Beretning for 2017.
Så er der tid til en beretning for et Venstre år, som jeg vil dele op i to dele, nemlig
det landspolitiske og det lokale.
Først det landspolitiske,
I slutningen af 2016 omdannede Lars Løkke som bekendt sin Venstre mindretals
regering til en regering bestående af LA og det Konservative Folkeparti, stadig en
mindretalsregering og med DF som det parlamentarisk grundlag. Hvordan gik det
så!
• I 2017 gennemførte regeringen i alt 61 markante ændringer der fremmer
væksten, regulerer indvandringen og integrationen samt øger velfærden i vort
samfund. Jeg vil her kun nævne nogle af disse resultater.
• Flere penge til sundhed og ældre
Venstre prioriterer sundhed og ældre højt. Siden valget i 2015 er
sundhedsvæsenet blevet løftet med 3,8 mia. kr. Med finansloven for 2018
afsætter der yderligere 2 mia. kr. over fire år.
• Markante stramninger af udlændinge- og asylpolitikken
Der er indført en ny integrationsydelse på SU-niveau og genindført
optjeningsprincipper på børnecheck og folkepension for nytilkomne
udlændinge. Der stilles højere krav til statsborgerskab, og det er blevet
sværere at få familiesammenføring. Vi har desuden indført en nødbremse på
asylområdet, så vi kan afvise asylansøgere ved grænsen, hvis vi Danmark igen
oplever en ukontrolleret strøm af flygtninge og migranter, som vi oplevede
det i efteråret 2015. De mange stramninger har medvirket til at dæmpe
asyltilstrømningen til Danmark. Vi skal tilbage til 2008 for at se markant færre
asylansøgere end nu.
• Erhvervs- og iværksætterpakke gør det billigere at være dansker og drive
virksomhed
I dag bliver danske virksomheder ramt af en række afgifter, som er besværlige
at administrere og tager tid fra kernevirksomheden. Men afgifterne rammer
også forbrugerne og gør det dyrt at være dansker. Derfor gennemføres en
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markant lempelse af afgiftstrykket, så det bliver billigere at være dansker,
virksomhedernes byrder lettes, og grænsehandlen mindskes. Alt imens den
grønne omstilling fremmes gennem fortsat lempelse af elvarmeafgifter til
gavn for vedvarende energi. Der er vedtaget:
• En fortsættelse af Bolig/jobordningen.
• Ændringer der giver en større fordel af at tage et arbejde fremfor passiv
forsørgelse.
• Regler mod overimplementeringer af EU-regler.
• Udflytning af statslige arbejdspladser. Selv om Nordjylland ikke fik så mange
ved den sidste udflytningsplan er vi den landsdel med størst antal statslige
arbejdspladser.
• Styrket politi indsats med et markant øget antal optagelser på politiskolen.
• Bande pakker, øget straffe for bl.a. vold.
• En række skattelettelser, primært i form af afgifts reduceringer eller helt
afskaffelser. Størst betydning er vel nedsættelsen af registreringsafgiften på
personbiler. PSO afgiften afskaffes over en længere periode med det resultat
at en gennemsnitsfamilie i 2025 råder ekstra over ca. 2-.500, - kr.
• Sol og Vind er støttet med 100 mio. sammen med andre områder på
energipolitikken.
• Dagtilbuddene er tilført 580 mio. kr. over en 4. års periode
• Ny kræftplan 4.
• En demenshandleplan.
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• Frit valg på ældreområdet
• Genopretning af skattevæsenet
• Afskaffelse af 2 procents produktivitetskravet på sygehusene. Blot for at
nævne nogle.
• Midler afsat til bedre infrastruktur på de fynske- og østjyske motorveje, men
desværre ingen igangsættelse af den tredje Limfjordsforbindelse.
• Tilbagestår stadig 2 procent produktivitetskravet på uddannelsesområdet, et
hindrende uddannelsesloft, manglende generelle markante skattelettelser og
en SU-reform. Områder der blev stor lanceret i den såkaldte 2025 plan.
• Som almindelig vælger får man indtryk af 2018 som et meget ustabilt politisk
år. DF´s forsøg på samarbejde med socialdemokratiet henover sommeren. Det
blev vist kun en sommerflirt med en misbrugt Mette Fredriksen som resultat.
