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Borgmesterkandidaten har 
ordet 

En tid i skyggen af covid-9 
 
Vi lever i en usikker tid i skyggen 
af coronaens hærgen over hele 
kloden. Det fyger omkring os med 
smittetal, der stiger og falder. 
Lande, der lukker og åbner i et 
væk. Syge mennesker og folk 
uden symptomer. Vi bliver hjem-
me, går med mundbind og holder 
afstand, mens vi spritter hænder-
ne i et væk. Vi ser nyheder med 
overfyldte hospitaler og lig, der 
køres væk på lastbiler. 
 
Jeg hører til dem, der var enig i 
nedlukning af landet tilbage i 
marts. Vi vidste ikke hvad der 
ramte os. Livet blev med et slag 
anderledes. En tid med usikker-
hed, angst og frygt for hvad der 
skulle ske. Vi frygtede alle at 
blive syge, miste vores arbejde, 
og i det hele taget blev vi grebet 
af usikkerhed for fremtiden. I 
Hedensted kommune gik det ikke 
så galt i foråret med hensyn til 
smittede. Der var syge og smitte-
de. Men vores tal sammenlignet 
med resten af landet var gode. 
Alligevel var vi usikre på økono-
mien og vores arbejdspladser. 
Derfor fremsatte Venstre en lokal 
erhvervshjælpepakke og en turis-
mehjælpepakke, der blev vedta-
get.. Vi fik indført straks-
betalinger af kommunens regnin-
ger, så likviditeten i vores lokale 
erhvervsliv ikke led under at 
handle med kommunen. Vi fik 
lavet en turistpakke, der kunne 
understøtte turisterhvervet i især 
Juelsminde og Tørring. Begge 
dele for at understøtte private 

arbejdspladser i Hedensted kom-
mune. 
 
Så kom sommeren. Smittetallene 
dykkede. Det blev muligt at rejse 
lidt igen. Selvom de fleste af os 
nok var turister i vores hjemland, 
så så tiden lysere ud. Heldigvis 
fik vi masser af, især danske, 
turister til Juelsminde. Nu er vi i 
efteråret, og 2. bølge af epidemi-
en har ramt os. Restriktionerne 
strammer til. Mundbind, forsam-
lingsforbud og aflysning af sociale 
arrangementer er tilbage på vo-
res fælles dagsorden. 
 
Ingen tvivl om, at vi alle skal gø-
re vores bedste for at bringe 
smitten ned. Men jeg kan godt 
være bekymret for den vilkårlig-
hed, der råder, når nye restrikti-
oner indføres. Er det de rigtige? 
Skal man oplyse om dem fredag 
kl. 17.00 og så lade dem gælde 
fra lørdag kl. 12.00. Jeg håber 
virkelig, at alle restriktioner byg-
ger på sundhedsfaglige vurderin-
ger og anbefalinger. Vi har levet i 
et godt stykke tid med Covid-19 
nu. Vi har samlet erfaring og vi-
den som land. Jeg er enig med 
Jacob Elleman i, at tiden er kom-
met til at gennemgå restriktio-
nerne én for én for at vurdere, 
om de hjælper, eller der skal 

noget andet til. For at finde ud af 
om de står på sundhedsfaglig 
grund. 
 
Det er svært at navigere i for-
skellige restriktioner i forskellige 
brancher. Kan godt forstå at 
blandt andet de unge løber lidt 
forvildede rundt og måske virker 
lidt opgivende i forhold til for-
skellige restriktioner i forskellige 
situationer. Det tror jeg egentlig, 
vi alle gør. Det eneste, der ikke 
må ske, er, at vi giver op, fordi 
restriktionerne bliver for svære 
at finde rundt i, at de virker for 
tilfældige, og at de ikke bygger 
på et oplyst grundlag. I et demo-
krati, er det vigtigt at befolknin-
gen kender til beslutningsgrund-
laget. At der er gennemsigtighed 
i beslutningerne, og at demokra-
tiet og folkestyret reelt virker 
hver dag. 
 

Lad os passe på hinanden. Bruge 

vores sunde fornuft og forhåbent-

lig få en dejlig jul sammen med 

dem vi hver især holder af. Måske 

med et kram, hvem ved….  

Af Ole Vind, Gruppeformand 
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En vigtig finanslov 

Inden længe begynder forhandlin-
gerne om næste års finanslov. 
Som altid handler det om at fore-
tage svære prioriteringer, men i 
år har der sneget sig en ukendt 
og ubuden gæst ind, som vi ikke 
kommer uden om at tage stilling 

til. 

Corona-pandemien har nemlig 
kastet dystre skygger over dansk 
økonomi og den krise, vi befinder 
os midt i kræver, at vi sammen-
sætter en finanslov, så den bliver 
en del af den medicin, der kan 
hjælpe det danske samfund vide-
re. Det kan lade sig gøre. Hvis vi 
gør det klogt. 
 
