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leder
At dansk politik er omskiftelig, er til fulde 
bevist gennem de seneste ugers nær-
mest utrolige udvikling med en regering, 
som overtræder selveste Grundloven, 
og med en statsminister, hvis arrogance 
og magtbrynde er hidtil uset.
Der er vendt op og ned på alt, kort og 
godt.
Som det største oppositionsparti skal 
Venstre være klar til igen at overtage 

ansvaret for Danmark, ligesom Venstre 
lokalt skal være klædt på til at genind-
tage positionen som borgmesterparti i 
Randers Kommune.
Forude ligger et år med store udfor-
dringer. Sikkert er det, at vi skal til valg 
i november, nemlig til kommuner og 
regioner. Så der er rigeligt at tage fat 
på. Heldigvis er mange gode kræfter i 
aktion, og som det vil fremgå af artik-
lerne i denne udgave af Kronbladet, 
arbejdes der målbevidst.
Redaktionen ønsker alle en glædelig 
jul og et godt og lykkebringende nytår, 
hvor vi forhåbemntlig kommer fri af 
coronatruslen.

 Redaktionen

Redaktionen
ønsker læserne
en god jul 
og et godt nytår
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af Knud Pedersen 
Kommuneforeningsformand (V) 

Formanden 
har ordet

Venstre blev ikke  
en del af Budget 2021
Venstre ville gerne være med til at sætte 
retning for udviklingen af Randers Kom-
mune, men det budget, der blev en 
realitet med det snævrest mulige flertal, 
sætter ingen retning og er stort set uden 
ambitioner og de, der er, er født i Venstre.

Hvis vi kalder det forhandlinger, så blev 
Byrådet orienteret samlet, hvorefter der 
var møder mellem borgmesteren og de 
enkelte partier og lister. På vores ” for-
handling” kunne vi konstatere, at vi var 
ca. 50 millioner kroner fra hinanden og 
efter et par timers forløb havde der kun 
været en bevægelse på knap 10 mill. kr. 
og de mange små forslag var der fortsat, 
så hele den socialdemokratiske gruppe 
var blevet tilgodeset.

De alternative forhandlinger.
Venstre var parate til at lave et budget 
uden om S, men grundlaget SF var i 
løbet af dagen gået fra at tage initiativ 
til at være helt lukket ned. Ikke desto 
mindre så fik det alternative budget et 
indhold, der var langt bedre end det, 
der blev resultatet og Venstre fik meget 
væsentlige områder med i dette forslag.

Venstre eget forslag
Vi mener fortsat, at det er sundt at hvert 
område hvert år skal vurdere, hvor der 
kan spares eller ændres forretnings-
gange, der gør det bedre og billigere at 
drive en kommune. Disse penge kan så 
være med til at udvikle de samme eller 
andre områder til en bedre betjening af 
kommunens borgere.

Derudover ser vi også på de tal, som 
bliver udarbejdet af Venstres lands-
organisation. Hvis vi tager børnepas-
ningsområdet, så bruger vi i Randers 
årligt 31.497,- kr. pr. barn i alderen 0-13 
år, mens man på landsplan bruger 
35.863,- kr. Derfor indeholdt vores bud-
getforslag flere penge til området 

➥ Tidlig indsats og flere hænder i dag-
institutionerne:  10 mill.

➥ Ny Pendler børnehave i Randers 
Syd:  21.5 mill. i 2023.

➥ Daginstitutioner:  7.7 mill.

Folkeskolen
Her bruger Randers 66.818,- kr. pr. elev 
mens der på landsplan bruges 72.317,- 
kr. - Så vi foreslog:
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➥ 10 mill. kr. til forbedring af indeklima 
og daginstitutioner og skoler

➥ Breddeidræt og sundhedsfremme

Ældreområdet
Der jo har været meget omtalt, disku-
teret og udskældt - der indeholdt vores 
forslag:

➥ En undersøgelse af hele området

➥ Genetablering af natcentret

➥ Ældre- og handicapombudsmand

➥ Talentprogram til de ansatte på 
området (kulturændring)

➥ Forlængelse af klippekortet.

➥ Analyse af hjælpemiddelområdet og 
øget bevilling

Infrastrukturområdet
Der har afgørende betydning for bosæt-
ningen. Her skal der ske noget da der er 
et aktuelt fald i antal borgere i Randers 
kommune.

➥ Fremkommelighed / Veje:  10 mill. kr. 
Bla. Ringboulevarden

➥ Investering i cykelstier 10 mill. kr. 
sikre skoleveje og øget fremkom-
melighed

➥ Klimabro:  20 mill. kr 

Vedr. Klimabro og Østbro så er vi i 
Venstre tilhængere af begge projekter, 
men har prioriteret Klimabroen, da det 
er en beslutning, vi selv kan tage og 
at den skal ses i sammenhæng med 
en nødvendig klimasikring af Randers 
by. En Klimabro kan derfor både øge 
fremkommeligheden for borgerne og 
erhvervslivet samt sikre betydelige 
værdier i Randers By samt spille med 
i projekt Byen til Vandet, der rummer 
mange gode udviklingsmuligheder for 
Randers Kommune.

