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                                        Generalforsamling d. 20. marts 2018 

 

Kommuneforeningen. 

 

KF. Har holdt 6 bestyrelsesmøder, 2 medlemsmøder og 1 

præsentationsmøde af de nye Byrådsmedlemmer i 2017. 

 

Der blev arbejde meget, først på året, på at finde 

kandidater for venstre i Rebild Kommune. Lige efter 

opstillingsmøderne og frem mod sommerferien var der 17 

kandidater og det endelige tal blev 21 rigtig gode 

venstrekandidater som alle leverede en god og arrangeret 

valgkamp. 

Valgkampen blev for alvor skudt i gang sidst i maj med 

vælgermøder og der har hen over sommeren været over 

70 arrangementer i Rebild Kommune. Jeg har selv deltaget 

i del af dem og mange steder måtte man i al hast finde 

flere borde og stole for at huse alle de fremmødte. Og der 

har været en rigtig god spørgelyst rundt omkring. Der var 

fra mange steder direkte opfordringer til Kandidaterne på 

hvordan man lokalt men også generelt, kunne løse 

udfordringer. Vores valgte Byrådsmedlemmer har lovet at 

se på flere af de oplæg der kom frem på disse møder. 
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Kommuneforeningen havde lavet et valgprogram, som 

kandidaterne har kunnet holde sig til når de var til 

valgdebat eller valgmøder. Det er et program hvor venstre 

har fokus på netop Rebild kommune hvor visionen er, at 

Rebild kommune skal være attraktiv sted at slå sig ned. 

Enten det handler om bosætning eller etablering af 

virksomhed. 

På bolig siden er der gode muligheder især i Støvring og 

Centerbyerne for køb af grunde, til boligbyggeri. Det gør 

også at der bliver bygget rigtig meget og antallet af 

borgere stiger markant i disse år og det ligger derfor pres 

på vores institutioner. Til bl.a. vuggestuer og børnehaver. 

Og lidt senere også komme pres på vores Skoler. Der er 

allerede påbegyndt nybyggeri til bl.a. ny vuggestue i 

Støvring og der må forventes yderlige investeringer de 

kommende år inden for de områder. 

Der skal være gode skoler med et højt niveau, men også 

muligheden for lokale løsninger, der hvor elevgrundlag er 

tilstede, samtidig skal der være et økonomisk forsvarligt 

fundament for at drive dem.  

 

Venstre ønsker, at vi skal have et godt erhvervsklima og vi 

skal være blandt de bedste. Det falder i rigtig god tråd med 
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den, Erhvervs- og iværksætterpakke der fornyelig blev 

vedtaget. 

Og ikke som det har været indtil nu. Med mange afgifter, 

som er besværlige at administrere. 

Afgifterne rammer også forbrugerne. Derfor ønskede 

venstre at gennemføre en markant lempelse af 

afgiftstrykket, så det bliver billigere at være dansker, og 

virksomhedernes byrder lettes.  

Salget af Erhvervsgrunde her i Rebild Kommune er dog et 

af de steder der halter voldsomt bagefter. Der er over 44 

ha. Erhvervsjord til salg med samlet salgspris på over 66 

mio. 

Det betyder at udgifterne, der er afholdt til jordkøb, 

vejanlæg, kloaker med m.m. det stadig belaster 

kommunekassen. Der må og skal optimeres og evt. sættes 

erhvervsmægler på, for at få sat noget mere gang i salget.  

 

Ældre er også nøgleord for venstre. Livskvalitet og 

værdighed er områder hvor der skal være rigtig stor 

bevågenhed.  

Siden valget i 2015 er sundhedsvæsenet blevet løftet med 

3,8 mia. Med finansloven for 2018 afsatte forligspartierne 

yderligere 2 mia. kr. over de næste fire år. 
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Det falder godt i tråd med de ønsker vi har med, at der 

gives de ældre mulighed for og adgang til et varieret tilbud 

af ydelser i eget hjem, hvad enten disse er egen betalte 

eller betalt af kommunen. Og at der i fremtiden sikres en 

optimal udnyttelse af kommunens faciliteter på 

ældrecentrene, og at den rette kapacitet løbende udvikles, 

for at tilbyde vores ældre medborgere og deres pårørende 

en høj service, hvor vi kan anvise pladser, når behovene 

opstår. 

 

Det er blot et lille uddrag fra Venstres valgprogram i Rebild 

kommune. Den ligger og er frit tilgængelig på Venstres 

hjemmeside. Kommuneforeningen ønsker, at den skal 

bruges som et værktøj og at den skal udvikles på løbende.  

