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Kenneth Andersen, 
formand for Venstre i 
Viborg kommune 

 
 

Julehilsen med en god 
mavefornemmelse fra 
formanden 
 
Kære medlem af Venstre i Viborg Kommu-
ne. 
 
E er 28 år kan vi fra 1. januar 2018 kalde os 
for borgmesterpar . Med et valg, hvor vi 
oplevede en lille stemmefremgang på 400 
stemmer, og en borgmesterkandidat i Ulrik 
Wilbek der fik 7500 personlige stemmer er 
det lykkedes os, at vinde borgmesterposten. 
Gennem lang ds forberedelse samt en god 
kons tueringsa ale som er stø et af 30 ud 
af 31 mandater i det nye byråd, er vi allere-
de kommet godt fra start. 
 
Jeg vil gerne sende min dybeste tak l alle 
vores medlemmer, som både direkte og 
indirekte har været med l, at bakke op om 
Venstre.  
 
Jeg vil også sende store roser afsted l hele 
kandidatholdet. De har hver især ydet en 
kæmpe indsats, og de har hver især kæmpet 
for alle de stemmer der ved valget lfaldt 
Venstre. 
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Vi fik også et meget hæderligt regionsvalg, hvor Ib Bjerregaard opnåede valg med et flot 
personligt stemmetal på over 7000 af slagsen. 
 
Nu er vi kommet i en posi on, hvor det er os der kan sæ e sig for bordenden, og det skal 
vi udny e l fulde. 
 
Det betyder, at Venstre nu mere end før skal ud og møde borgerne i øjenhøjde. Vi skal 
være et stærkt Venstre, ikke kun i byrådet, men også i organisa onen. 
 
Vi skal have fremmet vores medlemstal, og jeg glæder mig l arbejdet mod netop de e. 
Allerede i starten af det nye år, nemlig uge 2, vil Venstre være værter ved arrangementer 
for at promovere os. 
 
Med det gode valg i baghovedet og en fantas sk følelse i maven over tankerne om frem -
den, vil jeg gerne ønske alle medlemmer og Jeres familier en dejlig jul samt et godt og lyk-
kebringende nytår. 
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Ulrik Wilbek 
Borgmester 
 

Så lykkedes det endelig. 
 
E er 28 år udenfor borgmesterkontoret, har Venstre nu sikret sig den e ertragtede post 
de næste 4 år. 
 
Det blev et meget blandet valg for Venstre. Vi fik enorm fremgang i Bjerringbro hvor vi 
havde lagt mange kræ er. Vi fik massiv fremgang i Viborg, og så fik vi l gengæld lbage-
gang i det meste af den øvrige del af kommunen. 
Specielt i Fjends led vi et stort nederlag l Torsten Nielsen, der tog hele 1600 personlige 
stemmer i de e område. 
 
Venstre og jeg har i hele valgkampen været dem, der har fokuseret mest på lokalområder-
ne, men enten har borgerne ikke hørt det eller ikke troet på det. Det skal dog ikke forhin-
dre os i at fortsæ e med at prioritere lokalt – ikke mindst gennem vore 3 nye medlemmer 
af landdistriktudvalget. Den posi ve lgang l vores lbagegang i landdistrikterne er, at 
der er stort poten ale for fremgang ved næste kommunalvalg. 
 
Vi skal derudover have udarbejdet en helhedsplan for Bjerringbro, som vi har lovet – og så 
håber jeg, at borgere og poli kere kan blive enige om at prioritere opgaverne i Bjerringbro 
by. 
 
Alle de vig gste ng fra vores handlingsplan står i den kons tueringsa ale, som 30 ud af 
31 byrådsmedlemmer har lslu et sig heriblandt infrastrukturdelen og velfærdsområder-
ne. Det giver os en fantas sk mulighed for rent fak sk at gennemføre det, vi er gået l 
valg på.  
 
Til slut vil jeg gerne takke alle fra organisa onen og alle de frivillige, der har gjort et kæm-
pe arbejde for, at vi kom godt i mål. 
 
