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leder
Snart sagt til alle tider er det kom-
mende valg kaldt for  det vigtigste 
nogensinde.
Kommunal- og regionsrådsvalget 
tirsdag den 16. november er ingen 
undtagelse. Der er meget på spil 
for Venstre.
Til alt held stiller Venstre med, hvad 
flere har benævnt den stærkeste 
kandidatliste nogensinde. Der er 
en fin spredning hvad angår alder, 
erfaring, erhverv og bopæl, så alle 
dele af Randers Kommune kan blive 
repræsenteret.
Der er nuværende byrådsmedlem-
mer, som tager en tørn mere, og der 
er nye til at afløse dem, som efter 
eget ønske stopper. Venstre har et 
godt og varieret tilbud til vælgerne.
Til regionsrådet melder sig nye 
kandidater, efter at Jørgen Winther 
efter mange års fornem indsats for 
Venstre, både i Folkertinget i Aarhus 
Amtsråd og nu senest i regionsrå-
det, har valgt at sige farvel til aktiv 
politik.

På de følgende sider præsenteres 
Venstres kandidater.
Valgkampe koster penge. Mange 
penge, endda. Her i bladet kan man 
se, hvordan man kan yde et bidrag. 
Alt tæller.
Og til sidst det ikke mindst vigtige: 
få alle potentielle Venstre-stemmer 
frem tirsdag den 16. november.

God valgkamp!
Redaktionen
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af Knud Pedersen 
Kommuneforeningsformand (V) 

Formanden 
har ordet

Vi har :
✔ En rigtig fin liste med 25 gode kandidater

✔ En Borgmesterkandidat der har fremtiden 
foran sig 

✔ Vi har et godt og fremtidsrettet valgpro-
gram

✔ Vi fik afgørende indflydelse på det nye 
budget

✔ Vi har gode politiske resultater på trods 
af at vi ikke har borgmesterposten

✔ Det der driver denne kommune fremad 
er vores tidligere beslutninger

Kære Medlemmer
Nu er der ikke lang tid til et afgørende valg d. 16. november. Venstre i Randers har 
brug for din hjælp til at sikre os et godt valg. Vi tror vi kan få et godt valg !

Men vi behøver din hjælp til :
✔ At glemme landspolitikken

✔ Koncentration om at det handler om 
Randers og kun Randers

✔ Snak positivt om Venstre 

✔ Kontakt venner og naboer og tal om 
Venstre i Randers

✔ Meld dig hos en af vores kandidater og 
støt dem i deres valgkamp med en hjæl-
pende hånd fysisk, mentalt og måske 
også økonomisk

T. 7022 7026 · freka@freka.dk · www.freka.dk
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Claus Berggren – Randers, borgmesterkandidat
Jeg er meget overvældet over at Venstre i Randers har 
bakket op om mit kandidatur. Jeg vil efter bedste evne 
forvalte kandidaturet. Jeg er 56 år og har haft en karriere 
i økonomi, hvor jeg bl.a. har arbejdet tre år i Mellemøsten, 
et år i Norge og tog for 11 år siden beslutningen om at 
flytte fra Sjælland til Havndal. Jeg blev adm. direktør for 
Overgaard Gods, fik lavet en turnaound og skabt en sund 
forretning efter underskud i mere end 30 år. Jeg er gift 
med Mette, som er kosmetolog, og vi har sammen to 
børn, Emilie på 23 år, der studerer cand.merc. i finance 
and international business, og Lucas på 18 år, der går i 3.g 
på Tradium. Se også artikel andet sted i bladet.

Venstres kandidater 
Kommunalvalget 2021 

Randers Kommune
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Louise Høeg – Randers
Jeg har været medlem af Venstre i 24 år og af Randers 
Byråd i snart 20. Det er et privilegium at repræstere de 
borgerlige, liberale stemmer i byrådet . Jeg har fokus 
på det enkelte menneskes ressourcer og værdighed, 
kommunens udvikling samt Venstres frihedsideal i det 
politiske arbejde. Jeg er optaget af, hvordan man som 
menneske og virksomhed mødes af den kommunale 
forvaltning, så man ikke føler sig som den lille mand 
mod systemet. Jeg arbejder bl.a. for at forbedre vores 
sundhedsprofil til glæde både for det enkelte menne-
ske og den fælles kommunekasse og for at vore ældre 
medborgere har en tryg og værdig hverdag. Og så er det 
vigtigt, at vi konstant efterser vores drift, så vi får mest 
mulig velfærd og udvikling for skattekronerne.

