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Udnævnelse af æresmedlem 

Af Jeppe Mouritsen 

Venstre i Korning-Hvirring/
Hornborg har udnævnt Therkel 
Johansen, Pebringsvej 3 i Kor-

ning, til æresmedlem af Venstre. 

Therkel Johansen har været med-
lem af Venstre siden 1955, lige-
som han sad i byrådet i det ny 
Hedensted Kommune efter kom-
munesammenlægningen fra 1970 
til 1978. Her sad han bl.a. i Social 

Udvalget og Teknisk Udvalg. 

Therkel og hans hustru Agnes 
drev i mange år landbrug. De 
startede som forpagtere på Løs-
ning Præstegård, indtil de i 1954 
købte Ølsted Nedergård. Denne 
gård drev de, til de i 1968 over-
tog den fædrene gård, Pebrings-
gård i Korning, efter broderen 
Johannes’s alt for tidlige sygdom 

og død. 

I 1986 valgte de at afhænde går-
den, og efter nogen diskussion 
med kommunen, fik de lov at 
bygge hus på en af Pebringsgård’s 
marker, som er beliggende direk-

te op mod Korning by. 

Therkel Johansen bor stadig i en 

alder af 96 år i huset, og han ny-

der dagligt udsigten over marker-

ne.  
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Sikre skoleveje, cykelstier og tra-
fiksikkerhed er områder, vi priori-
terer højt i Venstre. I forbindelse 
med ekstraordinære engangsind-
tægter, der sidste år tilfaldt He-
densted Kommune, gik en del af 
pengene da også til bedre trafik-

sikkerhed. 

I teknisk udvalg fik vi råderet over 
4,7 mill. kr., og i maj 2017 be-
sluttede udvalget, at pengene 
skulle bruges til en række projek-
ter inden for trafiksikkerhed, vej-
vedligehold og støjdæmpende 
tiltag. Det blev især cyklisterne, 
der fik noget at glæde sig over i 

den forbindelse. 

Vi har en liste over projekter, 
som er udarbejdet efter uhelds-
statistikker og indberetninger 
samt faglig vurdering af de enkel-
te lokaliteter. Denne liste priori-
terer vi ud fra, når vi skal tage 
stillinger til, hvor vi sætter ind. 
De udvalgte projekter, der nu 

realiseres, er følgende: 

 En dobbeltrettet cykelsti ved 
Øster Snede Skole. 

 En hævet flade på Frederiks-
bergvej i Løsning. 

 Et projekt med tilbagetrukket 
cykelsti i krydset Vejlevej/
Tofteskovvej i Juelsminde. 

 Anlæg af hastighedsdæmpende 
tiltag på Mosegade i Heden-
sted. 

 Forlægning af Søndergade ved 
Tværvejs udkørsel i Hornsyld. 

 To vejbump på Rindbækvej i 
Hedensted. 

 

Støjdæmpning 
Der er også blevet penge til et 
trafikdæmpende tiltag ved rund-
kø r s l en  Øs te r  R i ng gade/
Daugårdvej i Hedensted, som na-
boerne længe har efterspurgt. 
Rundkørslen udgør et af de mest 
trafikerede kryds i Hedensted, og 

naboerne er plaget af støj. 

Det skal nu afhjælpes ved at an-
lægge pudebump på Daugårdvej, 
Østre Ringgade og Rindbækvej. 
Når bilerne kører mere langsomt 
gennem rundkørslen, vil støjen 
blive reduceret og samtidig øges 

trafiksikkerheden. 

Der skal i samme område opsæt-
tes en fodgængerovergang ud for 
stien til Rugmarken og indføres 
hastighedsnedsættelse til 40 km/t 
mellem rundkørslen og Præste-

gårdsvej. 

Forbedring af veje 

Desuden blev der mulighed for at 
afsætte penge til asfaltslidlag og 
reparation af en række veje og 
cykelstier rundt i kommunen, hvor 

vejene er slidte. 

Det drejer sig om Energivej og 
Skovhusvej i Løsning, asfalt på 
cykelsti på Gludvej fra Hosby til 
Juelsminde, asfalt på cykelsti på 
Tofteskovvej i Juelsminde, asfalt 
og reparation af L’hombrevej 
mellem Barrit og Hornsyld, asfalt 
på Korsbækdalvej i Barrit, Pøtvej 
i Pøt Strandby, Ny Sebberupvej i 
Ny Sebberup samt Skovparken i 

Hedensted. 

I Kragelund og Stouby skal der 
renoveres bump og fortove med 

et rødt asfaltslidlag. 

Tidligere i foråret godkendte vi 
desuden følgende trafiksikker-

hedsprojekter fra listen: 

 Lindvedvej, Øster Snede – by-
port med bump og etablering af 
en hævet flade. 

 Gesagervej, Øster Snede – hæ-
vet flade i fodgængerfelt. 

 Ølholm Bygade – trafikdæmpen-
de tiltag. 

 Stubberupvej, Ølsted – etable-
ring af venstresvingsbane plus 

skiltning. 

Samtlige nævnte arbejder forven-

tes udført i 2017. 

I Hornsyld er der desuden netop 
etableret fodgængerfelt og helle-
anlæg på Nørregade ved skolen, 
og der bliver indført hastigheds-
begrænsning til 60 km./timen på 
Søndergade mellem Hornsyld og 

Bråskov. 