En Østbro er med Socialdemokratiet 
udskudt i det uvisse og vi kan i Randers 
ikke selv bestemme denne etablering. Vi 
forsøger derfor at skubbe på for at fast-
holde den beslutning der blev truffet med 
Venstre i regeringen om en udvidelse af 
E-45 med støjværn! Men også her er der 
ingen aktuelle planer i den nuværende 
regering for dette projekt. 
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D. 16. november næste år skal randru-
sianerne igen til stemmeurnerne for at 
bestemme sammensætningen af vores 
byråd. Med under et år til valget går vi 
nu ind i den afgørende fase i forhold til 
at sikre, at Venstres byrådsgruppe kom-
mer til at få vokseværk til næste kom-
munalvalg. Internt påbegynder vi vores 
politikudvikling, hvor I som medlemmer 
får muligheden for at byde ind på vores 
politik, og vi som byrådsmedlemmer 
– og kandidater har det bedst mulige 
grundlag at gå til valg på. Og der er 
meget at tage fat på, hvis vi fremadret-
tet skal sikre os, at Randers Kommune 
er en kommune i udvikling, hvor vi har 
spændende arbejdspladser, gode dag-
institutioner, skoler og en ældrepleje, 
hvor der bliver ydet en værdig pleje 
med respekt for borgeren. Nedenfor er 
bare en række områder, som Venstre til 
næste år skal have klare løsninger på: 

Randers taber terræn i bosætningskap-
løbet. Vi kan se, hvordan kommuner 
som Horsens og Silkeborg løber fra os. 
Det har stor betydning for den velfærd, 
at vi kan tilbyde, hvis ikke vi formår at 
få flere til at blive en del af vores fæl-
lesskab. 

Flere skal i job og flyttes fra offentlig 
forsørgelse. Randers halter efter øvrige 
kommuner i Østjylland, når det kom-

mer til beskæftigelse. Det har enorm 
betydning for den enkelte at blive en del 
af et meningsfuldt arbejdsfællesskab, 
ligesom det har en enorm betydning 
for vores kommunale økonomi. Var Ran-
ders på niveau med landsgennemsnit-
tet ville vi årligt kunne spare 232,1 mio. 
kroner. Penge som kunne bruges på 
udvikling, velfærd eller sænke skatterne. 

Randers Kommune skal være en stærk 
erhvervskommune, der fastholder og 
tiltrækker nye virksomheder. Selvom 
Dansk Industris årlige erhvervsklimaun-
dersøgelse ikke nødvendigvis er et 
sandhedsvidne, så er det problematisk, 
at en kommune som Randers kun er nr. 
65 ud af landets 98 kommuner. Vi skal 
som kommune sikre gode rammer for 
vores erhverv, vi skal som kommune 
have ja-hatten på, når virksomheder og 
investorer ønsker at skabe udvikling i 
vores kommune. 

Dette er blot få af de områder, vi i vores 
parti skal tage fat på. Jeg håber at I vil 
være med til at udvikle vores politik 
frem mod valget, så vi har det stærkest 
mulige fundament, når valgkampen 
går i gang. 

Af Christian Brøns 
Gruppeformand og borgmesterkandidat (V)

ET ÅR TIL 
VALGET
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Det 
parlamentariske 
arbejde i en 
pandemi 
Af Michael Aastrup Jensen,  
udenrigspolitisk ordfører, MF (V)

Folketingets arbejde er ikke stoppet – hel-
digvis! Men de mange coronatilfælde på 
Christiansborg er en udfordring for det 
parlamentariske arbejde. Vi, som 
politikere, skal i højere grad være 
mere fleksible og kunne deltage 
i det parlamentariske arbejde 
virtuelt. Det er ny måde for os 
at arbejde på, hvilket kræver vi i 
højere grad er omstillingsparate 
og får vores IT til at fungere. På 
den måde adskiller vores situa-
tion sig ikke mærkbart, fra den som 
mange andre danskere står i til daglig. 
Vigtigst af alt er dog, at vi kan udføre vores 
parlamentariske arbejde på en ordentlig og 
forsvarlig måde. Et godt eksempel at det 
parlamentariske arbejde er udfordret er 
vores møde i Udenrigspolitisk Nævn, hvor en 
russisk satireduo udgav sig for at være den 
hviderussiske oppositionspolitikker Svetlana 
Tikhanovskaja. Heldigvis opsnappede jeg, 
at der var noget galt da hun spurgte ind til 
dyrebordeller, hvorfor vi ikke fik sagt noget 
der kan true Danmarks sikkerhed. Eksem-
plet understreger, at vi løbende skal være 
opmærksomme på sikkerheden i det parla-
mentariske arbejde, særligt når Folketinget 
arbejder under en verdensomspændende 
pandemi. Sidste gang det skete er over 100 
år siden. Dengang havde den spanske syge 

fået sit greb om Danmark, og det på bag-
kanten af en verdenskrig der havde ødelagt 
Europa og dræbt en generation af unge 

mænd. Dengang som nu, er folkestyret 
det faste anker, der skal få Danmark 
sikkert i gennem krisen. Det par-
lamentariske arbejde bliver dog 
ikke lettere af, at vi har en rege-
ringen, der handler egenrådigt 
gang på gang. De andre partier 
herunder Venstre bliver sjældent 
orienteret inden regeringen melder 

nye tiltag ud. I stedet orienterer rege-
ringen partierne kort tid inden de præ-

senterer nye stramninger. Hele mink-sagen 
er et godt eksempel på dette. Regeringen 
har ikke alene truffet beslutning om at slå 
alle danske mink ihjel – syge såvel som raske 
mink, de har også handlet uden lovhjem-
mel og retfærdiggjort det med henvisning 
til folkesundheden. Grundloven må aldrig 
brydes med henvisning til folkesundheden, 
hvorfor vi i Venstre er ekstremt kritiske over 
for regeringen og dens metoder, der anses 
for at være et demokratisk problem med 
henvisning til at de demokratiske processer 
er sat ud af spil. 