Morten Lindberg – Assentoft
Jeg er 43 år, har kone og to børn. Jeg har hele livet boet i 
Nørhald/Randers Kommune og er adm. direktør i Ommer-
syssel Godstransport A/S. Mine politiske  mærkesager er: 
Tiltrækning af arbejdspladser. Tiltrækning af nye borgere. 
Forbedret forhold til nuværende virksomheder. Gruppen 
af passivt forsørgede skal nedbringes. Der skal være til-
lid og opbakning til de dygtige medarbejdere i Randers 
Kommune. Ønsker vi en kommune i udvikling, der sam-
tidig har råd til borgernær velfærd, at sætte mennesket 
i centrum, skal vi lykkes med ovenstående.

Lene-Prip Sørensen – Hald
40 år, enlig mor til fire børn, 3-12 år. Cand.mag., lektor og 
masterstuderende. Borgerlige-liberale værdier danner 
den politiske ramme, hvor individets frihed og det frie 
valg er det centrale for mig. Jeg vil arbejde for profilin-
stitutioner og pasningsmuligheder i lokalsamfundet. At 
nedbringe antallet af langtidsledige. Arbejde for foran-
dring af Jobcentret, så mennesket er i centrum, og for 
bedre dialog med virksomhederne. Jeg ønsker en grøn 
kommune med bl.a. fokus på bæredygtighed i børne-
hjøjde (Unesco-skoler). Kultur- og fritidslivet skal priori-
teres bredt. Lokale foreninger skaber liv i landsbyerne, 
noget der vægtes højt, når man vælger at bosætte sig 
uden for byen. Facebook: Lene Prip-Sørensen – En plads 
til Prip. www.priplene.dk
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Niels Erik Wegger – Bjergby
Jeg driver slægtsgården Bjergbygård. Jeg går op i kultur, 
historie og traditioner. Da jeg forlod Randers Statsskole 
i 2001, skulle der gå ni år, før jeg igen havde bopæl i 
Randers. Jeg har brugt årene på at uddanne mig, først 
med to år ved JDR i Holstebro som befalingsmand. Der-
efter et år i udlandet ved landbrug. Efter uddannelse til 
agrarøkonom i 2007 fik jeg tilbudt job ved Landbrug & 
Fødevarer på Axelborg i København. Har siden taget en 
finansiel uddannelse og arbejdet to år på Danish Crowns 
hovedkontor i Randers. Jeg har altid været aktiv med 
sport, jagt og netværk, så mine mærkesager omhandler 
foreningslivet, sportsaktiviteter, friluftsliv og naturen. I 
daglig tale er jeg bedst kendt som “Wegger” helt siden 
ungdomstiden i Spentrup IF.

Niels Erik Christensen – Ø. Bjerregrav
Jeg har været medlem af Randers Byråd i snart fire år og 
er formand for Børne/Familieudvalget, medlem af Miljø- 
og Teknikudvalget og Landdistriktudvalget. Jeg driver et 
konventionelt landbrug i Ø. Bjerregrav med malkekøer 
og planteavl i tæt samarbejde med min søn, som driver 
økologisk planteavl. Jeg har tre voksne børn samt fire 
børnebørn, alle under 10 år. Min fritid bruger jeg på politik, 
familie og venner og gerne gåture i naturen.

Mads Kirk – Munkdrup
Jeg er 41 år, gift, har to børn på 10 og 13 år. Jeg arbejder 
som uddannelsesleder på Tradium som ansvarlig for 
vores EUD10, EUD/EUX Business samt industrioperatø-
ruddannelsen. Jeg er medlem af bestyrelsen for Kom-
muneforeningen og Venstre i Randers Syd. Jeg stiller op 
for første gang og ser frem til at bidrage med et godt 
lokalkendskab og liberale holdninger. Randers Kom-
mune fortjener et langt bedre ry end det nuværende. 
Vi skal fokusere på det positive og målrettet arbejde på 
tilflytning. Personligt mener jeg at kunne bidrage med 
erhvervserfaring og kommunal indsigt og være et frisk 
pust, der ikke bærer rundt på gamle historier.
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Lars Søgaard – Langå
Jeg er 45 år, min kone er socialpædagog, og vi har bør-
nene Anders og Agnes. Jeg er uddannet cand.merc. og 
arrbejder som logistikchef i dagligvarebranchen. I min fri-
tid har jeg ud over politik også arbejdet med udvikling af 
byggegrunde. Jeg er formand for Landdistrikudvalget og 
ambitiøs på kommunens vegne. Vi skal være en attraktiv 
kommune, der kan tiltrække og fastholde borgere i hele 
kommunen. Konkret vil jeg arbejde for en bedre kollektiv 
trafik uden nedskæringer, for breddeidrætten, ikke mindst 
på landet, understøtte landdistrikterne som både vækst-
motorer og bosætningssted. Jeg vil arbejde for bedre sko-
leveje og binde cykelstinettet sammen, også landsbyerne 
imellem. Jeg er et udpræget familiemenneske og holder 
også af rekreative ture i lokalområdet eller se Anders spille en fodboldkamp.