Cykelstier og trafiksikkerhed 
prioriteres højt 
Af Lene Tingleff, formand for teknisk udvalg 
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Ny cykelstipulje 
Vi er nået vidt omkring med de 
mindre projekter, men der er sta-
dig mange ønsker, herunder også 
større cykelstiprojekter. Vi vil 
meget gerne anlægge cykelstier, 
men der er ofte tale om meget 
dyre projekter, og det er nødven-

digt at prioritere. 

Efter en periode, hvor det ikke 
har været muligt at få statsligt 
tilskud til cykelstiprojekter, er 
der nu igen muligt at søge fra en 
ny statslige pulje, der åbner op 
for at man kan få 40 procent af 
udgifterne dækket. Om der skal 
søges til cykelstier, vil indgå i de 

kommende budgetforhandlinger. 

Kriterierne for at få støtte er cy-
kelbyer, cykling til skole og fritid, 
supercykelstier og cykelpendling 
samt rekreativ cykling og cykeltu-

risme. 

Forhåbentlig kan vi få anlagt flere 
cykelstier, hvor der er behov og 
hvor de vil blive brugt. Heldigvis 
kan vi konstatere, at vi allerede 
er kommet langt og er nået bredt 
ud i hele kommunen med vores 

trafiksikkerhedsprojekter. 

I denne byrådsperiode er der an-
lagt cykelstier mellem Glud og 
Snaptun, mellem Dalby og Heden-
sted, på Gludvej mellem Hosby og 
Kirkholm samt foretaget en op-
gradering af cykelstinettet mel-

lem Løsning og Hedensted. 

Her indvies cykelstien mellem Glud og Snaptun i 2014. 
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Onsdag den 26 juli havde jeg den 
ære, at være stand-in for borg-
mester Kirsten Terkilsen på 
SL2017 - spejdernes landslejer i 
Sønderborg. 
Sammen med Terese Egeballe, 
leder af kultur og fritid i Heden-
sted kommune gik turen mod syd, 
for at besøge de 350 lokale spej-
dere fra Hedensted kommune. 
Selv om jeg ikke selv er spejder, 
så har de gæve spejdere efterladt 
et dybt indtryk i mig. 
 
At samle 37.000 spejdere fra al-
verdens nationaliteter i et samar-
bejde mellem 5 korps, der nok 
har et fælles grundlag, men også 
mange forskelligheder, er i sig 
selv imponerende. Når det så 
oven i købet kan gennemføres så 
forholdsvist gnidningsløst som det 
her er sket, er det overordentligt 
imponerende!.  
 
I korte træk er spejder ære at : 
være et godt menneske, og gøre 
noget for andre ! 
Med den tilgang til livet, ville 
mange ting være lettere 
 

2.    Spejderloven 
Den, der er med i spejdernes fæl-
lesskab, gør sit bedste for 

 at finde sin egen tro og have 
respekt for andres 

 at værne om naturen 

 at være en god kammerat 

 at være hensynsfuld og hjælpe 
andre 

 at være til at stole på 

 at høre andres meninger og 
danne sine egne 

 at tage medansvar i familie og 
samfund 

 
Så jeg vil ikke komme med en 
masse valgløfter - blot aflægge 
min spejder ed :-) 
 
Tak til spejderne for en uforglem-
melig oplevelse. 
 
Hans Vacker 
Formand for fritidsudvalget 
Kandidat til KV17  

Af Hans Vacker, Formand for fritidsudvalget og kandidat til KV17. 

På spejderære 
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Venstre har spillet en afgørende 
rolle i visionsplanen for Løsning 

Opstarten 
Som de fleste ved blev visionspla-
nen for Løsning offentliggjort på 
et meget velbesøgt borgermøde 
(ca. 225 borgere) i august måned. 
Mit formål med denne artikel er 
delvist at udfolde hovedtrækkene 
i planen og synliggøre hvor Ven-
stre har spillet en afgørende rol-
le. Hertil at viderebringe nogle af 
de væsentligste tal, i forhold til 
at vurdere projektets sandsynlig-

hed for at blive gennemført.  

Udgangspunktet for udviklingen af 
Løsning var nogle forskellige bor-
gergrupper, som havde hver deres 
fokus som by forskønnelse og mul-
tihus m.m. I forbindelse med bud-
get 2017 blev det vedtaget at af-
sætte 300.000 kr. til en visions-
plan for Løsning, en plan som der 
blev 3 politikere tilkoblet i forbin-
delse med årets sidste byrådsmø-
de, Steen Christensen (A), samt 

Ole Vind og jeg fra Venstre.  

Mit personlige kendskab til Løs-
ning var meget begrænset og ud-
over nogle gode Venstre-folk, så 
kendte jeg kun ganske få i byen. 
Min primære motivation for at 
deltage i arbejdet, var en for-
nemmelse af at Løsning har et 
uforløst potentiale. Samtidig med 
har jeg fornemmet i mit byrådsar-
bejde, at Løsning måske er blevet 
lidt overset politisk over en læn-
gere periode på et par årtier. Ved 
at deltage i visionsplanen fik jeg 
mulighed for at undersøge om 
antagelserne havde hold i virke-
ligheden.  