Regeringen har fremlagt sit bud 
på næste års finanslov og Venstre 

fremlægger også et forslag inden-
for ganske kort tid. Og man må 
nok sige, at vi går forskelligt til 
værks. 
 
For regeringen har præsenteret 
et finanslovsforslag, der skruer 
på alle de forkerte knapper. Soci-
aldemokratiet vil hæve skatterne 
og trække raske og arbejdsdueli-
ge folk ud af arbejdsmarkedet 
midt i en krisetid. Og så fejler de 
totalt ved fuldstændigt at udela-
de vigtige vækstskabende initiati-
ver, der kan skabe ny velstand og 
nye arbejdspladser, så vi kan få 
Danmark på ret køl igen. Det er 
mig fuldstændig ubegribeligt, at 
det er regeringens bud på en kri-
sehåndterende finanslov. 
 

I Venstre vil vi noget andet. Vi vil 
en ansvarlig økonomisk politik. 
Det er der sådan set ikke noget 
nyt i, for den ansvarlige økonomi-
ske politik, har Venstre altid væ-
ret garant for og det var lige net-
op den, der gjorde, at regeringen 
i 2019 overtog en dansk økonomi 
i absolut topform. Og målet er 
selvfølgelig, at vi skal have Dan-
mark tilbage i topform. 
 
Først og fremmest vil vi et skat-
testop, så vi kan skabe ro og vis-
hed i danskernes og de danske 
virksomheders økonomi. 
 

Af Troels Lund Poulsen (MF), Finansordfører for Venstre 
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Så vil vi skabe vækst og nye job 
igennem den grønne omstilling, 
så vi både gør Danmark rigere og 
grønnere. Det kan vi blandt andet 
gøre, ved at fremme forskning, 
udvikling og den digitale udvik-
ling. Herunder ligger blandt an-
det en videreførelse af bred-
båndspuljen, som vi mener er 
utrolig vigtig, hvis vi skal have 
hele Danmark med, og som rege-
ringen har lagt op til at sløjfe. 
 
Vi vil også en helt ny tilgang til 
velfærdssamfundet, hvor menne-
sket kommer i centrum. Så syste-
met indrettes efter mennesket, 
frem for, at mennesket skal ind-
rette sig efter systemet. Det be-
tyder mere frihed og selvbestem-
melse for den enkelte borger og 
det betyder friere rammer til 
dem, der leverer velfærden. 

 
Og så vil vi sikre en stram og kon-
sekvent udlændingepolitik, så vi 
kan gøre op med de kriminelle 
indvandrere og så vi kan skabe et 
grundlag for, at flere indvandrere 
kommer i arbejde og bidrager til 
det danske samfund. Mere kon-
kret indebærer det eksempelvis, 
at vi vil tilbagerulle det ekstra 
tilskud til arbejdsløse indvandre-
re, som regeringen har indført, 
lige som vi vil igangsætte arbej-
det med at få etableret et tredje 
udrejsecenter. 
 
Jeg ser frem til at præsentere 
Venstres finanslovsforslag inden 
længe. Bliver vi inviteret med 
ved forhandlingsbordet, er vi klar 
til at lægge et maksimalt pres på 
regeringen. Det er der hårdt brug 
for.  
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En SMV’s Coronahistorie fra 
den virkelige verden 

Danmarks største virksomhed in-
denfor Teambuilding hedder 
CaostZone A/S. Virksomheden har 
23 fastansatte og 150 freelance 
instruktører. CoastZone er stiftet 
af Thomas Liebe og undertegne-
de, som stadigvæk arbejder og er 
partner i firmaet. CoastZone blev 
startet som et personligt ejet 
firma i 2002 og blev omdannet til 
aktieselskab i 2004. 
 
CoastZone er igennem udvikling 
af egne koncepter, blevet orga-
nisk bygget op igennem alle 18 år 
og har i dag 4 kontorer i hhv. Aar-
hus, Rungsted, Shanghai, samt 
eget Performancecenter i Tørring 
ved Vejle. 
 
Det har fra første dag været 
CoastZone´s mission at udvikle 
mennesker og teams igennem 
succesoplevelser og det er det 
fortsat. Det skulle ca. 30.000 kur-
sister have haft fornøjelsen af i 
år, som 26.424 havde det i 2019. 
 
Vi har i alle vores drifts år kun 
tabt penge 2 år, sidste gang i 
2018 da vi etablerede os i Kina og 
byggede vores CoastZona China 
afdeling op i Shanghai. Ellers kla-
rede vi os godt igennem finans-
krisen hvor vores gode store kun-
der, havde brug for at få motiva-
tionen og samarbejdes evnerne 
tilbage efter mange organisations 
til rettelser og mange nye teams. 
I 2009 gjorde vi os fortjent til en 
Gazelle. 
 