Kasper Justesen – Randers
Jeg er 22 år og studerer statskundskab ved Aarhus Uni-
versitet ved siden af mit arbejde som lærervikar. Jeg er 
byrådskandidat og kandidat til regionsrådet på vegne 
af Venstres Ungdom i Midtjylland. Grunden til, at jeg på 
trods af et læsetungt studium og arbejde ved siden af 
kandiderer til to betydelige valg er, at jeg inderligt tror 
på hjælpe andre menesker og gøre en indsats for vores 
demokrati. Økonomisk vækst og generel fremdrift står 
ikke i opposition til at hjælpe dem, som har behov for 
hjælp. Mine pejlemærker som politiker er derfor vækst, 
fremdrift og hjertet på rette sted.

Karen Mathilde Højlund Jensen – Tånum
Jeg er 47 år og bor i Tånum med min mand Kim. Vi er 
begge selvstændigt erhvervsdrivende. Generelt går jeg 
ind for et bedre Randers, hvor det skal være nemt både 
at være borger og erhvervsrivende. Der skal være kort 
vej ind til kommunen. Jeg rummer bredt, men ønsker i 
høj grad at vækste og udvikle Randers. Vi skal passe på 
vores erhverv og sørge for at handle lokalt. Jeg vil gå ind 
i byrådet med en god tone, hjøjt humør og sund fornuft.
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Knud Pedersen – Mellerup
Jeg bor i Mellerup sammen med min kone på et nedlagt 
landbrug med heste. Vores børn er i gang med deres 
erhvervsliv, og jeg har derfor tid og kræfter til at gå ind i 
det politiske arbejde. Mine interesser er landdistrikterne. 
men også erhvervslivet og børn og unges uddannel-
sesmuligheder i vores komune. Infrastruktur og miljø er 
kerneområder, så derfor kan en etablering af klimabroen 
kun gå for langsomt.

Jan Buus Larsen – Randers
Jeg er gift, har to voksne børn og to bonusbørn. Jeg er 
glødende optaget af Randers FC og formand for Venstre 
i Randers, stiller også op til regionsrådet. Jeg vil kæmpe 
indædt for, at Randers forbliver i danske kommuners 
Superliga. Mine fem pejlemærker: Randers er mere end 
midtbyen. En chance til ungdommen, så flere får uddan-
nelse og job. Sunde virksomheder giver sunde arbejds-
pladser. En tryg ældrepleje og gode skoler samt hjælp til 
socialt udsatte er et must. Sport og sunde fælleskaber 
gennem vore mange sportsklubber skaber sunde og 
givende fællessksaber. Men det kan gøres endnu bedre. 
Jeg kender Randers ind til benet, og i mit professionelle liv 
har jeg solid succes med at skabe gode relationer mellem 
arbejdspladser og unge med hænderne godt skruet på.

 Jens Peter Hansen – Asferg
Uopfordret stillede jeg op til KV 1997, fordi jeg kunne 
konstatere, at der i lokalpolitik var langt mellem perso-
ner, der var dumme nok til at ville, og dygtige nok til på 
ordentlig vis at give kvalificeret modspil til forvaltningen 
professionelle djøf´ere. I Venstre har vi desværre mistet 
dygtige, erfarne folk op til KV21, så der er i høj grad behov 
for dem, der er dumme nok til at ville, og dygtige nok til at 
kunne. Jeg har stadig energien, idéerne og visionere, og 
dette koblet med 20 års erfaringer gør, at jeg i høj grad 
også i byrådsperioden 2022-25 vil kunne præge udvik-
lingen, så der bliver plads til virkelyst og foretagsomhed 
i Randers Kommune. 
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Anders Burlund – Randers
Jeg er 29 år og arbejder til daglig på Christiansborg for 
det lokale folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen. De 
sidste fire år har jeg været formand for Vandmiljø Ran-
ders og har været med til at sætte retning for forskellige 
projekter i Randers. I fritiden cykler jeg lange ture og ser 
meget cykelsport. Mine mærkesager er: Klimasikring af 
Randers. Jeg ønsker, at vi fortsætter med at åbne Øster-
vold for at etablere flere regnvandsbassiner. Bedre infra-
struktur i hele Randers, flere, bedre og sikre veje og en 
opprioritering af cykelstier. Flere i beskæftigelse. Vi skal 
have flere fra passiv forsørgelse over i arbejde. Dem, der 
kan arbejde, skal arbejde.