God forberedelse på alle fronter er afgørende for et godt resultat. 
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Ib Bjerregaard, 
Regionsrådsmedlem 
 
 

Tak for opbakning l regionsrådsvalget. 
 
Med lidt over 7.200 personlige stemmer fik jeg også ved de e valg et godt afsæt l regi-
onsrådsarbejdet. Og det betyder fak sk noget, at få et godt stemmetal, når posterne og 
indflydelsen skal beslu es. Venstre har i den kommende periode 2 medlemmer i forret-
ningsudvalget mod fire i nuværende periode. Jeg ønskede i stedet at blive medlem af hos-
pitalsudvalget og sundhedskoordina onsudvalget de kommende 4 år. Og det lykkedes 
sammen med et medlemskab i et af de midler dige udvalg og andre spændende poster. 
 
Det glæder jeg mig l, da der bliver mange udfordringer, der skal løses i de kommende 4 
år. Der kommer nu specialeplan, og her gælder det om både at varetage hele regionens 
interesser – men også de lokale. De store byggerier skal færdiggøres og tages i brug og 
samarbejdet mellem region og kommuner skal blive bedre. 
 
Der l kommer, at vi bliver dyg gere og dyg gere og befolkningen bliver ældre og ældre. 
Derfor skal vi bruge pengene bedst muligt. Det betyder, at alt snakken om spild d på regi-
streringer og administra on nu skal ersta es af handling.  
 
Og her er hospitalsudvalget det rig ge sted at være. Jeg bliver llige næs ormand. Der 
betyder, at indflydelsen her e er min opfa else vil blive større end ved et medlemskab i 
forretningsudvalget. Jeg agter derfor at bruge noget af den d, jeg i de sidste 2 år har 
brugt på at være gruppeformand i Viborg kommune l at sæ e mig endnu mere ind i sa-
gerne i regionen og derved få maksimal indflydelse.  
 
Og så er min ambi on, at blive lidt mere fli g l at skrive læserbreve og indlæg, så flere 
borgere får øjnene op for, hvor vig g arbejdet i regionen er. 
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Kris an Pihl Lorentzen 
MF for Venstre 

 

Tillykke og tak! Finanslov på plads! 
 
Indledningsvis vil jeg ønske stort llykke l Ulrik Wilbek med borgmesterposten i Viborg 
Kommune. Selvom der glædeligvis samarbejdes bredt i byrådet, er det alligevel uhyre vig-

gt, at der for første gang i mange år sidder en venstremand for bordenden. Jeg er over-
bevist om, at Ulrik vil komme l at sæ e Viborg endnu mere på danmarkskortet og at han 
vil nå målet om at gøre en sammenhængende Viborg Kommune l et endnu bedre sted at 
bo i og drive virksomhed i.  
 
Også et stort llykke l Ib Bjerregaard med det flo e genvalg l regionsrådet. Det er vig-

gt, at vi har en stærk og resultatorienteret midtjyde siddende regionsrådet, der har ho-
vedansvaret for befolkningens sundhed. 
 
Desuden vil jeg gerne gratulere Venstres øvrige valgte byrådsmedlemmer i Viborg Kom-
mune med jeres genvalg og nyvalg. Jeg ser frem l et tæt og godt samarbejde med byråds-
gruppen i de næste fire år - l gavn for borgerne i Viborg Kommune. Der er mange sager, 
hvor vi bedst når konkrete resultater ved et tæt samarbejde på tværs af det landspoli ske 
og kommunalpoli ske niveau. Eksempelvis når der skal kæmpes for bedre veje og cykels -
er, flere uddannelser, erhvervsvenlige rammevilkår, udflytning af statslige arbejdspladser, 
frit valg l borgerne, udlugning i bøvl og bureaukra  samt mere effek v vandløbsvedlige-
holdelse. Vi når langt ved forenede kræ er.  
 