På trods af både en egenrådig regering og 
coronatiltag i det parlamentariske arbejde, 
kæmper jeg fortsat for vores lokale mær-
kesager i Randersområdet. Gl. Estrup skal 
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endnu engang lægge deres årlig driftstilskud 
i hænderne på velvillige lokale politikere, 
og endnu en gang kæmper jeg for at få til-
skuddet i hus. Gl. Estrup er en vigtig dansk 
kulturinstitution vi skal bevare, så det ikke 
kun er de mange kulturinstitutioner i Køben-
havn, som modtager støtte. Udvidelsen af 
E45 mellem Aarhus N og Randers N står 
stadig ekstremt højt på min liste. Udvidelsen 
af E45 vil sikre Randers en bedre infrastruk-
tur og bidrage positivt til hele Østjylland. 
Men regeringen har endnu ikke indkaldt til 
forhandlinger om infrastrukturen, og nu er 
min tålmodighed snart sluppet op. Social-
demokratiet og regeringen har tømt kassen, 
og derfor må de svare på hvilke prioriteter 
de har på området, og jeg forventer at det 
er meget uambitiøst. Sidst men ikke mindst 
er jeg glad for at i deler samme opfattelse 
af hele regeringens håndtering af mink som 
jeg selv. Det er, sagt på en pæn måde, en 
skandaløs håndtering af mink som regerin-
gen har haft. Netop regeringens håndtering 

af minkene understreger vigtigheden af et 
stærk Venstre i regering, og at det er vigti-
gere end nogensinde før. 

HUSK også, at hvis du ikke allerede modta-
ger mine regelmæssige email nyhedsbreve, 
så tilmeld dig via min hjemmeside: www.
michaelaastrup.dk/join 
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Coronaens hærgen i 2020 har betydet 
massevis af menneskelige tragedier og 
økonomiske katastrofer over hele verden. 
Det er en dybt alvorlig situation, som kræver 
ledelse. Men ledelse skal ikke kamme over 
i magtfuldkommenhed. Tværtimod fordres 
der bred politisk opbakning og åbenhed, 
således at også den brede befolkning kan 
bakke op om de forskellige restriktioner. Og 
det kræver, at man ikke bare skruer på den 
store knap, men så vidt muligt justerer op 
og ned på mange mindre, - så vi også har 
noget at leve af efter coronaen, og eksem-
pelvis at handle i, gå ud at spise på og opleve 
hos, - sammen.

Sidst men ikke mindst, så er ingen hævet 
over loven. Heller ikke statsministeren. Mink-
sagen er på så mange måder chokerende og 
regeringens forslag til epidemilov er lige så 
blottet for respekt for det enkelte menneske 
og virksomhederne. 

Af Louise Høeg, 
formand for Sundheds, Idræts og Kulturudvalget (V)

Coronaens 
indvirkning på 
sundheds- og 
kulturområdet

I Danmark her der siden marts været en lang 
række restriktioner og tiltag for at dæmpe 
coronaen, og mange har været ganske for-
nuftige, mens andre har virket mindre gen-
nemtænkt. I perioden fra marts til maj blev 
der alene i Region Midtjylland gennemført 
17.000 færre operationer og 200.000 færre 
ambulante behandlinger. Det var altså rigtig 
mange borgere, der fik en alvorlig mave-
puster, da de modtog brevet om at deres 
aftale i hospitalsvæsnet var blevet udsat 
på ubestemt tid, - og især for de mange 
der ikke bare kunne købe sig til en tid hos 
det private. Heldigvis er denne praksis nu 
anderledes, og der justeres løbende, hvis 
det bliver nødvendigt.

I Randers Kommune sundhedsområde er 
genoptræningen heller ikke foregået som 
den skulle, men jeg synes, at vores sund-
hedsmedarbejdere har gjort, hvad de kunne 
indenfor rammerne for at gennemføre de 
mange individuelle genoptræningsplaner 
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og de forskellige rehabiliteringshold (KOL, 
kræft, lænde-ryg mm). Eksempelvis er gen-
optræning via Zoom og PC/tablet blevet 
etableret under lockdown'en, og siden er 
uderummet blevet brugt i langt højere grad 
end tidligere, og der bliver konstant sprittet 
af og holdt stor afstand.

For Kulturområdet var (og er) det en meget 
forvirrende tid. Kulturaktørerne er vidt 
forskellige og med meget forskellig øko-
nomisk baggrund, og der var mange, der 
blev udeladte ved de første hjælpepakker 
og skulle vente længe, - og skulle arbejde 
hårdt for,- at de også fik en hjælpepakke. 
Jeg kender mange af vores kulturaktører 
i Randers Kommune rigtig godt og har et 
godt samarbejde med dem, og det var dybt 
urimeligt hvad de blev udsat for.