Annette Mejer – Hornbæk
Samboende med civilingeniør Michael Lei og mor til to 
døtre på 20 og 26 år. Min vision er, at Randers skal være 
en dynamisk kommune, hvor der ikke behøver at være 
langt fra tanke til handling. En god kommune at arbejde, 
bo og leve i uanset alder og bopæl. Jeg kunne godt 
tænke mig, at Randers kom på landkortet som mulig-
hedernes by med et godt iværksættermiljø, en levende 
midtby, og hvor nærdemokrati både kan ses, høres og 
føles i hverdagen. Jeg har en særlig interesse i unge med 
diagnoser, fordi jeg véd, at der er mange uudfoldede res-
sourcer og kvalifikationer socialt og fagligt. Det vil skabe 
gode synenergier for den enkelte borger og for Randers 
Kommune generelt.

Anders Henrik Jensen – Stevnstrup
Jeg er 43 år. Efter uddannelse og job inden for regnskab 
har jeg læst HD i finansiering og er på 14. år nu ansat i 
Formuepleje A/S, Aarhus og varetager kundehandler og 
børspleje. Blev valgt til byrådet i 2017 og har udvalgspo-
ster i Miljø og Teknik og i Skole- og Uddannelsesudvalget. 
Mit engagement er i livet i landsbyerne og i nærheden af 
den gode skole i land og by, så man som voksen har lyst 
til at blive boende og stifte familie eller vende hjem efter 
endt uddannelse. Jeg vil fokusere på udvikling af Randers 
som bosætningskommune. Det enkelte menneske skal 
aktiveres via en mangfoldig palette med tilbud inden 
for kultur- , idræts- og fritidsaktiviteter. Gode interesser 
holdet mennesket sundt på vejen frem mellem det gode 
liv med karriere og familie.
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Josefine Præst – Randers
Jeg er 18 år og stiller op som VUs anden kandidat til 
kommunalvalget i november. Jeg stiller op med et 
stærkt ønske om, at vi skal gøre Randers til en attrak-
tiv kommune for unge. Det skal ske ved, at vi får flere 
ungdomsboliger i  Randers Kommune, og at vi skaber 
flere arrangementer for unge. Det skal vi for at sikre, at 
de unge bliver boende i Randers, men også for at sikre, 
at nye tilkommende unge kan få et netværk i Randers 
Kommune.

Anders Bach Andersen – Dalbyover
Selv om jeg er 76 år, vælger jeg at stille op. Når Joe 
Biden kan blive præsident som 77-årig, kan jeg også se 
en mulighed for at blive valgt med min store erfaring 
som folkevalgt.
Min mærkesag er først og fremmest Østbroen over/under 
Randers Fjord. I modsætning til den såkaldte Klimabro 
vil den gavne hele den nordlige del af kommunen. En 
motortrafikvej fra Sdr. Borup til Randers Nord er en frem-
tidsløsning, så borgere fra det nordlige opland kan komme 
hurtigt og sikkert til motorvejen. Nu skal vi enten gennem 
snoede veje eller gennem 17 lyskryds. Jeg vil arbejde for 
at fjerne dækningsafgiften og skatten på produktionsjord. 
Så hold på hatten og stem på nummer 18!

Carsten Solberg – Kristrup
Single, en søn. Jeg er uddannet detailslagter. Jeg har 
stor interesse for kommunen og dens indbyggere og 
vil gerne være med, at vi kommer i en bedre og sikker 
retning. Det kræver investeringer og tilflyttere. Derfor 
vil jeg arbejde for at gøre kommunen attraktiv at flytte 
til for både familer og virksomheder. Jeg vil arbejde for 
en værdig ældrepleje. Alle fortjener den hjælp, de har 
brug for. I foreningslivet skal alle havde bedst mulige 
vilkår. Ordentlighed – det brede samarbejde i byrådet 
med respekt for hinanden. Kristrup – en lokal stemme 
i byrådet. Mine fritidsinteresse er sport og kultur, og jeg 
er aktiv motionist i foreningslivet.
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Ole Jakobsen – Randers
Jeg har været selvstændig fotograf med Den Utradionelle 
i 27 år og interesseret sig for politik i endnu flere år. Før 
tiden som selvstændig var jeg lønmodtager og kender 
således begge sider af medaljen. Hvad mange nok ikke 
véd, har jeg levet direkte eller indirekte af landbruget 
halvdelen af livet. Mit politiske fokus vil primært være på 
erhverv og kultur og emner, som relaterer sig til det. Jeg 
sidder i bestyrelsen for Randers Handelsråd og er nyvalgt 
medlem af bestyrelsen for Fonden til Bevarelse af Gamle 
Bygninger i Randers. Desuden er jeg formand for Ejerlaug 
Sennelsgade og Ejerforeningen Jyllandsgade 7.