Årets afsluttende finanslovsforhandlinger og ændringer af
personbeskatningen kan ikke få andet end dumpekarakter, dog med en
fornuftig finanslov for 2018 som resultat. Nu senest forsøger DF et nyt
samarbejde om socialdemokratiets udlændingeudspil, der på visse områder jo
ikke er DF politik. Det er lige før Venstre er overhalet højre om på det område.
• Som afslutning af den landspolitiske del af beretningen vil jeg stille
spørgsmålet om nye finanslovsforhandlinger i slutningen året vil kunne
gennemføres eller vil resultere i et fremrykket folketingsvalg som så vil blive
den organisatoriske opgave i dette år?
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Nu til vor egen forening: Støvring og omegn.
2017 var jo året hvor der skulle valg til et nyt byråd og af medlemmer til
regionsrådet.
For et år siden var vi samlet til generalforsamling i dette lokale. Kort efter fik vi, med
hjælp af Anny Winther, startet en debat om brugen af og den offentlige adgang til
højskolens lokaler i forbindelse med at Rebild kommunes kulturskole (musikskolen)
skulle gøre brug at hele højskolen og at tagetagen skal renoveres. Lige nu er der
stadig muligt at leje lokalerne i stueetagen.
På denne generalforsamling lykkedes det ikke at få suppleanter valgt og det meste
af året har bestyrelsen kun bestået af 6 medlemmer, idet Thommas Poulsen ikke har
været aktiv har ønsket at udtræde af bestyreslen.
Kort herefter gik forberedelserne til valgarbejdet i gang og første handling var et
opstillingsmøde den 17. april, med et stort fremmøde. Her blev 8 kandidater
opstillet. Senere kom der 3 flere og en faldt fra.
I alt 10 kandidater fra vor forening var opstillet til valget.
Nu skulle der skabes opmærksomhed om Venstre i Støvring og kandidaterne. Gert
Fisher, fra vor forening, var jo spidskandidat, så i alt 11 kandidater skulle
promoveres.
Anny Winther og Allan Jensen var tidligere opstillet til regionsrådsvalget på
kommune foreningens generalforsamling i marts måned..
2017 startede med et medlemsmøde den 4. april på Lokalhistorisk arkiv i Øster
Hornum, der var tænkt som en opfølgning af den succesfulde byvandring i det gamle
Støvring i 2016. Tilslutningen var dog ikke overvældende.
Første store offentlige møde var den 15. juni. Det havde udgangspunkt fra Hjedsbæk
Kro. Her orienterede skovridder Bendt Egede Andersen de mange fremmødte om de
genopretningsplaner som Skov og naturstyrelsen har udarbejdet vedrørende Hjeds
sø.
Efter gåturen til området, var der grillstegt et vildsvin som Gert Fisher og Claus
Kierstein havde nedlagt i de sydsvenske skove og bragt hjem. Mellem 75 og 80
personer var mødt op til dette arrangement, som tillige var begunstiget af fantastisk

4

godet vejr. Om det var vildsvinet eller genopretningsplanen der trak vides ikke, men
et flot arrangement. Tak til Gert for vildsvinet.
Den 10. august inviterede vi på et besøg i Himmerlandsbyen i Aarestrup. Her var
interessen også stor. ca. 50 fremmødte blev klogere på en anden tankegang både
hvad angik livsstil og bolig etablering og indretning.
Den 19. september havde vi besøg af integrations- og udlændinge minister Inger
Støjberg. Bog & Ide i Støvring havde først en bogsignering, hvorefter ministeren
holdt et flot oplæg om sit arbejde og flygtningesituationen i det hele taget. Ved
denne lejlighed var kandidaterne mødt op i sine flotte Venstre jakker som
kommuneforeningen havde udstyret alle kandidater med. Tak til Claus Kirstein for at
få mulighed for dette arrangement.
Herefter blev der mere direkte valgkamp for kandidaterne, allerede 20. oktober var
kandidaterne samlet til uddeling af stegt flæsk i regnvejr på Støvring Bytorv. I alt
blev 6 kg flæsk uddelt på mindre end 2 timer.
Den 5. november var der mulighed for at afprøve sine lystfiskerevner i de nyanlagte
fiskedamme ved Buderupholdm. Der blev serveret pølser, brød og en lille en til at
holde varmen på. Godt besøgt og igen begunstiget af godt vejr, dog uden fangst af
fisk.
Alle arrangementerne har efterfølgende været omtalt i lokalaviserne og enkelte
også i Nordjyske. Vi kan se tilbage på et aktivt møde år med god opbakning af
lokalsamfundet og af bestyrelsesmedlemmerne.