Jeg er opvokset i et hjem, hvor vi mødte 
masser af kultur og politik både hjemme og 

ude, og begge dele ligger mig meget nært. 
I krisetider, så bliver det tydeligt at kunsten 
og kulturen er vigtige for os. Det er vigtigt for 
vores sammenhængskraft, for fællesskabs-
følelsen, for at forstå den verden vi lever i, 
og det kan gøre os klogere på, hvordan vi 
kommer igennem det. Kulturen og kunsten 
er vigtige for et samfund, og derfor var det 
også meget foruroligende for mig at læse om 
vores Kulturministers vaklende holdning til 
at påpege kulturens vigtighed i begyndelsen 
af coronakrisen.

Lige nu går det ok for kultur- og fritidsom-
rådet i kommunen, men vi holder vejret og 
venter på at se vores foreningers, idræts-
klubbers og forskellige kulturinstitutioners 
årsregnskab for 2020. 

Og venter på coronaens og ditto restriktio-
nernes uforudsigelige udvikling. Lad os håbe 
på et lysere 2021.
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mail@faarupturistbusser.dk  .  www.faarupturistbusser.dk

Faarup Rute- & Turistbusser
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Venstres medlemmer i Region Midtjylland 
har ved et virtuelt opstillingsmøde officielt 
valgt Anders G. Christensen som partiets 
spidskandidat til næste års regionsrådsvalg. 
Det mangeårige byrådsmedlem i Favrskov 
Kommune, hvor han også har været borg-
mester, blev valgt uden modkandidat. 

"Jeg er stolt og glad over den tillid, Venstres 
medlemmer har vist mig. Jeg ved det forplig-
ter. Der er udfordringer nok at tage fat på i 
arbejdet med at sikre en bedre sammen-
hæng i behandlingen mellem praktiserende 
læger, hospitaler og kommuner. Og jeg glæ-
der mig til at komme rundt i hele regionen 
for at høre, hvad der optager borgerne", siger 
Anders G. Christensen. 

I det kommende år frem til valget i november 
2021 ser han frem til at sparre med Ven-
stres nuværende gruppeformand Carsten 
Kissmeyer og partiets øvrige regionsråds-
medlemmer om udviklingen af sundheds-
væsenet i Region Midtjylland.

Ifølge Carsten Kissmeyer har Venstre fundet 
en særdeles kompetent og politisk erfaren 
afløser for ham selv som spidskandidat til 
regionsrådsvalget:

 ”Jeg har kendt Anders G. Christensen 
gennem mange år, idet vi har haft betyde-
lige samarbejdsflader både i hans tid som 
borgmester og efterfølgende som formand 

for kommunernes samarbejde i Region 
Midtjylland. Anders har en solid evne til 
at gennemskue sagernes substans og de 
politiske udfordringer i dem”, siger Carsten 
Kissmeyer.

Han peger på, at Anders G. Christensen 
også er et velkendt ansigt i Venstres par-
tiorganisation, hvor han blandt andet i de 
seneste år har haft sæde i Venstres hoved-
bestyrelse: 

”Anders er kendt som en solid, liberal poli-
tisk fighter”.

Formanden for Venstre i Region Midtjyl-
land, Jens Nicolai Vejlgaard, ser frem til at 
føre valgkampagne for den nye kandidat til 
formandsposten i regionsrådet:

”Vi er utrolig trygge ved Anders G. Christen-
sen som vores spidskandidat, og det er dej-
ligt, at vi har fået anføreren for Venstres hold 
på plads. Nu glæder vi os til at få fundet det 
øvrige kandidathold af stærke kandidater fra 
hele regionen. Det er vores erklærede mål, at 
vi skal sikre et blåt Region Midtjylland efter 
valget i november 2021”, siger Jens Nicolai 
Vejlgaard.

Læs mere om Anders G. Christensen på: 
https://midtjylland.venstre.dk

VENSTRE HAR VALGT SIN FORMANDSKANDIDAT

Anders G. Christensen

REGIONSVALG '21
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1 ÅR TIL KV21
Venstre arbejder allerede nu på at stå stærkt ved Kommunalvalget i novem-
ber 2021, MEN det kræver penge og dem har vi ikke mange af.

Venstre beder derfor om din støtte! 
Du kan støtte på mage forskellige måder og vi vil løbende komme med 
flere muligheder og samtidig give dig mulighed for både at være en del af 
arbejdet og en del af beslutningerne.

Du kan på nuværende tidspunkt vælge at støtte med :

Køb
Valgplakat ....................  25 kr. stykket

Vejsideplakat ..............  30 kr. stykket

KV21
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Støtteannonce 
For 100 kr. og opad kan du støtte Venstres budskaber og kandidater

Angiv om du vil nævnes med navn, firma eller være anonym.

Støtteannoncer vil blive bragt i udvalgte medier 

Du indbetaler det beløb, du ønsker at støtte med ved at indbetale på Ven-
stres KONTO:   Reg. 9319 konto 2915545.

Du kan også nu melde dig som frivillig til forskellige enkeltstående 
opgaver :

Disse omfatter mange forskellige opgaver efter dit ønske !