Jeg vil re e en stor tak l de V-kandidater, der ikke blev valgt ind i denne omgang. I fortje-
ner den dybeste respekt og et stort skulderklap. Det samme gælder de afgående byråds-
medlemmer, der kan se lbage på en fornem indsats i folkestyrets tjeneste. Jeg vil opfor-
dre såvel Venstres folkevalgte som medlemmer l fortsat at kontakte mig ufortøvet, hvis 
der er sager eller forslag, der bør lø es ind på Chris ansborg.  
 
Afslutningsvis vil jeg glæde mig over, at finansloven er faldet på plads. Det sker e er lange 
og svære forhandlinger, hvor ikke mindst Dansk Folkepar  og Liberal Alliance har stået 
langt fra hinanden. Specielt når det gælder de lkny ede a aler om ska ele elser og 
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stramninger i udlændingepoli kken. I skrivende stund forhandles fortsat om disse to te-
maer, men alt tyder på, at det hele kommer på plads i løbet af uge 50, hvilket også er sid-
ste udkald. Der er rig g mange ng at glæde sig over i finansloven for 2018, herunder et 
lø  l sundhedssektoren på 2 mia. kr. og l ældreplejen på 2,7 mia. kr. i 2018-21.  
 
Vi øger antallet af poli betjente, så kriminalitet og terror kan bekæmpes mere effek vt og 
konsekvent. Boligjobordningen gøres permanent – l glæde for ikke mindst mange ældre 
borgere, der har brug for rengøringshjælp i hjemmet. Og vi sørger for en ltrængt markant 
styrkelse af dansk forsvar e er mange års nedgang. Alt sammen noget, der styrker dan-
skernes tryghed. Nu fortsæ er vi mod nye mål i 2018, der også ser ud l at et rig g godt 
år med vækst og fremgang i Danmark og på Viborgegnen. Herunder kæmper jeg for, at der 
snarest muligt afsæ es en stor pose penge l ltrængt udbygning af vejne et i Danmark. 
Jeg ønsker alle læsere og deres nærmeste en rig g glædelig jul samt et godt og lykkebrin-
gende nytår.    
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Billeder fra valgkampen 
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Kim Dongsgaard, Rødkærsbro 
 
I England kalder man en person med en llidspost for "Civil Servant". Det er først nu 
som nyvalgt, at jeg l fulde forstår dybden af det at være "en tjener af folket".  
 
Som nyvalgt føler jeg en meget stærk plig ølelse for at gøre mit bedste og leve op l 
den llid, som 600 personer har udvist ved at stemme på mig. Sam dig føler jeg som 
medlem af kommunalbestyrelsen en stor forpligtelse for at repræsentere alle kommu-
nens borgere og sikre en god sammenhængskra  i kommunen. 
 

Dyder, der er vig ge for mig som poli ker 
Som nyvalgt har jeg gjort mig en del tanker om hvilke dyder og normer, som jeg ønsker at leve op l som poli -
ker. Der er særlig 3 dyder, der er vig ge for mig: 
1. Ærlighed - at sige hvad jeg mener, og mene hvad jeg siger 
2. Gennemsig ghed - at være åben omkring de beslutninger jeg tager og baggrunden for dem 
3. Dyg ghed - at træffe beslutninger på baggrund af grundige analyser med et langsigtet perspek v.  
 
3 særlige indsatsområder i denne valgperiode: 
I denne valgperiode vil jeg kæmpe særligt hårdt for: 
1. at vi får ak ve lokalsamfund, hvor det er a rak vt at bosæ e sig 
2. at vi får a rak ve vilkår for erhvervslivet, så vi kan skabe jobs og velfærd 
3. at vi får en borgerfokuseret og effek v kommune, som giver borgerne værdi for deres ska ekroner 
 
Jeg glæder mig meget l at komme i gang med arbejdet. 
 