2019 blev et af vores bedste år og 
vi gik fortrøstningsfuldt ind i 2020 
med en god 2023 strategi og en 
del ny ansættelser. Fokus skulle 
være opbygning af organisationen 
på at kunne vækste i årene frem-
over, samt opbygning af vores 
eget Academy og et CoastZone 
Lab, hvor vi sammen med vores 
kunder vil skabe det nye indenfor 
Teambuilding. 
 

Så kom Covid19  
Vi har fra slutningen af 2019 kun-
net følge påvirkningerne af Coro-
naen fra vores Shanghai kontor og 
derefter til at den spreder sig til 
resten af verden, deriblandt her i 
Danmark. 
Vi kalder vores ansvarlige for 
Shanghai kontoret hjem i midten 
af januar, hvor de er begyndt at 
lukke Kina ned, således han kan 
hjælpe til i Danmark med at åbne 
vores nye Laboratorie, vi regner 
med at han kan returnere til Kina 
efter nogle måneder, men han 
ser ud til at skulle blive nu frem 
til minimum august. 
 
Vi kan i slutningen af februar 
godt begynde at fornemme, at 
der er noget der ikke er som for-
ventet og venter med de sidste 
planlagte ansættelser, for at se 
hvor det bærer hen, men vi fort-
sætter forsigtigt optimistiske da 
vi ligger på index 110 i vores 
salgs prognose og tror på, at der 
er godt styr på situationen i Dan-
mark og vores kunder er fortsat 
meget aktive. 
Dette tager af i begyndelsen af 
marts, hvor Coronaen er konsta-
teret i Danmark og vores besty-
relsesformand som er kommet 
hjem fra skiferie i Østrig bliver 
også selv testet positiv. 
Vi har i første uge af marts til 
stadig travlt med at afvikle kur-
ser, som virksomhederne har 
booket uger forinden, men efter-
spørgslerne begynder til gengæld 
at tage af og pludselig stopper 
alt. 
 
11. marts. 
Da Mette Frederiksen lukker Dan-
mark ned, stopper til gengæld 
ikke kun alt, men der bakker vo-
res forretning i en hastighed, vi 
overhovedet ikke kan styre. Af-
lysninger af arrangementer væl-
ter ind og vi får af bookinger for 
omkring 8 millioner på bare 7 
dage (det = 1/3 af vores årsom-

sætning) og alle de forespørgsler 
vi har, bliver sat på hold. 
Vi er virkelig hårdt ramt og beder 
vores personale fortsat om at 
blive hjemme, imens vi prøver at 
få et overblik af situationen. Al-
drig har vi produceret så mange 
budgetscenarier og vores løsning 
bliver i første omgang at bede 
medarbejderne om at gå ned på 
halv tid og halv løn i op til 3 må-
neder, det når vi dog ikke at sæt-
te i gang. 
 
Hjælpepakker 
Så kommer lønkompensations-
hjælpepakken og overhaler vores 
eget forslag. Medarbejderne bli-
ver meget positive over at høre 
dette, da de kan opretholde fuld 
løn og vi ser denne som den ene-
ste umiddelbare udvej, selvom 
det betyder, at det stort set ko-
ster os det samme når alt er talt 
med. Men vi kan beholde vores 
gode medarbejdere til når vi er i 
gang igen. Vi tænker, at vi i en 
periode nok kan klare den med 2 
mand tilbage, da alle vores ar-
rangementer jo er aflyst. 
Vi sender vores ansøgning på den 
første dag der er åben for ansøg-
ning og er iblandt de første 1800 
virksomheder der søger. Til info 
får vi først udbetalt vores løn-
kompensation 6 uger efter vi har 
søgt og det er kun på grund af 
vores gode resultat fra 2019, at vi 
kan klare os igennem til pengene 
kommer. 
Statsgaranteret lån hjælpepak-
ke tænker vi at kan give os den 
sikre buffer, således vi kan klare 
os igennem til den anden side af 
krisen. Vi går til vores bank, som 
har været vores bank i godt 7 år 
og tænker at det må være en 
formsag at få en ekstra kredit, nu 
da staten garantere 70%. Banken 
vender tilbage og siger at det kan 

Af: Brian Christiansen, CoastZone A/S 
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vi godt, vi skal dog personligt 
kautionere for de 2 millioner vi 
vil udvide vores garanti med og 
samtidig sætter de vores rente 
op på vores kassekredit. Tusinde 
tak for det flotte samfundssind 
Spar Nord. 
Faste omkostninger hjælpepak-
ke er vi rigtig glade for, da den 
hjælper os med at kan støtte op 
om vores overlevelse og vi kan få 
80% kompenseret, da vores om-
sætning er faldet med 95% i tiden 
fra d. 11/3. Vi kan ikke modtage 
100% som de påbuds lukkede, 
hvilket undrer os lidt da der jo er 
et forsamlingsforbud på at samles 
mere end 10 personer og det er 
vi i mere end 99% af vores arran-
gementer, så i princippet er vi 
lukket ned i denne periode. 
Moms og A skat udsættelse. Vi 
gør brug af begge disse mulighe-
der og øger dermed vores likvidi-
tet på denne måde. 
 