Hjælp til uddeling......................................  Holde styr på materialer

Ringe dørklokker med kandidat .........  Bemande en stand/udstilling

Lave kaffe .....................................................  Bage en kage

Sætte plakater op .....................................  Sætte store bannere på rammer

Køre en bil ; måske din egen  ..............  Sætte bannere op i området

Lave annoncer ...........................................  Deltage i valgmøder

Skrive indlæg ..............................................  Like opslag fra kandidater

Meld dig til :  Venstreiranders@outlook .dk Knud Pedersen 2177 5071.

Sener vil vi oprette en gruppe VALG21Gruppemedlem

Hvor du med en indbetaling på et beløb vil både modtage og få muligheder 

Knud Pedersen.
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Vi har i Danmark har forpligtet sig gennem 
EU’s biodiversitetskonvention om at standse 
tilbagegangen af biodiversitet samt via 
Naturpakken om at styrke biodiversitet, som 
blå blok vedtog i 2016. 

Naturens tilstand er stærkt nedadgående, 
og flere og flere arter er truede og i fare for 
at uddø. Senest viser den danske Rødliste 
fra 2019, som er et grundlag for at vurdere 
mangfoldigheden af arter, og hvor truede 
disse er, en markant tilbagegang. Dobbelt 
så mange arter er i fare for at uddø, som 
for ti år siden, og der er tale om massedød. 

For at leve op til lovgivningen skal vi handle 
og indføre tiltag, der kan modvirke denne 
tilbagegang, for at sikre gode og holdbare 
levesteder for vores arter.

Gør vi ingenting 
fortsætter denne tilbagegang. 
En af måderne til at hjælpe naturen, er at 
give naturen mere plads ved at lave større 
sammenhængende naturområder, hvor der 

er dynamiske overgange altså ingen skel 
mellem skov, åbent land og vådområder, 
som enge, ådale og moser. Disse overgange 
giver gode levevilkår for mange arter, og 
giver dem mulighed for at spredes. 

Et andet vilkår for at styrke naturen er at 
indsætte store græssende dyr, da de netop 
kan skabe variation og ravage ved at vælte 
træer, bide bark og grene samt træde jord 
op, der giver mange levesteder. Derudover 
fjerner de næring i form af græs, så urter 
og blomster får bedre mulighed for at etab-
lere sig. De store græssere spreder frø via 
deres pels og afføring, og hjælper ligeledes 
arter med at spredes, således de får bedre 
livsvilkår. 

For at holde disse dyr i de områder, som vi 
gennem lovgivning skal holde lysåbne og 
pleje, er hegning en nødvendighed. Nuti-
dens store græssere som kronvildt finder 
naturligt sin føde i skov eller andre naturom-
råder, hvor der er muligt. I Danmark er mere 
end 60% af landet dyrket med landbrugsaf-

Kort sagt om Natur

Af Katrine Fruelund, Byrådsmedlem (V)
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grøder, og der er hele året rundt tilgængeligt 
føde på markerne. I vinterhalvåret hjælper de 
vinter grønne marker med at tilbageholde 
næringsstoffer mod udvaskning til vandmil-
jøet. Men markerne tiltrækker også vildtet, 
da føden er let tilgængelig. Det betyder at 
vildtet flyttes fra skovene og naturområ-
derne og ud på markerne. Derved skaber de 
ikke samme ravage i de områder, hvor det 
ville gøre bedst gavn for naturen. Derfor er 
indhegninger af større sammenhængende 
områder nødvendigt for at fastholde vildtet 
i ønskede områder. 

Mols Bjerge, Lille Vildmose og Almindingen 
på Bornholm er bare nogle af disse hegnede 
områder med adgang, hvor besøgende kan 
møde både bison, elg og vilde heste på deres 
vandringer i naturområdet.

Naturpakken fra 2016 indeholder, udover 
styrkelse af biodiversitet, også indsatser om 
at styrke friluftslivet, og gøre områder mere 
tilgængelige. Når der sættes hegn, skabes 

der en helt naturligt en barriere, som holder 
nogle besøgende fra at bevæge sig ind i 
et område. Det samme kan store dyr gøre, 
ligesom de kan være med til at gøre områ-
der mindre tilgængelige grundet væltede 
træer, og stier som trædes i stykker. Derfor 
er det yderst vigtigt med fyldestgørende 
information og oplysning om, hvad dyrene 
tilbyder området, men især om hvordan man 
som besøgende skal agere i mødet med 
nogle af disse dyr, for at skabe mest mulig 
tryghed. Valget at dyr vil ligeledes være et 
vigtigt tiltag mod at forene besøgende med 
naturpleje. Det er alfa og omega.