Kristina Møller  Spentrup
Jeg er 48 år, har en dejlig kæreste og tre sønner fra 17, 
19 og 21 med min eksmand. Jeg har boet i Spentrup i 
25 år og er aktiv i Spentrup IF, både som træner/leder 
og bestyrelsesmedlem og har haft tilknytning til KFUM 
Spejderne i Spentrup. For 10 år siden skiftede jeg mit 
arbejde ud med skolebænken og blev færdig som revisor 
HD-R i 2015, en drøm fra barnsben, der blev en realitet. 
Jeg arbejder nu som revisor i Hobro. Jeg nyder i fritiden 
at gå eller køre en tur i vores dejlige natur og nyder at 
være sammen med venner i festligt lag eller bare til en 
kop kaffe på terrassen.

Anton Schmidt Adamsen – Randers
Jeg er 71 år, født og opvokset i Sønderjylland. Jeg er 
uddannet som civiløkononom. Vi skal have: Værdighed 
i ældreplejen. Mulighed for at vælge. Liv og handelsliv 
tilbage i midtbyen. Et levende og sprudlende kulturliv. 
Gode skoler og dagtilbud til de yngste.
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Bertil Wraa – Vorup
Født og opvokset og altid bosiddende i Randers. nu 
i Vorup, hvor mine to børn går i skole og børnehave. 
Uddannet socialrådgiver i 2014, men har arbejdet som 
emebdsmand/offentlig leder lige siden. Aktuelt fungerer 
jeg som konsulent. I fritiden er jeg aktiv i den lokale jagt-
forening som underviser i skydefærdighed for nye jægere. 
Desuden går jeg selv på jagt. Friheden bliver også brugt til 
vands i båd – både med og uden fiskestang. Herudover 
er jeg optaget på Randers Grundliste. Nøgleordene for 
mit kandidatur er: Ordentlighed, retfærdighed og frihed.

Emil Seidelin – Randers
Jeg er 31 år og kommer fra en gård i Visby i Sønderjylland. 
Jeg har en professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed 
fra Aarhus Erhvervsakademi vinteren 2021. Til hverdag 
er jeg forsøgstekniker hos Velas, som er en virksomhed 
inden for landbrugsrådgivning. Jeg har interesseret mig 
for politik, siden jeg var teenager, hvor jeg var formand 
for Venstres Ungdom i Tønder i en kort periode. Nu, da 
jeg er færdiguddannet og har fået fast bopæl i Randers, 
føler jeg atter, at jeg har tiden til at dyrke min interesse 
for politik, hvilket jeg har ønsket længe.

Jens Bach Andersen – Nørbæk
Jeg er 47 år, far til fire og er født og opvokset på landet. 
Politik har altid været en stor del af mit liv. Jeg er aktiv i 
den lokale skolebestyrelse og prøver efter bedste evne 
at leve op til mine ambitioner om at støtte op lokalt. Jeg 
ønsker at styrke og udvikle de små lokalsamfund, og at 
vi har en kommune, der er attraktiv at slå sig ned i. Her-
under en styrkelse af infrastrukturen og håber både på 
tre spor på E45 og på enforbindelse, der forbinder Sdr. 
Borup- og Randers Nord-afkørslerne. Jeg vil arbejde for 
liv og udvikling i de små lokalsamfund, for en erhvervs 
og landbrugsvenlig kommune, at Nationalpark Fussingø 
gentænkes, og for stærke folkeskoler, der kan rumme 
alle. I fritiden er jeg passioneret skiløber og et aktivt 
udemenneske.
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Jeg er utroligt glad for at være Venstre i Randers kommunes lokale spidskandidat 
til Regionsvalget. Gennem mit politiske virke som først Socialudvalgsformand, og 
nu formand for Sundheds, - Idræts- og Kulturudvalget har jeg en bred viden om 
sundhedsområdet og erfaring fra det politiske arbejde, der ligger i snitfladerne 
mellem kommunerne og regionen. 

Jeg vil blandt andet arbejde for, at vi som patienter oplever et sammenhængende 
og trygt behandlingsforløb, og at informationerne om os følger med i hele forlø-
bet. Samt arbejde for at de sundhedsydelser der kan gives tæt på borgeren, skal 
gives netop i lokalområdet.