Fremtiden 
I skrivende stund 24. maj, vi ser 
meget frem til at lukke op. Der 
er desværre stadig forsamlings-
forbud for mere end 10 personer, 
hvilket fortsat umuliggør det for 
os at starte op, da vores kunder 
fortsat er usikre på hvornår det 
kan være sikkert at samles igen 
og derfor skyder deres personale-
samlinger og udviklingsforløb til 
efter sommerferien. Heldigvis er 
der en god interesse for at kom-
me i gang for vores kunder. Vi 
har derfor  en forhåbning om, at 
kunne komme godt i gang efter 
sommerferien, da vores kunder 
gerne vil have gang i forskellige 
motivationsforløb og det ser ud 
til at forsamlingsforbuddet ophæ-
ves helt en gang i slutningen af 
august. 
 
Dilemmaer 
Jeg vil gerne slutte af med åbent 
at fortælle om vores dilemmaer i 
forbindelse med at skulle navige-
re i denne helt specielle situation 
og de udfordringer det medfører 
pga. så megen usikkerhed. 

1. Det er på ingen måde rart at 
være afhængig af støtte fra 
staten og fuldstændig være 
underlagt de beslutninger der 
bliver truffet der, på de tids-
punkter hvor det passer dem. 
Samtidig at være i så lille en 
branche, så man ingen idé har 
om hvor man hører til, selvom 
vi er ramt mindst lige så hårdt 
som feks. Hotel og rejsebran-
chen. Vi er bestemt meget 
taknemmelig for at vi har fået 
støtten, men når man aldrig 
tidligere har modtaget støtte 
af nogen art, er det vanskeligt 
at være handlingslammet fordi 
alt beror på beslutninger fra 
staten og at man ikke kan på-
virke det. 

2. Bliver hjælpepakkerne forlæn-
get og til hvornår? Hvis de ud-
løber d. 8. juli som det ser ud 
til nu, ser det sort ud og har 
det været spild af stats penge, 
i vores tilfælde. 

3. Hvorfor er det ikke muligt at 
bruge vores medarbejdere i 
det omfang vi selv betaler de-
res løn imens de går derhjem-
me? Og derved kan gøre os 
klar til igen at klare os uden 
støtte. 

4. Hvordan kan det være at der 
er et forsamlingsforbud på 
over 10 personer, når man 
eksempelvis ser byggemarke-
der, supermarkeder og så sent 
i går aftes finalen i Xfactor 
hvor der er langt mere end det 
samlet. I vores situation kan vi 
på akkurat samme måde samle 
mennesker på 100% sikker vis, 
da vi er vant til beredskabs-
planer i alle vores arrange-
menter og også Covid19 be-
redskabsplanen er klar. Men 
der er selvfølgelig ingen virk-
somheder der ønsker at for-
samles mere end de foreskrev-
ne 10 personer. 
 

Den eksisterende situation 
med hjælpepakkerne taget i 
brug, skal meget gerne stille 
os stærkere i det lange løb, 

men det kan vi jo desværre 
først se når landet er blevet 
åbnet helt op igen og der er 
blevet fulgt op med div. hjæl-
pepakker, således vi ikke bare 
har udskudt problemet som 
blev skabt da landet blev luk-
ket ned d. 11. marts. 
Vi ved at vores produkter er 
meget efterspurgte og noget 
virksomhederne har meget 
brug for, til at komme hurtigt 
i gang igen og få skabt motiva-
tion og effektivitet. 
 

Så vi håber meget at staten 
formår at være lige så stærke 
og kloge i at få åbnet op, som 
de var hurtige til at lukke ned. 

 
Et par gode råd fra vores vinkel: 
Sørg for at hjælpepakkerne bliver 
tænkt til ende NU og at de bliver 
tænkt så fleksible at de enkelte 
virksomheder kan navigere deres 
virksomheder bedst muligt igen-
nem, med de hjælpemidler vi har 
brug for. Så kan vi få handlekraf-
ten tilbage og få landet på fode 
igen på den stærkeste måde. 
Alle os virksomheds ejere har 
fokus på at bidrage med det vo-
res virksomheder er bedst til og 
det er samtidig til samfundets 
bedste og vil opretholde flest 
mulige arbejdspladser. 
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Økonomisk hjælp til aktive ildsjæle, efter noget 
for noget princippet 

Jeg vil her fortælle om de mange 
muligheder, vi har for at søge 
midler til utrolig mange ting, som 
kan øge fællesskabet og livskvali-
teten, i alle vore små og større 
lokalsamfund. 
 
Første betingelse er at nogle ak-
tive folk går sammen, og finder 
ud af hvad der netop kan skal til i 
deres område, for at skabe ejer-
skab og sammenhold, på deres 
betingelser. 
 