Mit håb er at de rekreative interesser og 
friluftsliv kan forenes med naturpleje i 
indhegnede områder således at både de 
besøgende til stadighed har mulighed for at 
opleve naturen og dyrene, men også at natu-
ren får mere plads og mulighed for at udvikle 
sig, så de naturlige levesteder styrkes.
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ASSENTOFT ERHVERVSCENTER

Slår portene op for 
NYE VIRKSOMHEDER

ASSENTOFT ERHVERVSCENTER
Virkevangen  .  Assentoft  .  8900 Randers

Tlf.  86 49 41 45
Carl Damgaard Nielsen
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Det er sjældent jeg bliver rigtig vred. Men 
jeg er så vred over at man i Danmark kan 
fyre en overlæge og beskylde ham for de 
værste ting som slet ikke er sandfærdige.
Jeg taler om min ven og gode kollega Ulrich 
Fredberg, overlæge og medlem af regions-
rådet for Venstre.
Først udsender koncerndirektør Ole Thom-
sen en pressemeddelelse om at Fredberg 
har ansvaret for at flere lungekræftpatienter 
i Silkeborg ikke har fået den rigtige under-
søgelse og at patientsikkerheden ikke har 
været i orden. Og der kan derfor være risiko 
for at man ikke har opdaget lungekræft i tide.
Sandheden er den stik modsatte. Silkeborg 
er det sted i hele region Midt, hvor man har 
fundet flest patienter med lungekræft i tid-
ligt stadium. Og det er jo det, der er vigtigst, 
nemlig at finde en ny kræftsygdom så tidligt 
som muligt!
Så skriver Ole Thomsen i pressemeddelel-
sen også at Fredberg ikke har talt sandt, 
altså at han har løjet over for sygehusdirek-
tørerne. Den påstand er nu trukket tilbage.
Jeg var bisidder på det møde, hvor Fredberg 
blev fyret. 
(Fratrædelsesaftale). Og på det møde 
krævede jeg dokumentation for Fredbergs 
påståede løgn. Det kunne direktørerne ikke 
give mig.
Så påstår Ole Thomsen at der er samar-
bejdsproblemer med Fredberg.
Sandheden er at Fredberg nægtede at 
underskrive breve til ca. 100 patienter, som 
Ole Thomsen ville have genindkaldt til 
endnu en CT-scanning. Fredberg ville ikke 

Jeg er  
rigtig vred!

underskrive, fordi han fandt det helt vanvit-
tigt at genindkalde disse patienter. Professor 
Frede Olesen og mange andre er helt enige 
med Fredberg i denne sag. Der blev genind-
kaldt ca. 100 patienter og man fandt da heller 
ikke een eneste patient med ny lungekræft.
Både synd for patienter og synd for øko-
nomien.
Den virkelige sandhed er at Ole Thomsen 
har fyret Fredberg, fordi han har et personligt 
uvenskab med Fredberg.
Fredberg har været fremsynet og der er 
mere og mere, der taler for at Fredbergs 
umdersøgelse af patienter med formodet 
lungekræft vil blive skabelon for fremtidens 
undersøgelser.
Fredberg skulle hædres i stedet for at blive 
fyret.
På mit initiativ fik vi regionsrådet oprejsning 
til Fredberg. Vi vedtog i enighed at patient-
sikkerheden for lungekræftpatienter har 
være i orden i Silkeborg.
Hvordan kan det lykkes for en enkelt 
embedsmand at fjerne en dygtig overlæge, 
som på alle måder er kompetent.
De fleste regionsmedlemmer har den hold-
ning at en politiker ikke må blande sig i 
personalesager. Det er jeg fløjtende ligeglad 
med. Jeg har brugt så mange timers arbejde 
på at forsvare Fedberg. De fleste politikere 
har desværre været helt tavse.

Af Jørgen Winther, læge og regionsmedlem (V)
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Transport har stor indflydelse på vores valg 
af bopæl, arbejdsplads, indkøbssteder og 
fritidsaktiviteter. Ligeledes placerer virksom-
heder sig der, hvor både arbejdsstyrken og 
varetransporten er let tilgængelig.

Derfor er det vigtigt, at vi i Randers Kom-
mune kan tilbyde borgere og erhvervsliv 
et attraktivt og velfungerende transportnet.

Fremtidens vejnet i Randers Kommune skal 
leve op til fremkommelighed på tværs af fjor-
den, på ringvejene og ligeså indfaldsvejene. 
Og netop fremkommelighed er nøgleordet 
for at fastholde og udbygge den vækst, som 
skal give vores borgere de bedste mulighe-
der for oplevet velfærd.

DERFOR er det med stor beklagelse og 
forundring, at siddende borgmester, Torben 
Hansen, ikke giver infrastrukturområdet 
højere prioritet end tilfældet er.

I det netop vedtagne budget afsætter 
Socialdemokratiet 36 millioner kroner til 
infrastrukturprojekter, herunder Klimabro 
og cykelstier.

Vi i Venstre afsatte i vores 2021 budgetfor-
slag 160 millioner kroner till hhv Klimabro, 
en forlængelse af Ringboulevarden samt 
cykelstier.

Torben Hansen, 
kom nu ind i 
kampen!
Af Christina Kjærsgaard
Byrådsmedlem, Venstre

Vi har brug for fremkommelighed i Randers Kommune!
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For de læsere, der ønsker at fordybe sig i 
tidligere vedtagne og fremlagte kommunale 
budgetter, så er tendensen helt tydelig: S pri-
oriterer IKKE fremkommelighed og dermed 
IKKE vækstpotentialer på det lange sigt for 
Randers Kommune.

Den noget støvede “Infrastrukturplan 2008” 
finder i disse uger sin afløser “Infrastruktur-
plan 2020”. Det er beskæmmende læsning 
at sammenholde de to!

Det socialdemokratiske styre, som Randers 
Kommune har været underlagt i mange år, 
har ikke færdiggjort igangværende vejpro-
jekter. Det være sig eksempelvis udvidelsen 
af Århusvej samt Ringboulevarden nord 
om Randers, fra Hadsundvej til Udbyhøjvej. 
Ringboulevarden, som så dagens lys helt 
tilbage i 1998......