 

Niels Jørgen O esen, Bjerringbro 
 
Da jeg i 1986 stoppede som byrådsmedlem i det daværende Bjerringbro Byråd, e er 4 
år, valgt ind på en sololiste, stod det ingen steder skrevet, at jeg e er 31 år igen skulle 
blive poli ker.  Jeg har ikke været poli sk engageret siden den gang, lige ind l jeg blev 
ringet op af Wilbek, som sagde, at man manglede en person i Bjerringbro området. Det 
tænkte jeg lidt over, og pyt- jeg prøver sku. 
Jeg vidste, at der på daværende dspunkt ”kun” var 3 personer fra Bjerringbro, som var 
medlem af Viborg Byråd , og  kunne godt se en ide i at være med l at forsøge at forøge 
de e antal , for at styrke områdets repræsenta on. Sam dig gjorde det jo ikke noget, at 
der var mulighed for en venstre borgmester . 

Begge dele lykkedes, må man sige !! 
Jeg har lovet at være med i de næste 4 år, og jeg vil forsøge at få lidt mere gang i yderområderne i kommunen, få 
kulturen og fri dsak viteterne l at blomstre endnu mere, holde et vågent øje med at vi tager os ekstra af vore 
ældre og vore svage borgere. Befolknings lvækst kunne være super, og så skal vi hjælpe alle vore unge menne-
sker med at komme godt gennem ungdomsårene, det være sig skolemæssigt, uddannelse, og sørge for at ram-
merne er ds svarende, for alle kommunens borgere. 
Det bliver 4 rig g spændende år …. 

NYVALGT TIL BYRÅDET 
Redak onen spørger: Hvad er dine ideer  og tanker ved indgangen l arbejdet?  
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Kurt Johansen, Ulbjerg 
 
En lang og god valgkamp over et halvt år gav det helt rig ge resultat med 490 
personlige stemmer, heraf 423 stemmer i Ulbjerg-Skals området. Der har i 
hele valgkampen været en helt fantas sk lokal opbakning, en stor tak for det. 
Det lykkedes hele 5 fra området Nord for Viborg at komme i Byrådet, heraf 3 
fra Venstre.  
 
Mine indsatsområder og mærkesager er Landdistrikterne og Klima- og miljø-
området. Der var i høj grad snak om oplandsbyerne og landdistrikterne i valg-

kampen – det har ført l etablering af Landdistriktsudvalg e er valget. Skole og uddannelse skal 
også i fokus bl.a. fordi vi i Viborg kommune har vi omkring 1600 unge, som går ledige og ikke er kom-
met i gang med job eller uddannelse. Der skal gøres en indsats for at få de unge i gang.  
 
Viborg Kommunen har i høj grad behov for en mere grøn oms lling. Det er noget med at skabe flere 
jobs ved en grøn oms llingsproces, og mere uddannelse på samme område. Det må kunne lykkes. 
Venstres valgslogan Ambi oner og Sammenhæng siger det lige ud. Det skal være en samlet kommu-
ne, hvor der er fokus på både by og land. Med en ny Venstre borgmester og en bred kons tuering er 
jeg sikker på Viborg kommune er på vej l 4 spændende år. Jeg vil kalde det Viborg Kommune i for-
andring. 
 
Jeg har fået begge mine ønsker opfyldt med plads i Landdistriktsudvalget, der holder møder rundt i 
Kommunen, samt i Klima og Miljøudvalg. Det er jeg glad for, som følge af mit job i vindmøllebran-
chen i flere år og min interesse på energiområdet. En bestyrelsesplads i Center for Industri i Viborg 
kommune er det også blevet l. Det er vig g vi holder erhvervsudviklingen i gang, så vi får skabt 
flere jobs i Viborg kommune. Så jeg glæder mig l at komme i gang med udvalgs og byrådsarbejdet i 
2018. 
 