Nogle af jer har måske hørt om 
begreberne LAG – LUP – Borger-
budget puljer, stor og lille land-
distriktspulje osv. når der skal 
findes midler, til borgergrupper 
og lokalråd i vores kommune, det 
er oftest Lokalrådene der har den 
opgave, det kan være svært at 
finde ud af, hvor og hvordan det 
kan lade sig gøre at komme i be-
tragtning. 
 
De mange lokalområder i vores 
kommuner, har et tæt og godt 
samarbejde med Hedensted kom-
mune, det sker bla. i de såkaldte 
Lokalråd. Der er 27, de blev dan-
net da de 3 gamle kommuner 

blev lagt sammen, til det vi i dag 
kender som Hedensted kommune. 
Disse lokalråd har en fælles be-
styrelse, som kaldes Det fælles 
Landdistriktsråd. De samler trå-
dene, og har bla. til opgave at 
prioritere og bevillige penge fra 
kommunens egne puljer, LUP og 
landdistriktspuljerne, til de som 
søger. De skal også inspirere og 
vejlede, når der bliver søgt om 
midler til alle mulige projekter, 
og medvirke til at skaffe gode 
nye job, fremme nye ideer, skabe 
fællesarealer med aktiviteter for 
alle i de enkelte områder, og 
mange andre ting. 
 
Eksempler på ting der er støttet 
er: 

 Etablering af Juelsminde Na-
turpark 

 Etablering af multibane i Lind-
ved 

 Etablering af Snaptun jolle-
havn 

 Skaterbane i Rask Mølle 

 Etablering af offentlig lege-
plads i Tørring 

 og mange flere. 
 

Der har også i en del år kørt en 
proces kaldet Borgerbudget run-
de, det er med den lykkedes at få 
inddraget grupper som vi ellers 
aldrig ser. 
 
Her får de lokalråd der deltager, 
en pose penge på forhånd, mod 
at de sørger for at danne en sty-
regruppe, der har til opgave, at 
få oplyst alle borgere i området 
om, at de nu kan komme med 
deres ønsker for, hvordan penge-
ne skal bruges. 
 
Så indkaldes der til møde for al-
le, hvor de enkelte forslagsstille-
re, får nogle minutter til at agi-
tere over for forsamlingen, hvor-
for det er deres ide som bør have 
midler. Efter alle fremlæggelser, 
afholdes der afstemning blandt 
de fremmødte. Det skønne ved 
denne form, er at inden folk går 
hjem, har de fået oplyst hvem 
der har fået midler, og kan gå i 
gang med deres projekter, det 
kan da absolut kaldes nærdemo-
krati. 
 
De grupper som ikke fik stemmer 
nok, har jo efterfølgende mulig-

Af Bent Sørensen, Formand for LAG Odder-Hedensted og medlem af bestyrelsen for det 
fælles landdistriktsråd 
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hed for at gå til deres lokalråd, 
og spørge om de kan være med 
til at skaffe, midler fra en af de 
andre puljer. 
 
Med hensyn til LAG midler (Lokal 
Aktions Gruppe), havde Heden-
sted i mange år deres egen LAG 
bestyrelse, hvor der kunne søges 
støtte til større projekter. Der 
kunne støttes med op til 50% af 
beløbet, og egen arbejdskraft 
kunne indgå som en del af med 
finansieringen. 
 
For snart en del år siden, var det 
ønske fra regeringen og EU, at få 
færre og større enheder nogle 
områder blev lagt samme. Vi fik 
dannet LAG Odder-Hedensted, 
hvor der har været et godt sam-
arbejde mellem folk fra de 2 
kommuner. 
 
Der er blevet uddelt mange pen-
ge til mange gode projekter i 
begge kommuner, og frem for alt 
gør det, at de der har fået LAG 
midler, de kan vise andre bidrag-
ydere, at der er nogen der tror 

på dem, og allerede har bevilli-
get midler. Så er det lettere at 
skaffe flere midler andre steder 
fra. 
 
Det betyder, at de millioner der 
er delt ud af midler, har genere-
ret op til 5-6 gange flere midler 
til mange spændende ting, i alle 
områder af vores kommuner. 
 
Så vi siger gerne til folk, hvis I 
har en tilpas god ide, der kan 
skabe nye aktiviteter i dit områ-
de, så skal vi nok på den ene el-
ler anden måde, være behjælpe-
lig med at skaffe midlerne. 
 
Vi kan godt rose Hedensted kom-
mune for, at de i landdistriktsar-
bejde er en af de førende kom-
muner i landet. 
 
Bent Sørensen 
Formand for LAG Odder-
Hedensted og medlem af besty-
relsen i Det fælles landdistrikts-

råd 
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Et år til kommunalvalget 

Kære borgmester, hvorfor dog 
skyde valgkampen i Hedensted 
kommune i gang et år før valget 
skal afgøres? 
 