T. 7022 7026 · freka@freka.dk · www.freka.dk

www.verikon.dk

Dalbyovervej 40 • 8983 Gjerlev J. • Telf. 86 47 61 52 • Fax 86 47 66 99

LYKKE SMEDEN A/S

Dalbyovervej 40 • 8983 Gjerlev J. • Telf. 86 47 61 52 • Fax 86 47 66 99

LYKKE SMEDEN A/S

Min konklusion er klar, i årevis er der ikke 
blevet leveret på infrastrukturområdet og 
nu har vi “balladen”. Alt for mange ikke fær-
diggjorte projekter står i kø, en konsekvent 
underprioritering af vedligeholdelse af det 
eksisterende vejnet samtidig med, at vi skal 
levere på en forbindelse over Randers Fjord.
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Mens jeg sidder og skriver dette indlæg, er 
der faktisk under et år inden KV21. 

Jeg mener faktisk at vi står med rigtig gode 
kort på hånden, den nuværende byråds-
gruppe er efterhånden en sammentømret 
enhed, hvor alle vores dygtige politiker gør 
et super stykke arbejde. Vi har en borg-
mesterkandidat der virkelig har formået at 
byde ind med alle sine kompetencer, men 
han er stadig lydhør overfor andre og deres 
tilgang til tingene. Det gælder både internt 
i Venstre, men så sandelig også overfor 
vores politiske samarbejdspartnere og dem 
vi normalt ikke samarbejder med. Dejligt at 
vi kan vise at vi kan samarbejde bredt, det 
har byen brug for og ikke lige det vi har 
set de sidste 3 år, med en socialdemokrat 
i borgmesterstolen.

Men det er ikke nok med et godt team i 
byrådet, baglandet er også som forvand-
let, Der arbejdes i den grad sammen uan-
set hvilken vælgerforening du er medlem 
af. Det er skønt og er med til at give ny 
energi, til at give den en ekstra skalle det 
næste år. Og mit håb er at vi sammen kan 
løfte i flok.

I forbindelse med vores nye struktur og poli-
tik, er der nedsat nogle udvalg der har til mål 
at holde fokus på nogle udvalgte områder. 

Jeg er så heldig at jeg er en del af VVV = 
Venstre Vinder Valget. VVV er et adhoc 
udvalg hvor nogle af udvalgets hovedop-
gaver er: 

at lære af fortiden , arbejde i nutiden og 
forstå fremtiden for at sikre den rette plan-
lægning og strategi 

Af Jan Buus Larsen  
Formand for Randers Venstre  
og VENSTRE VINDER VALGET

KV 21

at levere en færdig køreplan til det udvalg 
der skal føre os sikkert gennem valgåret 

at fremlægge den færdige strategi og køre-
plan senest 1 januar 2021 (er besluttet at 
udvalget først aflevere deres køreplan lige 
før vores opstillingsmøde)

at samarbejde med de nedsætte udvalg for 
at sikre at alle leverer på planen 

Valgudvalget – VENSTRE VINDER VALGET 
- skal være lyttende og inkluderende

VVV har for nuværende afholdt 4 møder og 
vi er kommet godt i gang. 

Medlemmer af VVV er:

Ansvarlig: Christian Brøns 
 (styregruppen)

Formanden / Randers Venstre: 
 Jan Buus Larsen 
 (styregruppen)

Byrådet: Louise Høgh 
 (styregruppen)

Byrådet: Christina Kjærsgaard 

Havndal: Knud Pedersen

SYD: afventer udpegning 

Purhus: Allan Bundgaard 

Langå/Stevnstrup 
 Anders Henrik Jensen
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PN TØMRER
& BYGGEFIRMA

A/S

np
Eriksvej 11 · 8960 Randers SØ · Tlf. 87 11 03 33
tpn@tpn.dk · www.tpn.dk · cvr-nr. 2147 9438

Efter generalforsamlingen er bestyrelsen nu konstitueret og godt i gang med arbejdet.

Vi fokuserer på, at profilerer Michael som ”Randers’ mand på tinge” og har derfor indledt 
et samarbejde med erhvervslivet, om at finde relevante lokalsager, som kan understøtte 
Michaels position som netop ”vor mand på tinge”. Christian Brøns deltager ligeledes i 
samarbejdet, som altså har et rent lokalt fokus.

Ligeledes relancerer vi Kronjyllands erhvervsklub med virkning fra det 
nye år, hvor vi tilbyder lokale virksomheder informationsservice og hjælp 
via bl.a. et månedligt webinar, samt dialog i aktuelle tilfælde. Her er etab-
leret et tæt samarbejde med Michaels politiske sekretær, Anders Burlund.

Bestyrelsesmedlemmerne er blevet bedt om, at skabe hver sin lille sup-
portklub, således at vi kan finde støtte og inspiration. Alle er velkommen!

Der er etableret fælles dialogmøder med Kreds Nords bestyrelse, med 
henblik på den fælles indsats for Venstres landspolitiske præsentation.

Om vi er klar til valg nu? Nej, men vi bliver det!