Tak for en god og ak v valgkamp. 
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Tlf.: 8669 0200  Email: info@vammenkro.dk 

 
 
 
 
 
 
 
Chris an Houe Andersen 
Formand for VU Viborg 
 

Nyt fra VU, Viborg 
 
Venstres Ungdom i Viborg bryster sig af at være byens største og bedste ungdomspoli ske forening. 
Det vil vi rig g gerne fortsæ e med at være og derfor er der brug for nye for nye medlemmer som 
skal sikre, at ungdommen i Viborg Kommune ak vt kan arbejde for et Danmark med mere frihed l 
den enkelt borger. VU Viborg havde den glæde fornøjelsen af, at have plads nr. 2 på Venstres liste 
ved det netop overståede kommunalvalg. Vores kandidat fik 406 personlige stemmer, hvilket er det 
højeste stemmetal l en VU-kandidat nogensinde l kommunalvalget. Desværre manglede vi færre 
end 30 stemmer for at ambi onen om en plads i byrådet blev indfriet, og derfor vil VU ikke ak vt 
blive repræsenteret i byrådet. 
 
Det flo e valg viser dog, at der er grobund for, det kan lykkes ved kommende valg at få en VU-
kandidat valgt. Det kræver, at VU Viborg fortsat ltrækker nye medlemmer, hvilket kan være en 
udfordring, når det frivillige bestyrelsesarbejdet sker ved siden af en travl hverdag. 
 
Desuden har VU Viborg udfordringer ved at holde på medlemmer, da mange frafly er e er gymna-
sie den. Valgkampen har medført nye medlemmer og derfor er troen på at VU Viborg vil være by-
ens førende ungdomspoli ske forening i mange år frem stadig stor. 
 
Jeg glæder mig l at se dig i Venstres Ungdom i Viborg  
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Besøg på Anima on Workshop under valgkampen 

Billede fra valgkampen 
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Carsten Mørkenborg 
Næs ormand  
Venstre i Viborg Kommune 
 

 

Nu skal vi have gang i poli kgrupperne. 
 
Kære medlemmer 
Valget er nu overstået og med et godt resultat. Vi fik ganske vist to færre byrådsmedlemmer, men 

l gengæld har vi nu borgmesterposten. Og nu skal det daglige poli ske arbejde startes op igen. Og 
med det vil vi også meget gerne have pustet liv i vores poli kgrupper. Vores poli kgrupper skabte 
jo i løbet af 2016-17 grundlaget for vores valgkamp og den kommende valgperiode med Handlings-
programmet 2018-21. 
Den succes vil vi gerne følge op med at nedsæ e nye poli kgrupper baseret på den kommende 
udvalgsstruktur i det nye byråd. Derfor vil vi lave 6 grupper således: 
 Kultur & Fri d,  
 Børn & Unge,  
 Teknik og Klima & Miljø,  
 Social & Sundhed og Ældre, 
 Økonomi & Erhverv og Beskæ igelse samt 
 Landdistrikter 
 
Jeg vil gerne opfordre alle medlemmer, nye som gamle, unge som ældre l at deltage i de e arbej-
de. Hensigten er, at poli kgrupperne skal 1) være en idebase for poli kerne, 2) give poli kerne 
sparring vedrørende opkommende forslag eller ideer fra andre par er eller forvaltningen samt 3) 
komme med forslag l de kommende budge orhandlinger for 2019, som starter op for alvor i au-
gust 2018, hvilket betyder forslagene skal være klar i juni. 
 
Men for at det skal kunne lykkedes, skal vi bruge nogle tovholdere l de seks grupper. Her vil jeg 
meget gerne opfordre kandidater, som ikke blev valgt denne gang l at byde ind som tovholdere. 
Der er en fortrinlig måde at holde sig orienteret om den poli ske hverdag og l at gøre et stykke 
fodarbejde l gavn for os alle og for kommunen, inden der skal ops lles kandidater l valget i 
2021. Men andre interesserede kan skam også melde sig. De e vil jeg følge op på i den nærmeste 
frem d. (Karin Clemmensen og Anders Jensen har allerede meldt sig) 
 