 

Vi havde også held til i løbet af året, at trække flere af 

Venstres folketingsmedlemmer til området, først 

Finansminister Kristian Jensen som besøgte os 3 gange. 

Først i løbet af foråret hvor han så hvor stærkt det gik med 

grundsalget til boligbyggeri samt vores nye bymidte i 

Støvring, og senere var han ude for at se og høre om 

landbrug med de problemer der kunne være med salg af 

dem. Og lige op til valget kom Kristian Jensen 
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 Igen hvor kandidaterne fik sig en peptalk i valgkamp.  

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg kom 

også på besøg, hvor hun bl.a. signerede hendes nye bog. 

Og fortalte om Integration. 

Alle arrangementer har været godt besøgt. Og gav god 

omtale. 

 

Venstre indgik et teknisk valgforbund sammen med Liberal 

Alliance og oplandslisten. Alt det i fællesskab gav venstre 8 

mandater. Et rigtig godt valg, en fremgang, for første gang i 

mange år. Og ikke mindst et generationsskifte i Venstres 

gruppe. Det lover godt for fremtiden. 

At vi ikke kom for bordenden på valgaften er jo selvfølgelig 

rigtig træls, når man er blevet det største parti. Men 

muligheden var desværre ikke tilstede for efter, at venstre 

sammen med Social Fællesliste og DF. Have inviteret 

Socialdemokratiet til en snak. Men i deres iver efter at få 

Borgmesterposten og en udvalgsformandspost, ønskede 

de ikke en ordentlig dialog. Derefter lukkede de sig inde 

bag en godt forskanset dør bevogtet af Flemming Møller 

Mortensen hele aftenen og natten med. 
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Der inde Indgik de jo sammen med Dansk Folkeparti, 

Radikale Venstre og de Konservativ. Det mindst mulige 

flertal for at styre Rebild kommune de næste fire år. 

Men jeg føler mig ret overbevist om at Venstre nok skal 

komme til ordre og få indflydelse. Og som led deri, valgte 

vi allerede efterfølgende uge efter valget, at vælge en ny 

Gruppeformand nemlig Jeppe Ugilt Hansen og jeg føler mig 

ret overbevist om, at han vil stå i spidsen sammen med 

resten af Gruppen, for en konstruktiv opposition i 

fremtiden. 

 

Vi havde Nytårskur i januar sammen med Vesthimmerland, 

det var Kredsbestyrelsen som stod for arrangementet. 

En rigtig fin aften hvor der deltog over 120 til spisning i 

Haverslevhallen. Finansminister Kristian Jensen holdt 

nytårskur talen hvor han fortalte om finansaftalen som lige 

netop var blevet indgået. Der var rigtig god diskussion og 

spørgelysten den var stor. Sidst, men ikke mindst Marie 

Bjerre vores folketingskandidat for Himmerlandskredsen 

Om hendes vej, for at komme i folketinget. 
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Regionen Rebild 

Der er også Regionsråds valg 

Der blev Rebild Tildelt 3 pladser. 

Der var opstillingsmøde for Regions kandidaterne d. 23. 

marts. Der blev indstillet 3 kandidater. De har været rundt i 

Regionen til valgmøder og arrangementer. 

Anny Winther blev valgt med et rigtig fint personlig 

stemmetal. Og efterfølgende har Anny fået plads i 

Psykiatriudvalget. 

Efter Regionsvalget har Regionsbestyrelses formand 

Birgitte Josefsen meldt ud at hun ønsker at trække sig. Og 

der skal derfor findes en ny formand. Til den post. 

 

Vælgerforeningerne. 

Her til sidst vil jeg gerne slå fast med et syv tommer søm, 

at alt det med lave Regions- og Kommunal kampagner 

kun kan lade sig gøre ved, at man har et rigtig stærkt hold 

af lokalforankrede mennesker. Som kan få alt det 

praktiske til at fungere. Dem som sørger få, at venstre får 

kandidater til opstillingsmøder. At venstre bliver talt om 

ude i lokalområderne.  
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Vælgerforeningerne er et grundelement for Venstres 

eksistens. Uden jeres meninger og ideer, Uden jer til at 

ligge pres på vores politiker, Uden jer til at hænge 

plakater op, Uden jer til at lave kaffen, Uden jer ville 

venstre ikke være det, det er. Der er også blevet valgt nye 

bestyrelsesmedlemmer i flere af vælgerforeninger Det 

lover godt for fremtiden i venstre i Rebild kommune. 

  

Med disse ord vil jeg gerne give ordet tilbage til 

Generalforsamlingen. 

 

 