Hvorfor spørger jeg nu om det? 
Har Kasper Glyngø virkelig gjort 
det? 
 
Jeg spørger, fordi Socialdemokra-
tiet netop har husstandsomdelt 
en flot brochure. En flot rød bro-
chure hvor de gennemgår en mas-
se gode ting fra budget 2021. 
Og hvorfor gør de mon det? 
Måske for at skyde valgkampen i 
gang. Måske fordi de synes, de 
får en masse gode ting lavet i 
2021 for Hedensted kommune? Er 
der noget galt med det? Næh, 
ikke hvis det handler om, at vi 
skal i valgkamp nu. Personligt 
synes jeg, det er uansvarligt at 
bringe kommunen i valg-
kampstilstand i et helt år. Det er 
ikke godt for kommunens udvik-
ling, velfærd eller vækst. 
 
Jamen, er det så ikke bare en 
oplysningskampagne? Jo, det kan 
godt være. Men så glemte borg-
mesteren at fortælle om, hvor-
dan alle de gode ting bliver fi-
nansieret. 

Faktisk forholder det sig sådan, 
at siden Kasper Glyngø blev borg-
mester, er der brugt 125 millio-
ner kr. af kassebeholdningen. 
Hvad betyder det egentlig? Det 
betyder, at der hver måned siden 
1. januar 2018 er brugt 3,6 milli-
oner kroner mere, end der er 
tjent. 
 
Og så fortæller brochuren heller 
ikke, at for at gennemføre alle 
de ting, de fortæller om, ja, så 
gældsætter vi kommunen for 
over 100 millioner kroner. Faktisk 
vedtog flertalsgruppen på sidste 
byrådsmøde at optage et lån på 
91.000.000 kr. 
 
Og endelig mangler der også en 
beskrivelse af, at skal der bruges 
så mange penge i 2021, så skal 
det byråd, der vælges i efter 
2021 og som skal være byråd fra 
2022 – 2026, altså det kommende 
byråd, starte med at spare 90 
millioner kroner. For dette beløb 
har flertalsgruppen lagt ind som 
besparelse fra 2022 til 2024. El-
lers hænger budget 2021 ikke 
sammen. 
 

Naturligvis er Venstre ikke med i 
denne forbrugsfest. Man er nødt 
til at sætte tæring efter næring. 
Og man er nødt til at investere i 
vækst, så vi får flere arbejds-
pladser og flere borgere til vores 
kommune. Begge dele er ikke en 
del af budget 2021. Det er Ven-
stre heller ikke. 
 
Vi kan konstatere, at i 2018 og 
2019 har der været en netto fra-
flytning af børnefamilier fra vo-
res kommune. Kommunekassen 
bliver fyldt op med lånte penge. 
Der er ikke spændt et sikkerheds-
net ud under arbejdsløsheden, 
der måske kommer på grund af 
Coronakrisen. Der er ingen kon-
krete vækstinitiativer i budget 
2021. Alt det er vi nødt til at ta-
ge alvorligt. 
 
Jeg håber ikke borgmesteren har 
tænkt sig, at Hedensted kommu-
ne skal være i valgkamp i et år. 
Vi har i stedet brug for at komme 
i arbejdstøjet. Sætte retning og 
kurs mod en mere økonomisk bæ-
redygtig kommune. Venstre er 
klar. 
 
Vækst skaber Velstand. Velstand 
skaber velfærd. 

Af Ole Vind, Borgmesterkandidat 
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Sådan sang vores nationalskjald 
Kim Larsen for snart længe siden 
første gang. Lune Larsen ville 
sikkert vende sig i sin grav, hvis 
han var vidne til de tilstande, vi 
har i verden lige nu. 
 
Der er meget store problemer for 
Danmark, for Europa ja for hele 
verden for øjeblikket i forbindel-
se med Corona. Det kan derfor 
virke helt malplaceret, at jeg er 
træt af de udfordringer, som man 
som organisationsmand i Venstre 
står med og har gjort længe. Så 
hvorfor dog bringe det op? 
 
Det gør jeg, fordi det er et demo-
kratisk problem.  
 
Tag nu bare regeringens fuld-
stændige sololøb omkring restrik-
tionerne for det danske samfund. 
Det er selvfølgelig et politisk pro-
blem, som Venstres folketings-
gruppe skal navigere i, men som 
vi også drøfter i Venstres forret-
ningsudvalg. Magnus Heunicke er 
blevet udstyret med nærmest 
ubegrænsede beføjelser, og når 
de politiske partier forsøger at få 
det ændret og få magten tilbage 
i folketingssalen, ja så findes der 
på alle mulige krumspring. De 
borgerlige partier samler sig me-
re og mere om den fælles dagsor-
den, at vi skal tilbage til mere 
normale tilstande omkring så 
vidtrækkende beslutninger for 
det danske samfund, som restrik-
tionerne er udtryk for. Det er mit 
håb, at vi kan få det gennemført, 
når den nye epidemi lovgivning 
skal forhandles i Folketinget. 
 