Der bor 1,3 mio. indbyggere i Regionen, og de 100.000 bor i Randers Kommune, 
så det er vigtigt med en lokal stemme.

Randers Regionshospital er en essentiel del af Randers Kommune. Det er vores 
2. største arbejdsplads, og en uundværlig tryghed for os i hverdagen. 

Børneafdelingen har flere gange været truet af lukning, og det er stadig den vig-
tigste opgave at fortsætte kampen for vores børneafdeling, og de specialer, der 
samarbejder med afdelingen.

Desuden vil jeg arbejde hårdt for at bevare Regionhospital Randers særdeles 
vigtige funktion af akuthospital.

Kandidat til Regionsrådet

Louise Høeg
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Jeg opstiller til regionsrådet med den klare målsætning, at vi får en Venstre-person 
i spidsen for regionsrådet. Et andet mål er, at vi kan få valgt en lokal Venstre-per-
son. Vi opstiller foruden mig Louise Høeg og Kasper Justesen, VU. Randers har 
brug for, at fremadrettet har et godt og velfungerende Regionshospital med gode 
sundhedstilbud tæt på og i rette tid. Vi skal have psykiatri til tiden. Psykiatriske 
sygdomme koster dyrt, både menneskeligt og økonomisk. En af regionens vigtigste 
opgaver er at sikre psykiatrisk hjælp til tiden. Det vil sige, at hjælpen er der, når den 
enkelte partient har brug for den og ikke, når der er et ledigt tilbud. Og så er en 
region, der trafikalt hænger sammen vigtig, hvis vi skal tiltrække nye til Randers.

Kandidat til Regionsrådet

Jan Buus Larsen
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Da jeg 1. januar 2002 kunne 
indtage borgmesterkon-
toret på Laksetorvet , var 
min indstilling klar. Jeg ville 
gøre en forskel. For selvom 
Randers byråd i mange år, 
som nu, havde været en 
politisk slagmark var der 
nu grobund for, at vi kunne 
gøre en forskel for borgerne 
i Randers. Der var mange opgave, at tage 
fat på og det krævede politisk mod. Ikke kun 
fordi jeg som Danmarks yngste borgmester 
skulle vise, at jeg var opgaven voksen, men 
også fordi Randers havde brug for en hård 
og sikker hånd på flere områder. 

Rockerne i Randers havde gennem flere år 
terroriseret byen og Storegade var et helt 
igennem utrygt sted. Derfor satte jeg mig 
for, at få sat en stopper for problemet. Sam-
men med SKAT og politiet fik jeg sammen 
med Randers Kommune oprettet Danmarks 
første rocker task force, som skulle tage 
fat på den omfattende kriminalitet og det 
sociale bedrageri. For Rockerne skabte 
ikke kun utryghed, de gav også Randers et 
meget kedeligt omdømme. Derfor var det 
centralt at vi fik smidt dem ud af indre by. 
Det lykkedes og nu kunne arbejdet, med at 
vende erhvervsudviklingen og det generelle 
ry gå i gang. 

For Randers havde lidt under flere års social-
demokratisk styre, hvor jura og personalesa-
ger var flydt sammen og havde givet mange 

uheldige sager. De smitter af 
på hvordan andre og medi-
erne ser vores kommune, 
derfor skulle vi have ændret 
billedet på Randers. Vi skulle 
forbindes med noget positivt. 
Dette er desværre sådan set 
også opgaven i dag, hvor 
borgmesteren har ladet stå 
til, og hvor flere skandalesa-

ger har ramt vores kommune. Dette betød 
også at erhvervsudviklingen havde stået 
stille og derfor var det også centralt for mig, 
at vi fik vendt udviklingen. Vi skulle tiltrække 
virksomheder, skabe arbejdspladser og vise 
at Randers kunne mere og andet. I løbet af 
de fem år lykkedes det mig, efter en mål-
rettet indsats og med politisk opbakning, at 
få tiltrukket flere virksomheder. Heriblandt 
Tulip og Vestas der begge valgte, at deres 
koncernhovedkvarter skulle være i Randers. 
Med Venstres erhvervspolitik fik vi solgte 
markant mere erhvervsjord og gik langt 
for, at gøre os attraktive over for flere virk-
somheder med en 2. plads i erhvervsklima 
på landsplan som resultat , samt skaffet 
overskud på kommunens regnskaber samt 
forøget kommunens kassebeholdning 
markant.