Venstre 
Kreds Syd, 
Randers
AF Uffe Færch, Formand Kreds Randers Syd
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Tlf. 86 45 28 55
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 Flere informationer om mødet :

Jørgen Andersen,  tlf.  8643 1551   |    e-mail : joa@kabelmail.dk

 ARRANGØR:   VENSTRE I RANDERS KOMMUNE 

VENSTRES FOLKEVALGTE I KRYDSILD
Mandag d. 1.  FEBRUAR kl.  19.00 Hvis Mette gir os lov? 

 

 
 
Det er Mette der bestemmer! 
 
Vores egenrådige statsminister Mette Frederiksen spændte med få dages varsel ben, og dermed mulighed 
for at vi kunne gennemføre den planlagte ”Varme stol ” i november måned. 
 
I Venstre går vi i modsætning til Mette og socialdemokratiet ind for demokrati og medindflydelse. 
Derfor inviterer vi vores medlemmer og andre interesserede til politisk debatmøde, hvor du kan få 
medindflydelse på såvel lokalpolitik som landspolitik lige nu. 
 

”Den varme stol” Venstres folkevalgte i krydsild.    
Helligåndshuset, Erik Menveds Plads, 8900 Randers C. Mandag den 1. februar kl.19.00.  
 
Fra folketingsgruppen: Kan du møde Venstres lokale folketingsmand Michael Aastrup, der vil berette hvad 
der sker af aktuel politik lige nu, såvel lokalpolitisk, som indenrigs og udenrigspolitisk. 
 
Fra Byrådsgruppen: Kan du møde Venstres borgmesterkandidat og formand for Udviklingsudvalget  
Christian Brøns, der vil orientere om sidste nyt fra byrådet, omkring aktuelle politiske sager i Randers 
kommune. Endvidere kan du møde formand for Landdistriktsudvalget Lars Søgaard, der vil orientere om 
hvilke sager landdistriktsudvalget arbejder med i øjeblikket. 
 
Mød op, og vær med til en spændende og informativ aften, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål og 
deltage i debatten, og derved være med til at påvirke de folkevalgtes beslutninger.  
Og husk, at det er dig der bestemmer dagsorden. 
 
Deltagelse er gratis og der er fri adgang for alle Venstre medlemmer med familie og venner. 
Øvrige interesserede bedes tilmelde sig på e-mail. joa@kabelmail.dk  
 
NB) COVID19. 
Vi følger sundhedsmyndighedernes vejledning m/afstand og af-sprit m.m. 
 
Flere informationer om mødet v/ Jørgen Andersen, Tlf. 86431551 eller e-mail joa@kabelmail.dk 
Arrangør: Venstre i Randers kommune. 

Hvis Mette gir os lov?
- det er Mette der bestemmer!

Vores egenrådige statsminister Mette Frederiksen spændte med få dages varsel ben, og 
dermed mulighed for at vi kunne gennemføre den planlagte ”Varme stol ” i november måned.
I Venstre går vi i modsætning til Mette og socialdemokratiet ind for demokrati og med-
indflydelse.
Derfor inviterer vi vores medlemmer og andre interesserede til politisk debatmøde, hvor 
du kan få medindflydelse på såvel lokalpolitik som landspolitik lige nu.
Fra folketingsgruppen: Kan du møde Venstres lokale folketingsmand Michael Aastrup, 
der vil berette hvad der sker af aktuel politik lige nu, såvel lokalpolitisk, som indenrigs og 
udenrigspolitisk.
Fra Byrådsgruppen: Kan du møde Venstres borgmesterkandidat og formand for Udvik-
lingsudvalget Christian Brøns , der vil orientere om sidste nyt fra byrådet, omkring aktuelle 
politiske sager i Randers kommune. Endvidere kan du møde formand for Landdistrikts-
udvalget Lars Søgaard, der vil orientere om hvilke sager landdistriktsudvalget arbejder 
med i øjeblikket.
Mød op, og vær med til en spændende og informativ aften, hvor du har mulighed for at 
stille spørgsmål og deltage i debatten, og derved være med til at påvirke de folkevalgtes 
beslutninger. 

Og husk , at det er dig der bestemmer dagsorden!
Deltagelse er gratis og der er fri adgang for alle Venstre medlemmer med familie og venner.
Øvrige interesserede bedes tilmelde sig på e-mail. joa@kabelmail.dk 
NB) COVID19.
Vi følger sundhedsmyndighedernes vejledning m/afstand og af-sprit m.m.

HELLIGÅNDSHUSET
ERIK MENVEDS PLADS

RANDERS C.
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Benyt det til at spørge om:

- hvordan lægemidler skal anvendes

- eller andre problemer i forbindelse 
 med lægemidler

Vores kundskab - din tryghed

Løve Apoteket Randers
Østervold 24
8900 Randers
Tlf. 86 42 00 62
Fax 86 42 11 62
rdsloeve@apoteket.dk

Kristrup Løve Apotek
Valdemarsvej 1
8960 Randers
Tlf. 86 41 29 12
Fax 86 41 29 14
kristrup@apoteket.dk

På apoteket får De personlig betjening

Hornbæk Løve Apotek
Viborgvej 102
8920 Randers NV
Tlf. 38 40 00 11
fax 38 10 00 12

Paderup Løve Apotek
Tlf. 86 44 75 12
Fax 86 44 75 13
storcentret@apoteket.dk