 

Tænke ud af den kendte ramme 
Løsning som vi kender det i dag 
har en god beliggenhed tæt ved 
motorvej/hovedvej, Hedensted 
og ikke langt til hverken Horsens 
eller Vejle, ligesom der er en del 
arbejdspladser i området. Motor-
vejen og jernbanen er dog også 
en begrænsning i en naturlig ud-
vikling af byen, som på mange 
måder er lukket inde. Udgangs-

punktet for mange var at optimere 
byen inden for de veldefinerede 
rammer. Min indgangsvinkel i for-
beredelserne i januar og februar 
var at se udover rammerne, for på 
den måde at skabe fundamentet 
for en mere langsigtet udvikling af 
byen. Samtidig var tankerne også, 
at hvis udviklingen af Løsning kun-
ne blive mere omfangsrig, vil der 
også kunne blive et tilbageløb til 
den samlede kommune og dermed 
også større sandsynlighed for at få 
politisk opbakning, til at medfi-
nansiere nogle af udviklingsele-
menterne. Mit fokus blev især om-
rådet øst for jernbanen altså om-
rådet ud mod Sebberup og Stubbe-
rup. Her fik jeg god hjælp af Gun-
ner Jepsen (tømrermester og tidli-
gere byrådsmedlem fra Løsning), 
så vi til sammen fik udvalgt to 
større område, som kunne indgå 
som betydelige udstykningsområ-
der i udviklingen af fremtidens 
Løsning. Kunne dette lykkes var 
det væsentlig at skabe en bedre 
sammenhæng på tværs af banen, 
her gik overvejelserne på underfø-
ring under banen og flytning af 
fodboldbanerne, så de kom tæt på 
skolen og støttede op om udviklin-

gen af de nye udstykninger.  

På første møde i visionsgruppen 
ultimo februar lykkedes det tidligt 
at få visionerne til at række ud-
over den kendte Løsning, både i 
forhold til arkitekterne og de fle-
ste af borgerne. I første omgang 
blev tankerne om stadion skudt 
ned, men da de på andet møde 
blev bragt frem af en borger og 
fanget af arkitekterne, gled disse 
tanker ind centralt i planen. Her-
med var det lykkes at flytte fokus 
fra at forbedre den nuværende by 
i små bidder, til en mere langsig-
tet vision for fremtidens Løsning. 
En visionsplan som går på to ben. 
Det er værd at nævne at de af 
forvaltningens folk, som har bidra-
get i hele forløbet bestemt har 
understøttet og bidraget væsentlig 

i dette arbejde.  

Jeg oplevede nok at nogle borgere 
stadig tænkte at det er for godt 
til at være sandt. Denne tvivl for-
duftede i løbet af foråret, efter 
tilbagemeldingerne fra byrådet og 
i særlig grad efter at byrådet 
valgte at tildele Løsning og Uldum 
5 mio. kr. af de midler som kom i 
spil fra 2016, forhandlinger hvor 
Ole Vind og Kirsten Terkilsen sad 
for bordenden. Da byrådet i sam-
me periode havde bevilliget mid-
ler i samme størrelsesorden til 
renovering af Vestergade i Løs-
ning, turde alle deltagerne i grup-
pen tro på at planen kunne gå fra 
visioner til realiteter.  

 

Fakta 
På trods af de noget snævre ram-
mer i Løsning er byen indbyggertal 
vokset de seneste år, ca. 50 bor-
gere årligt. Andelen af parcelhuse 
er under andelen i Hedensted sko-
ledistrikt og meget under kommu-
negennemsnittet. Det betyder at 
det fint kunne være 200 – 400 par-
celhuse ekstra i Løsning, indenfor 
den normale balance i vores områ-
de. I forhold til ejendomspriserne 
så ligger Løsning under Hedensted 
pt., men en smule over både Tør-
ring og Juelsminde, mens salgsti-
der og antal boliger ligger på ni-
veau med Hedensted. Ser vi lidt 
udover kommunegrænsen er tan-
ken, at vi med udviklingen af Løs-
ning får flere varer på hylden, 
som alternativ til udstykningerne 
bl.a. i Horsens syd og Vejle/
Assendrup området. Ejendoms-
mæglerne i området understøtter 
troen på, at kunne sælge bygge-
grunde øst for jernbanen i Løs-
ning.  
 
Den Løsning vi kender 
De som kommer i byen ved at der 
er en del bygninger som ikke just 
pynter, tanken er løbende at æn-
dre dette, så de enten bliver er-
stattet med grønne områder eller 
åbne pladser, ligesom nogle grun-
de vil blive bebygget med nyt og 

Af Peter Sebastian Petersen 
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tidssvarende byggeri. Dette kom-
mer til at foregå i et samarbejde 
mellem private, boligselskaber og 
kommunen.  
 
Multihus 
Idrætsfaciliteterne omkring sko-
len er placeret i et meget tætbe-
bygget område og borgerne har 
ønsker om, at udvide rammerne i 
flere retninger. Selve Multihuset 
er på sin vis et projekt i sig selv 
og vil bestemt kunne understøtte, 
den samlede oplevelse i byen af 
fremskridt og tiltrækning af nye 
gode borgere. Tanken er at man i 
Løsning selv etablerer en selv-
ejende institution eller vi laver 
aftale med en af de eksisterende, 
om udviklingen og driften af de 
fremtidige faciliteter. Jeg vil ikke 
her ligge mig fast på hvad, men 
Ole Vind og jeg er helt enige om 
at bidrage til at sikre, at både 
skolens og fritidslivets faciliteter 
bliver opgraderet i den nærmeste 
fremtid.  

