debat undervejs. Men rig g mange er glade for, at der nu er
sikret ro med både ldeling og lførsel af ekstra 25 millioner l børn og unge pr. år de næste 4 år. Der er sikret ro med den store opbakning fra alle par er i byrådet - undtagen de
radikale, der valgte at stå alene på sidelinjen uden poli sk indﬂydelse på de næste 4 års
skolepoli k i Viborg kommune.
Børne- og ungdomsudvalget er i gang med at udmønte de ekstra 25 millioner. Det bliver
en posi v proces med inddragelse af forældre, pædagoger, lærere og skoleledere. Retningen er sat med målre ede indsatser på bl.a. indskoling og udskoling. Men den faglige udførelse, den er det vig g at samarbejde omkring.
Der l er der en række mindre sager i de forskellige udvalg. Støder I som medlemmer på
forhold, I ønsker drø et med os, der sidder i byrådsgruppen, så tøv ikke med at kontakte
os pr. telefon eller mail.
Valgforberedelserne i kommunen er godt fra land med fælles samling en hel lørdag først i
april. Det lover godt med mange engagerede kandidater, som vi der sidder i byrådet
stø er op om e er bedste evne, så nu venter vi bare på valgkampen, der nok rig g går i
gang e er sommerferien.
Øs jends Venstre indbyder l Grill a en den 8. august kl. 18. Med rundvisning og informa on på og om Stoholm Fjernvarme.Poli sk oplæg ved Carsten Kissmeyer og Ulrik
Wilbek .Alle er velkommen.
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Chris an Børs ng
Formand for medlems og udviklingsudvalget

Skal motorvejen gå gennem din baghave
”Skal motorvejen gå gennem din baghave” var det spørgsmål Venstre i Møldrup og
Skals s llede da de d. 3. maj inviterede l møde med Kris an Pihl Lorentzen i Hersom
Forsamlingshus. De e emne startede en sand folkevandring mod Hersom Forsamlingshus, hvor der var propfyldt med 170 deltagere - og ikke nok med det, så var der mange,
der ikke ﬁk billet l mødet.
Og hvad skete der så? Kris an Pihl slog fast at motorvejen kommer - vi ved bare ikke,
hvornår og heller ikke præcist hvor. Kris an Pihl kunne vise nogle gro optegnede linjer
på et kort over Jylland, der viste mulige linjeføringer. Naturligvis vil det give sved på
panden hos mange af os, der bor i Viborgs omegn - for hvor tæt vil den komme på, hvor
vi bor.
”Interessen er taget l, siden der nu skal laves forundersøgelser. Langt de ﬂeste her vil
egentligt gerne have en motorvej, men nok ikke lige i deres baghave” siger Dan Jørgensen Formand for Venstre i Møldrup. Formanden for Venstre i Skals, Anders Mølgaard
lføjer, ” Vi er godt klar over, at det er noget, der optager folk. Derfor har vi valgt, at
det skulle være et åbent møde for alle og ikke kun for Venstrefolk”.
Selvom der ikke taget beslutning om motorvejen - er Kris an Pihl sikker på, at den kommer. I den nuværende plan skal motorvejen gå parallelt med E45 fra Hobro l Haderslev. Til gengæld vides det ikke, om vejen skal gå vest om Viborg over Herning eller øst
om Viborg. Kris an Pihl har ikke en skråsikker holdning l, hvilken linjeføring der er
bedst. Det skal forundersøgelsen være med l at afgøre. Der er altså mulighed for at vi
kan påvirke Kris an med argumenter for vores favorit placering af motorvejen.
Vejen forventes lige nu, at ville koste mellem 15 og 18 mia. kr., men de e vil forundersøgelsen også give et mere klart billede af, når undersøgelsen er færdig i 2019. Kris an
Pihl vurderer, at motorvejen kan nå l Viborg omkring år 2030. Han forventer, at Viborg
Kommune vil sørge for, at vi som borgere får mulighed for at give vores mening l kende ved forundersøgelsen.
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KV 2017
Venstres kandidater
l byrådet i Viborg
kommune

1. Ulrik Wilbek
Borgmesterkandidat

2. Jacob Harritz
VU

3. Åse Kubel Høeg
Viborg

4. Ib Bjerregaard
Viborg

5. Johannes Vesterby
Tjele
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6. Kim Dongsgaard
Bjerringbro

7. Michael Nøhr
Møldrup

8. Gregers Laigaard
Karup/Frederiks

9. Karin Clemmensen
Øs jends

10. Kurt Johansen
Skals

11. Claus Clausen
Ves jends
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12. Anders Jensen
Viborg

13. Anne Me e Kleis-Kristoﬀersen
Viborg

14. Henning Fruergaard-Pedersen
Tjele

15. Niels-Jørgen O esen
Bjerringbro

16. Anders Korsbæk Jensen
Møldrup

17. Allan Cliﬀord Christensen
Karup/Frederiks
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18. Kurt Mosgård
Øs jends

19. Bri a Leth
Viborg

20. Thomas Evald Thomsen
Viborg

21. Knud Erik Navnto
Tjele

22. Esben Tø rup
Bjerringbro

23. Peter Jarly
Viborg
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24. Ole Jespersen
Viborg

RV 2017
Venstres kandidater
l regionsrådet i Region
Midtjylland

1. Ib Bjerregaard
Viborg

2. Flemming Jørgensen
Viborg

3. Allan Cliﬀord Christensen
Karup/Frederiks
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Mød dine venner i Venstre d. 21 juni
Medlems- og Udviklingsudvalget inviterer l en event, hvor vi gerne vil give især
de nye medlemmer en mulighed for at møde andre Venstre folk l en god rystesammen oplevelse. Læs mere på side 5 her i bladet.
Arrangementet foregår på Event Center Foulum, Burrehøjvej 21, 8830 Tjele
Den 21. juni 2017 kl. 18.
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AKTIVITETSKALENDER
Dato

Tid Emne

15-18/06

Mødested

Deltagere

Folkemøde 2017

Bornholm

Alle

21/06

18

Mød dine venner i Venstre

Event Center Foulum

Alle

8/8

18

Grilla en

Øs jends, Stoholm

Se side 15 ...

FOLKEMØDE 2017
Bornholm inviterer igen i 2017 l Folkemøde fra 15. juni l 18. juni, hvor Allinge på Bornholm lægger gader og stræder l en spændende poli sk fes val.
Se mere info og program på hjemmesiden: venstre.dk/par et/folkemoede .
Rejse lbud kan blandt andet ﬁndes på følgende hjemmeside: venstre.dk/
par et/rejse lbud.
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VENSTRE I VIBORG KOMMUNE

POSTLABEL
Da portoen s ger dras sk vil vi bede dig lmelde
dig Medlemsnyt på:
www.viborg.venstre.dk

Returadresse:
Fårdalvej 9
8830 Tjele

Medlemsnyt
udgives af Venstres Kommuneforening i Viborg kommune
Ansvarshavende redaktører:
Chris an Friis Børs ng - bors ng@energimail.dk
Deadline næste nummer: Den 5. august 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)

Medlems Nyt
24 – Maj 2017

Porto Porto Porto Porto

under Nyhedsmail/Medlemsnyt.
Vi udsender også MedlemsNyt pr. post næste
gang, men få dig meldt l den elektroniske udgave i de.