På mange måder er det også det der skal 
til i dag. Randers skal, set fra en gammel 
borgmesters stol, gøre mere for at tiltrække 
arbejdspladser, og være et attraktivt sted 
for både virksomheder og borgere, der er 
på udkig efter et sted at etablere sig. Det 

Det gør en forskel 
hvem der er borgmester

Af Michael Aastrup Jensen, MF, Udenrigsordfører (V) og tidligere borgmester
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Arbejder i samlet flok
af Claus Berggren borgmesterkandidat (V)

Når Venstre går til valg 
og valgkamp, så vil det 
være med det formål, at 
alle kandidater er et hold, 
en enhed og arbejder i 
samlet flok for at skabe 
et godt resultat for Ran-
ders i Venstre. Dette bli-
ver ikke et præsidentvalg, 
men en holdindsats, hvor 
vi først onsdag den 17 
november begynder at 
se på individet. Det skal 
dog understreges, at de 
enkelte kandidaters mærkesager bliver en 
vigtig del af valgkampen, som altid. Efter at 
have haft samtaler med kandidaterne må jeg 
også konstatere, at det er et meget stærkt 
hold med fin spredning i alder, kompetencer 
etc. dog er der et gennemgående tema efter 
alle disse snakke, de er alle supermotiveret, 
de er klar, jeg er klar.

Jeg vil gå forrest i kampen for at vinde den 
borgmesterpost tilbage, som vi i Venstre helt 
naturlig burde være i besiddelse af og derfor 
har jeg hele mit fokus på valgkampen og har 
ikke et job bortset fra de bestyrelsesposter, 
som jeg bestrider.

Jeg vil bl.a. gå til valg på, 
at vi skal nul-fejls kulturen 
til livs i kommunen, dette 
sætter alt initiativ på hold 
indtil sagen er vendt og 
drejet, konsulenter som har 
belyst en sag (og fået et 
honorar, som kunne bruges 
andet steds), og som kunne 
være ekspederet langt hur-
tigere. Jeg vil være en synlig 
borgmester, borgerne skal 
kunne se en borgmester 
være synlig også når der 
ikke skal klippes snores, 

men når dårlige sager ser dagens lys. Jeg 
vil være den borgmester, som har visionen 
om, at gøre Randers til en grøn kommune 
og dette er ikke bare snak og valgflæsk, 
jeg var arkitekten bag vindmølleparken på 
Overgaard Gods, som kan levere 88% af alt 
strøm, der bruges i Randers kommune, dette 
vil jeg forfølge med flere alternative energi-
kilder, så vi bliver selvforsynende med grøn 
energi. Alt i alt så vil jeg love Jer alle, at vi vil 
gøre alt, for at få et fantastisk valg. 

kan lykkedes at vende udviklingen i Ran-
ders, både politisk og erhvervsmæssigt. 
Forudsætningen er dog, at der ikke sidder 
en socialdemokrat i borgmesterstolen, da 
historien klart viser, at det er med en Venstre 
borgmester vi rykker os som kommune. Det 
nytter ikke, at have en forvalter i borgmester-
stolen, der skal en iværksætter med visioner 
ind. En der tør sætte gang i noget og ikke 
er bange for, at fortælle om sine visioner og 
vejen til at nå i mål med dem. 

Derfor håber jeg også, at alle Venstres 
kandidater er klar over, at jeres kandi-
datur betyder noget. I er dem der kan 
gøre, at vi i Randers kommer tilbage på 
sporet og får vendt udviklingen. For en 
borgmester kan ikke klare sig uden et 
solidt flertal og gode medspillere på 
langsiden i byrådssalen. Jeg er over-
bevist om, at I kan gøre en forskel og 
glæder mig til at støtte jer i valgkampen 
mod et mere blåt byråd for Randers 
fremtids skyld.
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Kære Venstre folk, jeg har valgt ikke at gen-
opstille, efter nu 24 år i byrådet. Det var en 
aftale jeg indgik med Lene for tre år siden. 
Jeg er stadig glad for politik, men må også 
erkende at der nu skal være tid til andet. 
Jeg skal nok skrive lidt mere om det i næste 
nummer af Kronbladet.

Denne gang vil jeg bare af hele mit hjerte 
bede jer om at støtte op om Venstre, når 
der om få uge skal sættes kryds. Vi har en 
ny stærk mand i spidsen for et rigtigt stærkt 
kandidathold, der består af både nye og prø-
vede kræfter, Et kandidathold med en stærk 
vision og med modet til at gennemfører den. 

Det er nødvendigt, hvis vi ønsker, at Randers 
kommune skal udvikles, så vi kan tiltrække 

nye stærke borgere. De øvrige partier i 
Byrådet har ikke modet, hvilket vi så helt 
tydeligt sidste år, hvor der var en historisk 
mulighed. Kommunens budget blev styrket 
med 130 millioner om året, og alligevel var 
Venstre de eneste, der kæmpede for penge 
til infrastruktur og udvikling af kommunen. 
Så kære venner, hvis vi skal have en forlæn-
gelse af Ringboulevarden og en ekstra bro 
over fjorden er det helt nødvendigt med et 
meget stærkt Venstre. 