På det organisatoriske område 
rammer restriktionerne også de-
mokratisk uheldigt. Med et for-
samlingsforbud på 10 personer, ja 
så er vi de facto forhindret i at 
samle f.eks. Kommuneforenin-
gens bestyrelse (KF). 
 

Bestyrelsen inkl. vores forret-
ningsudvalg, Troels og en ind-
lægsholder til temadelen, ja så 
rammer vi 17 – 18 personer. Jeg 
ved godt, at vi må holde møder-
ne, da de er politiske, men vi 
ønsker ikke at sende signalet om, 
at vi er ”ligeglade”. Vi må jo og-
så erkende, at vi har flere over 
de 60 år og måske endda med et 
helbred, der placerer dem i risi-
kogruppen.  
 
Vi bliver derfor alle nødt til at 
være omstillingsparate og flek-
sible, så vi kan afholde møderne 
som virtuelle møder. Det er ikke 
det samme som et fysisk møde, 
men dog bedre end ikke at afhol-
de noget møde. Der er stor for-
skel på, hvor IT parate vi er, og 
det kan desværre betyde, at nog-
le vælger fra at deltage, heraf 
det demokratiske problem. Det 
er mit håb, at flere og flere bli-
ver mere fortrolige med, at bruge 
de mødeværktøjer vi har, så vi 
hurtigt og nemt kan samles. Vi 
har allerede brugt vores GoTo-
Meeting flere gange til f.eks. mø-
der med Venstres byrådsgruppe 
og Rasmus Ole og jeg selv. Det er 
smidigt, og der er ingen trans-
porttid, så møder kan afholdes 
med kort varsel. 
 
Endnu mere tydelig bliver det, 
når vi taler om større møder. For 
os i Hedensted vores indplace-
ringsmøde, som vi havde planlagt 
til den 16. november 2020.  
 
Her kan vi blive 3 – 400 deltage-
re, og det hverken kan eller vil vi 
afholde for indeværende. KF har 
derfor besluttet, at mødet afly-

ses/udsættes til afholdelse se-
nest i maj måned 2021.  
 
Her kommer så det demokratiske 
element ind igen. Fra KF-side 
ønsker vi at kunne involvere med-
lemmerne mest muligt, når vi 
skal foretage valg af forskellig 
slags. Så hvordan kan vi arrange-
re det, hvis vi til maj 2021 stadig 
ikke må samles så mange? På det 
tidspunkt skal vi have gennemført 
indplaceringen, da kommunal- og 
regionalvalget 2021 ikke bliver 
udsat – måske. 
 
Sidste udfordring jeg vil nævne 
her er, at vi nu skal i gang med at 
udvikle den handlingsplan, som 
Venstre i Hedensted vil gå til valg 
på den 16. november 2021. Det 
bliver svært/umuligt at samle 40 
– 50 personer til drøftelser om 
handlingsplanen flere gange og 
flere steder i kommunen fra nu 
og frem til foråret. Her må vi 
igen tænke kreativt, og bruge de 
mødeværktøjer vi har kombineret 
med fysiske møder i mindre grup-
per. Valgudvalget er i skrivende 
stund ved at påbegynde dette 
arbejde, og I vil som medlemmer 
høre mere om det snarest. 
 
Jeg håber, at I alle har forståelse 
for de begrænsninger vi også or-
ganisatorisk er underlagt, og at I 
vil deltage i videst muligt omfang 
enten virtuelt eller ved møder i 
mindre grupper. 
 
Pas på jer selv og hinanden 
 
Morten Blenker 

Kommuneforeningsformand og 

medlem af Venstres FU 

Det er en kold tid, som vi lever i. 
Af Morten Blenker, Kommuneforeningsformand og medlem af Venstres FU. 
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”Vi finder os ikke i sexchikane” 

I årevis løb jeg fra job til job - 
For der var altid en, der var ef-
ter min krop”. - Shu-bi-dua san-
gen fra 1992 er meget aktuelt 
lige nu. 
 
Sexisme, seksuel chikane, 
uønsket seksuel opmærksomhed. 
 
Det er nogle af de ord, der fylder 
meget i medierne i øjeblikket. 
Hvad betyder de og hvor går 
grænsen? 
 
Sexisme er generelt udtryk for en 
forskelsbehandling alene begrun-
det i køn. Det behøver ikke have 
seksuelle undertoner, men kan 
være manglende karriemulighe-
der for det ene køn, ulige løn for 
samme arbejde. 
 
Uønsket seksuel opmærksomhed 
er første stadie, og her bør sager-
ne i et ideelt samfund stoppe 
med det samme. 
 
Den, der udsættes for uønsket 
seksuel opmærksomhed bør sige 
fra, klart og tydeligt, og den, der 
udsætter andre for uønsket sek-
suel opmærksomhed, skal stoppe 
med denne opmærksomhed, når 
den ikke er ønsket, fordi vi finder 
os ikke i sexchikane. 
 
