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Venstre i Rebild Kommune 

Generalforsamlingen d. 15.3.2022 kl. 19.00 på Rebildhus. 

Formandsberetningen. 

______________________________________________  

 

Kommuneforeningen. 

Der har været afholdt 4 KF- møder og 1 medlemsmøde siden sidste generalforsamling d. 17 juni. 

Og rigtig mange arbejdsmøder. 

På disse møder har kommunalvalg været et punkt på dagsorden. Valgkamps Strategi og økonomi. 

Fylder selvfølgelig rigtig meget. Men også, at få kandidater klædt godt på. Vi fik lavet et rigtig godt 

valgprogramshæfte hvor bl.a. kandidaterne kunne læse lidt omkring venstres holdninger i Rebild 

Kommune. 

”Og ja” vi ville jo gerne have haft flere stillet op på venstre liste, men til gengæld var det rigtig 

gode kandidater. Som var meget arrangerede. Og alle har deltaget i et hav af valgmøder og event 

over hele kommunen. 

Venstre i Rebild fik en rigtig god respons tilbage fra vælgermøderne, og alt det gav en rigtig god 

mavefornemmelse.       

Vi var jo blevet spået til ”en stor massakre” af de politiske analytikere til kommunal- og 

regionsrådsvalget, men de har tydeligvis aldrig stiftet bekendtskab med Venstres mange ildsjæle 

der på gader og stræder, i lygtepæle og ved hoveddørene, mødte vælgerne med budskaber om 

mere frihed og flere muligheder til danskerne.  

Venstres Formand Jacob Ellemann Jensen var på rundtur i Danmark. 0gså Rebild kommune blev 

besøgt, i ugerne op til valget.  

Venstres Landsorganisations kampagnemaskine bakkede op med annoncer for de lokale 

spidskandidater på de største hjemmesider herhjemme, og alles store indsats blev belønnet. 34 

borgmestre og 2 regioner, der nu har en Venstremand eller kvinde i spidsen. 

En af de borgmestre blev jo som bekendt Jesper Greth som efter et rigtig godt forarbejde fra 

Kommuneforening og valgkamps udvalget, blev valgt efter 8 års borgmestertørke for venstre i 

Rebild. Derforuden blev der valgt 6 kandidater til venstres byrådsgruppe. 

Sammen med det indgåede valgforbund, bestående af Venstre, Konservativ og Dansk Folkeparti 

samt efter nogle forhandlinger med Radikale Venstre kunne denne gruppe mønstre 15 

byrådsmedlemmer til Byrådet. 
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Regionsvalget. 

Som noget helt nyt i Nordjylland, blev Mads Duedahl fra venstre valgt til Regionsrådsformand efter 

socialdemokratisk dominans i rigtig mange år. Og vores kandidat i Rebild Anny Winther blev også 

valgt til rådet og Anny er efterfølgende blevet gruppeformand for venstre gruppe. 

For at alt det kan lade sig gøre, kræver det penge på kistebunden. Men vi må desværre erkende, at 

vores økonomi ikke kan følger med omkostningerne for at lave valgkamp. Og fik vi ikke bidrag 

udefra, vil det ikke kunne lade sig gøre føre valgkamp i Rebild kommune, som det vi har gjort. 

Derfor vil jeg gerne sige en stor tak til alle, som har bidraget med arbejdskraft, naturalier, store 

som små bidrag. Det gør en virkelig stor forskel.  

 

Kredsbestyrelsen. 

Der gøres klar med valgmateriale, plakater flyer m.m. man ved jo ikke hvornår Statsminister Mette 

Frederiksen kan finde på at trykke på knappen. Der har jo gået rygter om folketingsvalg her i 

foråret. Men det er jo kun statsministeren der kender tidspunktet.   

Og Det kræver også mange frivillige hænder at føre valgkamp til Folketingsvalg. Frivillige er 

nødvendige og uvurderlige i kampen for at få valgt vores lokale folketingskandidat Marie Bjerre.  

Det er dog helt sikkert at kredsen og Marie er klar, når tiden kommer.  

  

Lokalforeningerne. 

Lokalforeningerne er godt udfordret med vigende medlemstal.                                                                                 

Nyt tiltag fra landsorganisationen er, 

 ”nu er det muligt at lave løbende medlemsindbetaling. ” Det betyder at uanset hvornår man 

melder sig ind i venstre så er man medlem i et år og først modtager den næste indbetaling et år 

efter, og ikke som nu hvor man modtager indbetaling i januar.  

Men det kan også skyldes andre ting omkring vores dalende medlemstal. F.eks. nogle dårlige 

Landspolitiske sager. Formandsskifte, Inger Strøyberg, minksagen, men også det at, det er rigtig let 

at få nyheder og meninger fra alle mulige steder, også udokumenterede.  

Vælgerne interesser sig nok også mest for politik op mod et valg. Det sidste, er noget som 

Kommuneforeningen så småt er begyndt at diskutere ”hvordan kan vi gøre det mere interessant at 

være medlem af et politisk parti. ”  

 

Landsmødet. 

Så fulgte landsmødet endelig vores 150+1 års landsmøde hvor 1.800 mennesker klappede taktfast 

til formandens beretning. Med fin deltagelse fra Rebild. Og en fantastisk aften i Boxen i Herning. 
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Her til sidst. Skal vi huske. 

Opad ad bakke er også fremad. Citat fra formanden 

Mange er medlem af Venstre fordi man har et liberal livssyn og holdninger, og være med til at 

trække Danmark og vores lokalsamfund i en liberal retning og debattere den politik, der skal 

medføre generobring af regeringsmagten.  

Der er ikke tvivl om at rød stue er villige til, at gøre hvad der skal til og sælger gerne ud af liberale 

mærkesager for at blive siddende i statsministeriet. ”Tænk” om vi efter næste valg, vil kunne finde 

en udenrigsminister fra enhedslisten.   

   

Med disse ord.  

Giver jeg ordret tilbage til Generalforsamlingen. 