Så kort og godt: Kom glad og vær med l at påvirke og forme Venstres arbejde i byrådet og i kom-
munen. Vi har brug for mange forslag og bidrag. Og vi starter i marts måned. 
Find den gruppe der interesserer dig og meld dig ved den lokale Venstre forening eller direkte l 
mig på cmoerkenborg@hotmail.com. Husk jeres kontaktoplysninger. 
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Johannes F. Vesterby 
Formand for Teknisk udvalg 
 

Teknisk udvalg 
 
Valget er nu overstået, og det er blevet mig ldelt at fortsæ e som formand for Teknisk Udvalg, TU. 
Det er jeg selvfølgelig meget stolt og beæret over. Besætningen i det nye TU består i høj grad af 
gengangere, så jeg forventer, at vi er i højeste gear fra dag 1. 
 
Teknisk Udvalg er det prak ske værksted for udformningen af udviklingen i Viborg Kommune, og 
arbejdet kommer i høj grad l at dreje sig om opfølgning på allerede igangsa e planer i Banebyen, 
Arnbjerg etc. 
 
Det nye fokusområde i denne byrådsperiode er en styrket indsats for bosætning og markedsføring af 
grunde i oplandsbyer udenfor Viborg. Det afgående TU har i flere år opfordret byrådet l en opprio-
ritering på de e område, og i forbindelse med den nyligt overståede budgetlægning blev det be-
slu et at lføre planafdelingen to ekstra medarbejdere l at gennemarbejde vore oplandsbyer, 
iden ficere og revidere u dssvarende lokalplaner, samt at slå mere på tromme fordisse områder via 
øget markedsføring. Jeg har en stærk ltro l at de e arbejde, sammen med de allerede gennemfør-
te og kommende byfornyelsesprojekter, vil resultere i en øget interesse for bosætning i byerne uden 
for Viborg. 
 
Til eksempel har vi netop igangsat byggemodningen af 11 grunde i Ørum på Veldsvej, fordi vi her 
mærker en øget interesse for grundsalg i området. Ligeledes er der igangsat en ny planlægning af 
Hindbærkra et i Bjerringbro, for at gøre en 10 år gammel plan med svagt grundsalg mere indbyden-
de. 
 
Infrastrukturmæssigt skal linieføringen af Hærvejsmotorvejen fastlægges i den kommende periode. 
Der skal arbejdes hårdt for, at opgraderingen A-26 l Århus igangsæ es og mere lokalt skal en østlig 
omfartsvej om Viborg rykke nærmere en løsning. Desuden er det min opfa else at vi fortsat skal 
være i front med udbygning af cykels ne et i kommunen. 
 
Samlet set er det mit håb, at de nye ltag og fortsæ elsen af de igangværende, vil fastholde Viborg 
Kommune som en af de mest has gt voksende kommuner i Danmark i årene fremover. Vi har så 
absolut poten alet l det. 
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Åse Kubel Høeg 
Fm. Social– og Sundhedsudvalget 
 

Poli ske drømme 
 
Den 22 november 2017 blev en dag, hvor en af mine poli ske ønske drømme gik i opfyl-
delse, nemlig at Venstre fik en borgmester og jeg igen blev en del af det nye hold.  
 
Fra 1. januar kommer jeg l at stå i spidsen for Social og Sundhedsudvalget, et nyt stort og 
spændende udvalg. 
 
Udvalget har ansvaret for : 
 
 Handikapområdet 
 Socialpsykiatrien 
 Udsa eområdet 
 Sundhedsområdet  
 
Venstre har i valgkampen ha  fokus på sammenhænge og ambi oner for borgerne i Vi-
borg kommune, og det kommer i særlig grad l at gælde for disse 4 områder.   
 
For at de e skal lykkes, har vi brug for en mere koordineret indsats med et stærkt fokus 
på samarbejdet mellem borger og den kommunale stø e så borgene kan bevare så selv-
stændigt et liv som muligt. 
 
På sundhedsområdet skal vi have flere sundheds ltag og mere oplysning om sund livss l, 
der kan inspirere den enkelte borger l at tage ansvar for eget helbred og livss l. Jeg tæn-
ker især på type 2 diabetes, stress, lungesygdomme osv.  
 