Stopper den uønskede seksuelle 
opmærksomhed ikke straks, går 
det over i seksuel chikane, der 
ofte drejer sig om længere varen-
de chikane med seksuel tone, 
hvad enten det er fysiske hand-
linger eller verbalt. Et enkeltstå-
ende tilfælde med en vis grovhed 
defineres også som seksuel chika-
ne. 

Seksuel chikane på arbejdsplad-
ser eller i foreninger har mange 
gange et magt- og alders islæt 
indbygget. 
 
Mange af de sager vi hører om i 
disse uger og også mange af de 
sager, jeg som personalechef har 
set på arbejdspladserne, har ofte 
drejet som en ung og nyuddannet 
og en minimum 10 år ældre en-
ten mentor, vejleder eller leder. 
Derfor kan det også være svært 
at sige fra, fordi man ikke har 
erfaring, viden eller mod. 
 
Det er i de sager, der ser dagens 
lys, oftest kvinder, der er ofrene, 
men det rammer også mænd.  
Det er en vigtig detalje at have 
øje for, da det kan være endnu 
mere tabubelagt end hvis en 
kvinde udsættes for det.  Måske 
også derfor at Shu-bi-duas sang 
var særlig populær, fordi dens 
udgangspunkt var en mand, der 
blev udsat for sexchikane. 
 
Hvordan kan man arbejde med at 
undgå sexchikane. Det drejer sig 
i mange tilfælde om en kultur, 
hvor fx sproget er med til at un-
derstøtte, at lidt ”sexchikane” er 
OK. Det kan fx være sjofle be-
mærkninger og seksuelle vittighe-
der.  Det kan også være optakten 
til årets julefrokost, hvor chefen 
eller den valgte underholdning 
har en seksuel undertone, der er 
med til at gøre seksuel chikane 
OK. 
 
Det er derfor nødvendigt, at vi 
gør op med den kultur i vores 
professionelle virke på arbejds-
pladser og i foreninger. 

Venstre har indført en ordning, 
hvor man som den der er kræn-
ket, kan henvende sig og enten 
for hjælp til at håndtere kræn-
kelsen, eller få den undersøgt hos 
advokater.  Det er fint, der er 
disse tiltag i forhold til det enkel-
te individ, men skal vi ændre det 
fremadrettet, skal vi drøfte om-
gangstone og omgangsform på 
vore arbejdspladser og i forenin-
gerne. Det kan også kaldes almen 
dannelse og pli. 
 
Vi skal finde den berømte græn-
se / balance, hvor det er sjovt at 
være på arbejdspladsen, hvor det 
er naturligt at flirt, forelskelse og 
kæresteforhold opstår, men hvor 
et nej eller en ikke imødekom-
melse fortolkes og respekteres 
som et nej.  En balance, hvor vi 
alle kan være med, med de for-
skellige grænser vi hver især har. 
 
Som ledelse, både på arbejds-
pladsen og i foreningerne skal vi 
tage det på os og turde tage den 
diskussion, gerne inden vi hører 
om den første sag. Vi skal tage 
drøftelsen, fordi vi grundlæggen-
de respekterer både kvinder og 
mænd. Vi skal vide, hvordan vi vil 
håndtere sagerne, det er jo ikke 
givet, at den, der krænker, er sig 
bevidst, at det er tilfældet.  Men 
en drøftelse på forhånd er med 
til at sætte en kendt ramme at 
agere inden for. 
 

For vi finder os ikke i sexchikane. 

Af Thrine Nørgaard, næsteformand, Venstre i Juelsminde 
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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 

Jakob Toftebjerg 
Østrupvej 55, Glud, 
8730 Juelsminde 
Tlf.: 40 26 59 59 

jakobtoftebjerg@hotmail.com 

Juelsminde 

Hans Henrik Rolskov 
Kejsdalen 58 
7130 Juelsminde 
Tlf.: 20 12 71 49 

hhrolskov@gmail.dk 

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 

Rasmus Kvolsbæk Thingholm 
Tlf.: 22 88 54 06 

rasmusthingholm@gmail.com 

Venstre lokalforeninger i Hedensted kommune 

Formand for Venstres kommuneforening i Hedensted kommune 
Morten Blenker, Rosenvænget 25, 7130 Juelsminde, Tlf.: 61 63 21 62, blenker@me.com 

Formænd for Venstres lokalforeninger i Hedensted kommune 

Medlem af regionsbestyrelse og EU-udvalg Østjylland 
Peter Schmidt Hansen, Rousthøjsparken 61, 7130 Juelsminde 

Tlf.: 26 20 41 01, psh@jafnet.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 
Finansordsfører: Troels Lund Poulsen 
Tlf.: 20 75 73 63 

troels.poulsen@ft.dk 

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

erik.vinther@rr.rm.dk 

JUNI  
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