Tidshorisont og økonomi.  
Det er elementer som f.eks. un-
derføringen under banen som vil 
tage et par år, ligesom noget først 
kan i gangsættes efter noget an-
det er afsluttet. Men tanken er at 
sætte et godt tempo i tingene 
med det samme. Dialogen med 
Banedanmark er igangsat, de før-
ste nedrivninger igangsættes i for-
året 2018, ligesom de første ud-
stykninger forhåbentlig, er klar til 
salg inden næste sommer. De esti-
merede udgifter til realisering af 
udviklingsplanen er ca. 25 mio. kr. 
(uden Multihuset som finansieres 
af en selvejende institution efter 
aftale med kommunen). Heraf er 
der afsat de første 5 mio. kr., vi 
arbejder på muligheden for at af-
sætte yderlige midler i budget 
2018, ligesom der måske kan fin-
des mindre summer i andre puljer.  
 

Udfordringer   
Borgerne har modtaget oplægget 
meget positivt, ligesom andre 
samarbejdspartnere og lodsejere 
har været konstruktive. Vi har 
forsøgt at vurdere potentialet, for 
at kunne sælge byggegrunde i om-
rådet. Uanset hvor meget der vur-
deres, kender vi jo ikke tempoet 
for at kunne sælge, så dette er en 
mulig udfordring. Her er det dog 
ikke uvæsentlig at påpege at ti-
mingen er god, der er vækst i 
samfundet, øget salg af nye grun-
de og lav arbejdsløshed i områ-
det.  
Er sikker på alle der har fyldt den-
ne proces, med spænding ser frem 
til at følge de kommende faser i 
realiseringen af visionsplanen.  

 

Peter Sebastian Petersen 

Peter.petersen@hedensted.dk 



Venstres kandidater til kommu-
nalvalget er et hold, der står 
sammen. Det er vigtigt, kandida-
terne kender hinanden, hjælper 
hinanden og ikke mindst at de nye 
kandidater bliver godt rustet og 
får hjælp af de nuværende valg-

te. 

Inden valget den 21. ligger det os 
på sinde at klæde alle vore kandi-
dater ordentligt på, både bogsta-
veligt og også mentalt. Derfor er 
der arrangeret en kandidatuddan-
nelse med en møderække over 
fire gange i foråret og lidt færre 

her i efteråret. 

Møderne er arrangeret således, at 
Venstres udvalgsmedlemmer fra 
de kommunale fagudvalg har haft 
til opgave at fortælle om arbej-
det i netop deres udvalg. Således 
har deltagerne fået et indblik i 
arbejdet i Udvalget for Læring, 
Fritid- og Fællesskab, Beskæfti-
gelse, Social Omsorg, Teknik og 
Miljø samt Udvalget for Politisk 

Koordination og Økonomi. 

På denne møderække er der i øv-
rigt blevet diskuteret politik gene-
relt, Venstres holdninger samt 
også været tid til at tage forefal-

dende emner op. 

En enkelt gang har vi haft besøg. 
Rasmus og Lisbeth Nielsen fra 
Stenderup fortalte om udfordrin-
gerne ved at have et barn med 
Downs syndrom. Det var en øjen-
åbner i forhold til forståelsen af 
hvilket bureaukrati, der er opbyg-
get omkring løsning og hjælp til 
familien. Det er vigtigt, at vi be-
væger os fra visitering til en-
keltydelser og hen mod pakkeydel-

ser, hvilket generelt også sker. 

Der har været et rigtig godt frem-
møde og deltagerne har været og 
er meget engagerede. Det tegner 
rigtig godt frem mod det forestå-

ende valg. 

Udover besøg på bl.a. rådhuset i 
Juelsminde har arrangementerne 
været krydret med besøg på Flem-
ming Efterskole, hvor Ole Vind 
fortalte om skolens historik. Sidst 

men ikke mindst var vi den 12. 
august samlet på Pebringsgaard i 
Korning, hvor Jeppe Mouritsen 
fortalte og viste ”ægge-farmen” 

frem. 

Det var med spænding, jeg så 
frem til dagen, for egentligt var 
der ikke arrangeret noget særligt 
udover, at det skulle være et me-
re socialt arrangement. Men hold 
da op – den politiske debat var 
livlig, en række emner blev de-
batteret og herunder især den 
offentlige transport, som til sta-
dighed har vores og borgmeste-
rens opmærksomhed. Ingen tvivl 
om, at også regionsrådsmedlem 
Erik Vinter gør et godt stykke ar-

bejde i regionalt regi. 

Der vil blive afholdt nogle ad-hoc-
møder henover efteråret. Allerede 
nu er der planlagt et budget-møde 
den 12. oktober i partilokalet i 
Hedensted, hvor der vil blive re-
degjort lidt nærmere for det net-

op vedtagne kommunale budget. 

Af Bent Poulsen 

Kandidater står sammen 
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Haremarksvej 1 
8723 Løsning 

Tlf.: 75 79 02 11 



Af Troels Lund Poulsen, Beskæftigelsesminister 

Lavere skat og bedre erhvervsvilkår 
skal give opsvinget længere liv 

Lavere skatter og bedre vil-
kår for virksomheder og an-
satte. Og udsigt til at køen på 
E45 kan blive fortid. Regerin-
gen er i offensiven for et 
bedre Danmark. 
Der er vækst i Danmark – både 
hos virksomhederne og i de priva-
te husholdninger. Vi har lagt fi-
nanskrisen helt bag os. Det skal vi 

glæde os over. 

Men også gode tider kræver en 
fast hånd på rattet. Vi har alt for 
mange gange i historien været 
vidne til, at et økonomisk opsving 
er blevet soldet op eller brat af-
sluttet, fordi økonomien er blevet 
overophedet. Der er en vis natur-
lov i, at høj- og lavkonjunkturer 
afløser hinanden. Men det er fak-
tisk muligt at forlænge et op-

sving, hvis vi handler klogt. 