Et enigt byråd støtter klimabroen, det er 
nødvendigt at det er et enigt byråd, et 
splittet byråd sikre med garanti, at der ikke 
kommer en bro. Den eneste vej er med et 
stærkt venstre.

GODT VALG 

Hold nu fast
af Anders Buhl- Christensen, byrådsmedlem (V)
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Vi ønsker alle et godt valg den 16. november 
- det styrker tilliden og troen på vores parti 
i en vanskelig tid.

Vi har en flot og bred kandidatliste, som er 
parat til at påtage sig indflydelse til gavn for 
Randers’ udvikling og borgernes interesser.

Seneste folketingsvalg viste at ”vores mand 
på tinge”, Michael Aastrup Jensen, nyder tillid 
og respekt for sit lokale engagement og Ven-
stre udenrigsordførerskab. Denne udvikling 
følger vi i kredsbestyrelsen løbende.

Vi er derfor i kredsen afhængige af et godt 
kommunal og regional valg 2021. 

En af grundstenene i et godt valg er udover 
gode kandidater, en god kampagne, men 
det kræver ressourcer.

Jeg har igennem de seneste valg blandt 
andet beskæftiget mig med indhentning af 
valgbidrag fra erhverv- og enkle personer.

I år er det nok ikke så let som tidligere 
– desværre!

KV 21 og RV 21 
kampagneomkostninger!

Af Uffe Færch, kredsformand, Randers Syd

Vi er en gruppe der arbejder med bidrag fra 
erhvervslivet. Et arbejder der skrider fremad. 
MEN vi kan alle bidrage både personligt 
og ved aktivt at gøre vores omgivelser 
opmærksom på muligheden for at støtte 
vores kampagne for at præge det nye byråd 
i en ansvarlig, udviklende og liberal retning.

Vi har derfor fremstillet et ”visitkort”, som 
enkelt oplyser om muligheden for at støtte 
vores kampagne på Mobil Pay – eller via 
bankoverførsel.

Kr. 200   Kr. 500   Kr. 1.000   Kr. ??? 
alt er velkommen!

Mange bække små

Mobil Pay 215729

Reg. Nr.  9331   Konto 14079270
I kan alle få ”visitkort” udleveret ved jeres væl-
gerforeningsformand (se side 23), på vores 
valgkontor på Rådhustorvet - Brug dem selv 
eller giv dem til dem der vil støtter os!
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Pressemeddelelse
Venstre har indgået et budgetforlig sammen med en bred vifte af partier om det 
kommende års budget i Randers kommune.
Borgmesterkandidat Claus Berggren udtaler, at det har været vigtigt for Venstre, 
at så mange som muligt af byrådets partier, er med til at tage et ansvar for de 
kommende års udvikling af kommunen.
Budgetforliget indeholder mange gode ting, - og i Venstre er vi bl.a. glade for at 
vi fik sikret etableringen af en ny daginstitution i Munkdrup på trods af en kraftig 
stigning i anlægsudgiften og at byggesagsbehandlingen styrkes, så vi kan få 
nedbragt ventetiderne på de mange byggeansøgninger.
Det har været et forhandlingsforløb, som har vist, at Venstre vil det brede flertal til 
gavn for borgerne samt den grønne omstilling med bl.a. skovrejsning. Vi glæder 
os over, at et meget stort byrådsflertal igen bekræfter etableringen af klimabroen 
samt ringboulevarden, og det er glædeligt, at vi hermed sikrer både en bedre 
fremkommelighed og sørger for klimasikring af midtbyen.
Knud Pedersen formand  for Venstre i Randers fortsætter : “Vi har med dette 
budgetforlig understreget, at når der ikke er skattestigninger  inkluderet, så vil vi 
gå langt for at sikre et bredt forlig henover midten”.
“Vi glæder os nu til at valgkampen tager fart, så vi kan få talt politik” udtaler Claus 
Berggren.

Politik med mennesket i centrum - i dag - i morgen og i fremtiden

Med venlig hilsen
Knud Pedersen         Claus Berggren

Støt Venstre i Randers i
valgkampen

Mobil Pay 215729
Reg. Nr.  9331   Konto 14079270
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Slår portene op for 
NYE VIRKSOMHEDER

ASSENTOFT ERHVERVSCENTER
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Carl Damgaard Nielsen