I kons tueringen mellem 30 af byrådets31 medlemmer er der sat ekstra fokus og midler af 

l de e område, så det lover godt. 
 
Der vil i de næste måneder blive opre et en baggrundsgruppe, hvor du kan være med l 
at præge social -og sundhedsområdet. Hold dig informeret om de e via Venstres hjemme-
side, www.venstre Viborg kommune.dk 
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Billeder fra valgkampen 
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Fra denne gang får du MedlemsNyt lsendt pr. 
mail, hvis vi har din mailadresse. 

Hvis du har fået papirudgaven vil vi gerne have 
din mailadresse, så vi kan spare udgi er l tryk 

og porto.  
 

Så gå på nettet og tilmeld dig på: 
www.viborg.venstre.dk 

under MEDLEMSNYT/TILMELD. 

Øs jends Venstre inviterer l møde Tors. den 11. jan. 2018 
i Stoholm Fri ds og Kulturcenter, Søndergade 56, 7850 Stoholm 

 
Vi starter med fælles spisning kl. 18,00. Dagens menu + øl/vand + kaffe = 125,- kr. 
( lmelding e-mail ejvja@tdcadsl.dk tlf. 40411296) 
 
NB: Deltagere uden spisning, inkl. kaffe 50,00 kr. lmelding ikke nødvendig 
 
E er spisningen ca. kl. 18,45 
 
Forsvarsminister Det nye Forsvarsforlig. Danmarks sikkerhed   
Claus Hjort::  ”Venstre Nestor” 70 år gammel og 40 år i venstres tjeneste.  
 
Kurt Mosgaard:  Udsendt for Danmark  
                               Forsvarets bidrag l Danmarks "ak vis ske" udenrigspoli k  
                               Gør vi en forskel?  
 
Venstres Byrådsgruppe: Forventningerne l den nye byrådsperiode med  
                                             Ulrik Wilbek i spidsen. 
 
Alle er velkommen – også ikke- medlemmer 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen i Øs jends 
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AKTIVITETSKALENDER 

Hvornår Hvad Hvor Hvem 
05-02-2018 19:30 GF Skals Værestedet, Låstrup Medlemmer 

07-02-2018 19:00 GF Bjerringbro Bjerringbro Idrætspark Medlemmer 

08-02-2018 19:00 GF Viborg Asmildkloster Medlemmer 

19-02-2018 19:00 GF Møldrup Møldrup Hallen—Taler Finn 
Jægersdorf, Forstander Klejtrup 
Musike erskole 

Medlemmer 

19-02-2018 19:00 GF Karup/Frederiks Alhede Hallen, Frederiks Medlemmer 

26-02-2018 19:00 GF Tjele Vammen Kro Medlemmer 

27-02-2018 20:00 GF Øst– og Vest Fjends Mønsted Kro Spisning kl. 18:00. 
Tilmeld. l Eivind. Kl. 18:45 pol. 
Indlæg ved Ulrik Wilbek, Claus 
Clausen, Ib Bjerregaard og Kris -
an Pihl Lorentzen. 

Medlemmer 

15-03-2018 19:00 GF VIVK (KOMFOR) Asmildkloster Medlemmer 

    

    

    

    

    

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: Annonceres senere 
 
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: 200 (papir) 700 (elektronisk) 

Porto Porto Porto Porto 

Fra denne gang får du MedlemsNyt lsendt pr. mail, 
hvis vi har din mailadresse. 
 
Hvis du har fået papirudgaven vil vi gerne have din 
mailadresse, så vi kan spare udgi er l tryk og porto. 
Gå ind på hjemmesiden 
 

www.viborg.venstre.dk 
 
og vælg Medlemsnyt. Tryk på den grønne knap TIL-
MELD  og udfyld mail-formularen og tryk Send. 

Returadresse: 
Fårdalvej 9 
8830  Tjele 

Medlems Nyt – December 2017 

VENSTRE I VIBORG KOMMUNE 

POSTLABEL 