Det er derfor, at regeringen net-
op har fremlagt en stribe forslag 
til både skattelettelser og bedre 
vilkår for især iværksættere, men 
også vores mange store virksom-
heder. Lavere skat på arbejde, 
biler og pension. Og 22 forslag i 
et erhvervs- og iværksætterud-
spil, med alt fra en aktiespare-
konto, fradrag for indskud i små 
og mellemstore virksomheder og 
også højere skattefradrag for den 
forskning og udvikling i vores virk-
somheder, som skal være med til 
at sikre, at der også er råd til 

fremtidens velfærdssamfund. 

Et blandet kor af organisationer 
og partier i opposition til regerin-
gen prøver at bilde danskerne 
ind, at valget står mellem vel-
færd og skattelettelser. Intet 
kunne være mere forkert – og 
man bliver faktisk trist over, at 
der ikke findes større ansvarlig-
hed hos især Socialdemokraterne, 
når de er i opposition. Offentligt 
og privat forbrug har ikke samme 
virkning på samfundsøkonomien. 
Vi skal satse flere penge på ker-
nevelfærden, men hvis vi kaster 
alle vores penge i mere offentligt 
forbrug, så kan vi være sikre på, 
at det nuværende opsving får et 
kort liv. Lavere skatter og bedre 
vilkår for virksomhederne vil give 
flere hænder på arbejdsmarkedet 
og øgede investeringer, og der-
med give opsvinget både flyvehøj-
de og flyvelængde. 
 
Leverer på E45-løfte 
Hvis vi skal forlænge opsvinget, 
så er det lige så vigtigt, at der er 
de bedste rammer for regional og 
lokal erhvervsudvikling. Her er en 
udvidelse af E45 en afgørende 
forudsætning for hele udviklingen 
i det østlige Jylland. Trafikforhol-
dene er som alle bekendt helt 
uacceptable for både borgere og 
virksomheder – og truer med at 
sætte udviklingen i vores landsdel 
i stå. Men nu er der endelig lys 
forude. Regeringen afsætter 48 
mio. kr. til en hurtig VVM-
undersøgelse, og herefter er ve-
jen så at sige banet for, at der 
investeres i en udvidelse af E45. 
Vi skal have et ekstra spor hele 

vejen fra Randers til Vejle. 

Det har været en hovedprioritet 
for mit politiske arbejde både før 
og efter valget. Og derfor er det 
en stor glæde nu at kunne levere 
på mit politiske løfte om at få 
skabt bedre trafikale forhold i 
vores område.  Nu er der afsat 
penge til en forundersøgelse, og 
det arbejder sætter regeringen jo 
ikke i værk, hvis vi ikke også er 
parat til at prioritere penge til 
selve udvidelsen i de kommende 
år. E45 bliver udvidet. Det er et 
klart mål for mig og den samlede 

regering. 

Det går som sagt godt i Danmark. 
Der er skabt over 100.000 nye 
private arbejdspladser siden Ven-
stre-regeringen tiltrådte. Antallet 
af offentligt forsørgede er kraf-
tigt faldende, alene antallet af 
folk i kontanthjælpssystemet er 
faldet med næsten 11.000 på 
bare et år. Det skal kunne betale 
sig for hårdtarbejdende danskere 
at gøre en ekstra indsats og for-
sørge sig selv. Vi har nu alle 
chancer for at få flest muligt med 
i det arbejdende fællesskab, til 
gavn og glæde for dem selv, men 
også for at vi i fællesskab kan 
sørge for, at Danmark også i 
fremtiden er et trygt og rigt sam-
fund. Det har regeringen taget et 
vigtigt skridt til med de seneste 

politiske initiativer. 
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Af Kirsten Terkilsen, Borgmester 

”Rimelig udligning nu” - lever stadig 

Hedensted kommune har siden 
2009 samarbejdet med 5 østjyske 
kommuner for en ændring af det 
kommunale udligningssystem. 
Utallige er de møder der er af-
holdt med dette på dagsordenen. 
Utallige er de ture vi har taget til 
Christiansborg med dette på dags-

ordenen. 

Respekt for, at udligning mellem 
kommunerne ikke er en let sag, 
men at systemet økonomisk skæv-
vrider landet er ganske vist. Det 
er heller ikke en sag, som for den 
enkelte borger har stor bevågen-
hed. Det er forståeligt, for det er 
kompliceret stof. En beregning 
som foregår dybt nede i 
”maskinrummet” og som ganske 
få politikere og ansatte i central 
administrationen  både på Christi-
ansborg og ude i kommunerne  

kan forklare på enkel vis. 

Dog er det en sag, som er af stor 
betydning set i forhold til kommu-
nernes mulighed for at kunne le-
vere en nogenlunde ensartet ser-

vice til borgerne. 

Som det er i dag, beregner Øko-
nomi – og Indenrigsministeriet, 
hvor mange penge, de enkelte 
kommuner skal have i udligning, 
ud fra et parameter, de kalder 
udgiftsbehovet. Udgiftsbehovet 
beregnes dels ved at se på, hvilke 
borgergrupper, der bor i kommu-
nen og sammenligne disse med en 
slags prisliste over hvor meget, de 
forskellige borgergrupper koster. 
Dels ved at se på, hvilke service-
udgifter en kommune tidligere 

har haft. 

Det sidste er problematisk. 

For det betyder, at kommuner 
der f.eks. har råd til ekstra man-
ge serviceydelser til borgerne og-
så beregnes til at have ekstra hø-
je serviceudgifter, hvilket af be-
regningssystemet bliver tolket 

som et højere udgiftsbehov. 