Ved hjælp af sponsorstøtte og bidrag fra vor vælgerforenings kassebeholdning, blev
hver kandidat støttet med ca. 65 betalte plakater. 5 store bannere blev ophængt i
Støvring, Sørup, Øster Hornum og Suldrup, betalt af foreningen.
En valgavis blev udarbejdet til husstandsomdeling i samarbejde med Veggerby. Her
var der en mindre egenbetaling fra kandidaternes side. I alt blev ca. 6.500 aviser
omdelt. Medlemmerne modtog et valgbrev den 10. oktober, hvilket resulterede i en
betydelig valgstøtte, som kunne forstærke vor valgkampagne væsentligt.
I uge 44 og 46 indrykkede vi separate annoncer for Gert Fischer i lokalaviserne samt
Himmerlands sektionen i Nordjyske i uge 46. I vores avis var der et Venstre omslag
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på 4 sider, hvor vores andel var halvdelen af udgifterne. Alt i alt en massiv
annoncering for vore kandidater i lokalområdet.
Hvordan blev valgresultatet så? For Venstre i Rebild kommune et flot valg, 8 valgte
medlemmer til det kommende byråd. Vor forening fik valgt 4 medlemmer, Gert
Fischer, Suldrup, Thomas Simoni Thomsen, Øster Hornum, Anna Oosterhof,
Guldbæk og Jesper Greth, Støvring. Pernille Wulff, Aarestrup blev med sit flotte
stemmetal anden stedfortræder til byrådet.
Når man ser på de enkelte afstemningssteder er resultaterne meget forskellige.
I Øster Hornum fik Venstre en fremgang på 7,8 %. Listestemmerne faldt med 6,0 %. I
Suldrup gik venstre tilbage med 15,6 %, (93 stemmer) listestemmerne faldt med 0,4
%. På Støvring afstemningssted gik Venstre tilbage med 31,1 % (545 stemmer) og
listestemmerne streg med 3,4 % til 20,0 %. På dette afstemningssted var der tillige
en tilgang af stemmeberettigede på 659. Valgresultatet i Støvring må samlet set
betragtes som meget utilfredsstillende.
Det samlede resultat for Venstre i Støvring og omegn var på 25,2 % mod 34,4 % ved
valget i 2013. Havde Støvring by opnået et resultat tilsvarende 2013 ville Venstre
have haft et mandat mere i de nyvalgte byråd.
Alle kandidaters resultat bevirker modsat også at der er 8 Venstremedlemmer i det
nuværende byråd, da vi kun er 40 stemmer far kun at have fået 7. medlemmer
Konklusionen af denne analyse må blive, at den kommende bestyrelse har en klar
defineret opgave, nemlig at finde en række kandidataspiranter, som gerne må være
en afspejling af vort afstemningsområdes befolknings sammensætning. Disse emner
skal aktiveres allerede nu, således det er kendte ildsjæle der stiller op til valget i
2021.
Glædeligt er at Anny Winther blev genvalgt til Nordjyllands regionsråd.
Tillykke til alle der blev valgt.
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Der skal udtrykkes en stor tak til alle kandidaters utrættelig indsats under
valgkampen og en stor tak til de mange hjælpere der deltog og løste de mange
opgaver der er forbundet med afvikling af valget.
Stor tak skal også lyde til de mange bidragsydere der har støttet valgkampen med
materiel og kontante bidrag.
I sådan et valgår har bestyrelsesmøderne også været hyppige. I alt 7 af slagsen
udover de afholdte medlemsmøder.
I dette år har bestyrelsen, som jeg nævnte under indledningen, ikke været
fuldtallige, idet Thomas Poulsen ikke har været et aktivt bestyrelsesmedlem og da
der ikke blev valgt suppleanter har der været færre hænder til at løse de mange
opgaver året bød på.
Medlemstallet var ved slutningen af 2017 på 132 medlemmer, hvoraf 3 er
æresmedlemmer.
En stor tak skal lyde for et godt samarbejde til mine 5 bestyrelseskolleger og
samarbejdet med vore 2 valgte byrådsmedlemmer der har været flittige deltagere
på møderne. Fremadrettet håber vi på at alle 4 valget byrådsmedlemmer vil deltage
for derved at drøfte politik.
En stor tak skal lyde til Bodil og Else Marie for deres levering af bagværk til møderne,
for det har oftest været dem der har bagt, som også er tilfældet i aften.
Dette var det jeg har ment at være beretningen for 2017.
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