Summa summarum er, at kommu-
ner der i forvejen har råd til en 
bedre service, får ekstra i udlig-
ning, mens kommuner med lavere 
serviceudgifter, går glip af udlig-
ningskroner fordi de simpelthen 
ikke har råd til at udvide deres 

serviceramme. 

Lad mig give et eksempel på en 

åbenlys skævhed: 

Når Økonomi – og indenrigsmini-
steriet skal fordele pengene mel-
lem landets kommuner, laver de 
en optælling af, hvor mange bor-
gere med forskellige sociale pro-
blemer, der bor i de enkelte kom-
muner. Tanken er, at kommuner 
med mange socialt belastede skal 

kompenseres ekstra for det. 

Det er helt fint – men, kriterierne 
for, hvornår en borger er socialt 

belastet, er ikke i orden. 

For eksempel er en af de borger-
grupper, som giver kommunerne 
ekstra penge, familier som bor i 
almene boliger eller såkaldte pri-

vate udlejning med mangler. 

Det er især i de større byer, at 
mange bor i sådanne boliger og 
det hænger jo ikke nødvendigvis 
sammen med sociale forhold. I 
stedet handler det om, at der er 
mange unge mennesker i byerne, 
og de søger billige boliger mens 
de studere eller er i uddannelse. 
Det er forhold, som ikke bør have 

noget med udligningen at gøre. 

Dagspressen har gennem en tid 
dykket i emnet og der har været 
bragt adskillige artikler, som på 
forskelligvis synliggør den økono-
miske skævvridning kommunerne 
imellem. Det har betydet en 
skærpet opmærksomhed på pro-
blemet og faktisk oplever vi nu, 
at flere partier anerkender, at 

systemet trænger til justering. 

Den her debat bliver let til en sag 
om fordeling af pengene mellem 
øst og vest Danmark. Det bliver 
let en sag hvor hovedstadsudlig-
ningen kommer i spil og bliver 
kampskuepladsen. Nuvel trænger 
den ældgamle hovedstadsudlig-
ning nok til at blive revideret, 
men de 6 kommuner peger ikke 
specifikt på den. Vi ønsker ikke 
en krig om den – men, vi ønsker 
at der objektivt bliver set på de 
problemer der ligger i bereg-
ningsgrundlaget for udligningssy-

stemet. 

Venstre har flyttet statslige ar-
bejdsplader ud i landet. Det er 
en rigtig vej at gå og det bidrager 
til at skabe et balanceret Dan-

mark. Godt gået og godt tænkt. 

Nu mangler vi den sidste del om-
kring økonomien – den som vil 
sikre, et Danmark i endnu bedre 

balance. 

Kirsten Terkilsen. 
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Af Kirsten Terkilsen, Borgmester 

Hvorfor en brandingstrategi? 

På baggrund af et faldenden be-
folkningstal – samt et ønske om et 
mere synligt image, blev der i 
2013 iværksat initiativer, som 
kunne medvirket til at få flere til 
at  f lytte ti l  kommunen/
lokalsamfundene. En strategi som 
byrådet nikkede til. Begrundelsen 
for strategien er at sikre vores 
skoler/institutioner en forsat ud-
vikling og for at skabe vækst til 

vores område. 

Brandingstrategien har fra begyn-
delsen været argumenteret som 
”et langt sejt træk” og udviklin-
gen skal derfor ses over en perio-
de på 10 – 20 år. En proces hvor 
der løbende evalueres/justeres 

på initiativer og resultater. 

De målgrupper vi har særlig fokus 
på er børnefamilierne. Ligesom 
det er vores unge fraflyttere vi 
gerne ser vende tilbage efter 
endt uddannelse.  Ligesom vi også 
gerne vil tiltrække virksomheder/

iværksættere til kommunen. 

Befolkningstallet er i perioden 10. 
januar 2014 til 1. juni 2017 vokset 
med 902 indbyggere. Fra 45.725 
til 46.627. Der altså lykkedes ikke 
blot at stoppe tilbagegangen, 

men også at opnå fornyet vækst. 

Der er i årene 2015/2016 specielt 
sket en stigning i antallet af dan-
skere samt flere børnefamilier, 
der er flyttet til kommunen.  
Størstedelen af tilflytterne kom-

mer fra Horsens og Vejle. 

Ligeledes er antallet af jobs i 
kommunen steget med 1.124 i 

perioden 2013-2016. 

Med hensyn til at trække vores 
unge tilbage til området går det 
godt. Faktisk er Hedensted kom-
mune den 3. bedste kommunen i 
Danmark til at få de unge fraflyt-
tere (18-23 år) tilbage til kommu-

nen. 

Er det sket på grund af bran-

ding? 

Siden 2016 har vi gennemført to 
tilflytteranalyser. Dette for at 
udvikle og sikrer et bedre stati-
stisk grundlag for branding og 
markedsføring af kommunen.  
Ligesom disse analyser danner 
grundlag for retning af fremtidige 
initiativer og pejling af, hvad der 
vægter når man vælger, at bo-

sætte sig her. 

Ser vi på hvad der siden januar 
2016 har været søsat af initiativer 
og events gennem branding – ja, 

så sker her rigtig meget. 

For blot at nævne nogle, så er 
det f.eks. TV2 på Tour, kampag-
nen ”Få mere tid”, diverse mes-
ser, ”På gensyn pakker” til unge 
fraflyttere, nyt tilflyttermagasin, 
julebussen som henter unge 
hjem, videoprojekt med 50 jour-
nalistelever i 17 lokalområder, 
guidede busture til nye tilflytte-
re, osv.osv. Vi har også indledt et 
meget tættere samarbejde med 
vores ejendomsmæglere både i 
kommunen og uden for kommu-

nen. 

Samtidig er vi meget opmærk-
somme på,  at de allerbedste am-
bassadører for vores kommune er 
borgerne. Her oplever vi et stort 
engagement og vilje til at samar-
bejde om markedsføringen. Det 
kan ske på mange forskellige må-
der. Det kan f.eks. være ved fæl-
les tiltag der understøtte salg af 
lokalområdets byggegrunde, ved 
at kommune og lokalområde 
hjælper hinanden, hvis et områ-
de arbejder med markedsføring 

af et eller andet i deres område. 

Jo, der sker rigtig meget og resul-



taterne går den rigtige vej. I dag 
er konkurrencen om bosætning 
kommunerne imellem benhård. Vi 
bor mellem to købstæder, hvor 
der er stor tilvækst. En udvikling 
som vi skal glæde os over, men 
som vi også gerne skal høste af. 
Hvis vi ikke tør/vil gøre opmærk-
som på hvem vi er og hvad vi har 
at byde på, kan vi nemt forsvinde 
i den tiltrækning som en købstad 

altid vil have. 

Hvorfor ”Hedenstederne”: 

Navnet ”Hedenstederne” udsprin-
ger af kommunens navn og skal 
netop ikke opfattes som en be-
stræbelse på at favorisere eller 
sætte særlige fokus på Heden-
sted. Det skal netop repræsente-
re alle vores 31 stærke lokalsam-

fund. 

Navnet ”Hedenstederne” skal ska-
be nysgerrighed og lyst til at vide 
mere, for dem der ikke bor her. 
Og sloganet ”Hedenstederne” – 
for alle der vil” signalere fælles-

skab og handlekraft. 

Mange kommuner har et kampag-
nenavn. Dette sker både som jeg 
nævnte for at skabe opmærksom-
hed og nysgerrighed, men også 
for at fremhæve deres kvaliteter 
– i stedet for at fremhæve kom-
munen som organisation. Et godt 
eksempel på det er Klitmøller 
som markedsfører sig med navnet 
”Cold Hawaii”. Jeg tror ikke at 
ret mange i Klitmøller syntes de 
bor i ”Cold Hawaii”, men navnet 
har skabt en interesse og viden 
om Klitmøller og deres særkende 

og det har givet resultat. 

Det er det sammen vi forsøger 
med navnet ”Hedenstederne” – at 
skabe en opmærksomhed, der 
giver os muligheden for at fortæl-
le, at vi er en decentral kommu-
ne, hvor der er skoler, børneha-
ver og fritidsaktiviteter, god na-
tur og masser af fællesskab i vo-

res stærke lokalsamfund.  
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Af Erik Vinther, regionsrådsmedlem 

Milliarderne og det nære valg.  

At være regionsrådspolitiker er et 
broget men spændende liv. Den 
ene dag er jeg med til at behand-
le byggesager i hospitalsudvalget 
til milliarder af kroner, og den 
næste dag skal vi forholde os til 
busruter i regionens landistikter. 
Den ene opgave kan være lige så 
spændende som den anden. De 
sager der optager mig mest er de 
sager der direkte berører vores 
hverdag. Derfor var det også en 
vigtig sag for mig at gå ind i, da 
det viste sig at der lå forslag om 
at nedlægge nogle busruter her i 
Hedensted kommune og nabokom-

munerne.  

Der er mange kræfter i regerin-
gen der lige nu arbejder på at 
sprede aktiviteter ud i hele lan-
det så de offentlige arbejdsplad-
ser fordeles bredt over hele Dan-
mark. Derfor giver det hele ikke 
mening at man et andet sted i det 
politiske Danmark fjerner busru-
ter i landdistrikter, og slet ikke 
når det delvist skyldes en ans-
trængt økonomi omkring letbane 
og rejsekort i de store byer. Mod-
standen blev i første omgang fe-
jet væk af Regionsrådsforman-

den, men eftersom sommeren gik 
og flere begyndte at protestere 
især politikere her fra Hedensted 
Kommune, så rystede man på 
hånden og foreslog så at vi udsky-
der beslutningen. På den måde 
får vi tid til at tænke os bedre 
om. Det var et godt samarbejde 
mellem byrådspolitikkere med 
Borgmesteren I spidsen og re-
gionsrådspolitikkere der var med 
til at lande sagen der hvor den nu 

er.  

Borgere samlede underskrifter og 
skrev læserbreve. Mange ringede 
til mig både som borger og som 
rep. For organisationer og det var 
en sag der fyldte meget i somme-

ren 2017. 

Ofte taler man om at regions-
rådsvalget er det glemte valg , 
fordi det ikke fylder så meget i 
medierne. Jeg oplever noget helt 
andet når jeg kommer rundt til 
møder og arrangementer hvor jeg 
er inviteret til at holde oplæg om 
regionen. Når snakken går på det 
der er nært for borgerne, nemlig 
om der kommer en ambulance, 
om der er en læge, om der er 

plads på hospice eller om der kø-
rer en bus, så er det let at få bor-

gere i tale.   

Så måske fylder milliarderne me-
get i budgettet, men det der inte-
resserer borgerne er det der be-
rører deres hverdag. Rigtigt man-
ge af de ting vi arbejder med i 
regionsrådet handler om noget 
der er helt tæt på borgerne. Der-
for ser jeg frem til at valgkampen 
for alvor kommer i gang, og der-
for stiller jeg op til endnu en pe-
riode i regionsrådet. Jeg mener 
det er vigtigt at Hedensted Kom-
mune fortsat er repræsenteret i 
regionsrådet efter valget, både 
for at have en stemme når der 
tales om milliarder og ikke mindst 
for at være med til at beslutte de 

nære ting. 

Erik Vinther, 
Regionsrådsmedlem 

  

Merete Højgaard, Skoleleder 

 

75734509 / 30713701 

 

www.trekanten.dk / trekanten@lof.dk 

http://www.trekanten.dk
mailto:trekanten@lof.dk
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Barrit-Vrigsted 

Arild Pedersen 
Barrit Langgade 102 
7150 Barrit 
Tlf.: 75 69 10 10 / 75 69 17 17 

hjemme@ap-maskinfabrik.dk 

Hornsyld-Bjerre-Stenderup 

Rasmus Ole Hansen 
Søndergade 44 
8783 Hornsyld 
Tlf.: 22 17 36 71 

rasmusohansen@hotmail.com 

Stouby-Hornum 

Anders Udbye Pedersen 
Kalmarvej 21 
7140 Stouby 
Tlf.: 27 52 62 71 

andersudbye@gmail.com 

Glud-Hjarnø-Rårup-Skjold 

Torben Bagh 
Sønderbakken 19, Glud 
8700 Horsens 
Tlf.: 75 68 40 24 / 40 36 75 75 

torben@bagh.dk 

Juelsminde 

Morten Blenker 
Rosenvænget 25 
7130 Juelsminde 
Tlf.: 75 69 54 25 / 61 63 21 62 

blenker@me.com 

Hedensted-Daugård-Ølsted 

Erik Tang 
Syrenvej 2 
8722 Hedensted 
Tlf.: 28 45 84 35 

erik.tang@live.dk 

Løsning 

Henrik Andreasen 
Frederikslystvej 44 
8723 Løsning 
Tlf.: 75 79 03 69 / 40 59 03 69 

henrik.andreasen@hotmail.com 

Øster Snede 

Britta Jensen 
Skovvej 20, Kragelund 
8723 Løsning 

Tlf.: 75 89 34 17 / 20 14 34 17 

Lindved 

Aage Poulsen 
Agersbølvej 21, Lindved 
7100 Vejle 
Tlf.: 75 85 13 31 / 61 60 13 13 

l.l.poulsen@live.dk 

Tørringegnen 

Holger Skjødt 
Ribevej 4 
7160 Tørring 
Tlf.: 75 67 88 50 

ribevej4@post.tele.dk 

Hvirring-Hornborg-Korning 

Grete Christiansen 
Boring 24 
8763 Rask Mølle 
Tlf.: 75 67 84 71 / 60 80 60 71 

boringnedergaard@gmail.com 

Uldum 

Lars Knudsen 
Langagervej 4 
7171 Uldum 
Tlf.: 61 36 63 34 

ljkuldum@gmail.com 

VU Hedensted 

Jacob Kampmann Nielsen 

jacob3d@live.dk 

Venstre lokalforeninger i Hedensted kommune 

Formand for Venstres kommuneforening i Hedensted kommune 
Peter Schmidt Hansen, Ringvejen 12, 7130 Juelsminde, Tlf.: 75 69 41 01 / 26 20 41 01, psh@jafnet.dk 

Formænd for Venstres lokalforeninger i Hedensted kommune 

Formand for Kandidatudvalget og for V-regionsbestyrelsen 
Christian Juhl, Ørumskovvej 8, 7171 Uldum, Tlf.: 75 85 13 06, cju@tuknet.dk 

Juelsminde 

Kirsten Blume Schmidt 
Birkevangen 29 
7130 Juelsminde 
Tlf.: 75 69 33 25 

kbs@profibermail.dk 

LOF - Liberalt Oplysnings Forbund - www.lof.dk 

Hedensted 

Merete Højgaard 
Tlf.: 75 73 45 09 / 30 71 37 01 

trekanten@lof.dk 

Venstre i Hedensteds Folketingsmedlem 
Beskæftigelsesminister: Troels Lund Poulsen 
Tlf.: 20 75 73 63 

tlp@bm.dk 

Venstre i Hedensteds Regionsrådsmedlem 
Erik Vinther 
Tlf.: 75 68 80 97 

erik.vinther@rr.rm.dk 



Returneres ved varig adresseændring 

Returadresse: 
Claus Hellesøe 
Klaks Møllevej 5, Korning 
8700 Horsens 

BILLET TIL LANDSMØDETS AFTENFEST 

Landsmødets aftenfest lørdag den 7. oktober kl. 19.00 vil blive holdt i traditionelle rammer 

med festmiddag, sange, underholdning samt musik og dans. 

Festmenuen består af tre retter, et glas hvidvin, ½ flaske vin (rød eller hvid efter eget valg) 

og kaffe/te. Prisen pr. person er kr. 475,00. 

Vil du sidde med ved Venstre i Hedensted Kommunes bord, så tilmeld dig ved at skrive til 
Kommuneforeningens kasserer Rasmus Ole Hansen på rasmusohansen@hotmail.com og indbe-
tal 475 kr. pr. billet på foreningens bankkonto 8131-6130621749 senest mandag den 25. sep-
tember. 
 

Med venlig hilsen, 

Bestyrelsen for Venstres kommuneforening i Hedensted Kommune 

mailto:rasmusohansen@hotmail.com

