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KORNBLOMSTEN
Nyt år – Ny byrådsgruppe – vi er klar ☻

”KV/RV21 er allerede sidste år, men vi vil
gerne starte året med at takke kandidater,
bagland og sponsorer for den helt fantastiske
opbakning.
Der har været udvist en enorm arbejdsindsats
og opfindsomhed - den gejst vil vi føre over i
byrådsarbejdet og vi glæder os”.

Mette Hardam

En kæmpe TAK til vores sponsorer

Hans Skovsgaard

· Thomas D. Nielsen

Bliv sponsor – kontakt vores kasserer Lisbeth Erlandsen

– 41 95 12 90

Kan du undvære en
”hund’ ” - så har vi
brug for støtten…

NYT FRA KOMMUNEFORENINGEN
Nyt år og 2021 ligger bag os,
og hvilket år det har været.

Af Louise Jæger,
Formand for Venstres
Kommuneforening i
Frederikshavn
Kommune

Corona kommer vi ikke
udenom, heller ikke når vi
taler om politik. Vi har lært,
at vi kan mødes virtuelt og
endda få det til at fungere at
tale og beslutte det vi nu har
skullet.
Dog slår det fortsat ikke det
at kunne mødes fysisk.

Året har grundet Corona,
budt på forholdsvis lidt
aktivitet i Vælgerforeningsog Kommuneforeningsregi. Det tages der revanche på
i det nye år.
Det betyder samtidig, at når jeg sidder her som
formand og ser tilbage på 2021, så er der - i hvert
tilfælde lokalt - alene en stor begivenhed som har
fyldt og har betydet masser af mulighed og arbejde
ind i det at “gå til politik”.
Den 16. november var vi i stemmeboksene og give
vores stemme til henholdsvis regions- og
kommunalvalget.
Vi havde 3 stærke lokale kandidater til regionsvalget
og 18 stærke kandidater til kommunalvalget.
Det blev desværre ikke til en plads i regionsrådet for
nogle af vores tre regionskandidater, men det blev til
et skifte i formandsstolen, således at Mads Duedahl
fra 1/1 2022 har besat regionsformands kontoret og
har dette som arbejdsplads i hvert tilfælde de
kommende 4 år.
Kommunalt blev det fortsat til 6 pladser i byrådet,
der står Venstre på - dog er to af dem, med nyvalgte
- og første gangs valgte - kandidater. Det er en stærk
gruppe, som besidder forskellighed på alle parametre
- køn, alder, baggrund og erfaring. Det bliver rigtig
godt. Som bekendt er Venstre ikke en del af den
konstituering der danner valggruppe omkring
flertallet. Det betyder, at vi har en kæmpe både
forpligtigelse men ikke mindst mulighed for at være
oplysende og progressiv ind i alle de politiske emner,
områder og tiltag som vi overhovedet kan finde.
Den nye byrådsgruppe og kommuneforeningen skal
have lavet en god og grundlæggende strategi for det
politiske arbejde gruppen skal drive på vegne af
Venstre i Frederikshavn Kommune.

Vi siger farvel og TUSIND TAK for indsatsen til tre
byrådsmedlemmer. Jytte og Helle, som vi har kendt
længe, har begge et andet sted i denne udgave af
Kornblomsten, beskrevet det at være afgående
medlem af byrådet. Flemming har vi kendt et års tid
og vi har nydt godt af hans både erfaring, viden og
lyst til politik i gruppen.
Det er en stor arbejdsopgave at være politiker i et
byråd, der er mange ting at holde sig orienteret ind i,
deltage i, bakke op omkring og meget andet. Derfor
er det helt både naturligt og forståeligt, at alting har
en ende. Vi ved dog også, at vi fortsat vil nyde godt
af de afgående byrødder, i vores bagland.
Baglandet - altså os alle sammen - bliver nemlig
afgørende for, at den nye byrådsgruppe kommer til at
lykkes med deres arbejde. Vi skal og kan understøtte,
bakke op og være behjælpelig med at opdage de
politiske emner, områder og tiltag som vi kan drive
politik på.
Landspolitisk har året også været et spændende år.
Vi fik et helt år med en ny næstformand, en
næstformand som kommer fra baglandet og som ikke
sidder i Folketinget. Vi fik en forhenværende
næstformand og nu forhenværende medlem af
Venstre, som er udtrådt af Folketinget, som følge af
den dom der er faldet i Rigsretten.
Venstre mener, at loven skal holdes - uanset hvem
man er. Hele processen og situationen omkring Inger
Støjberg har, og gør nok det fortsat, delt vandene
blandt medlemmerne i Venstre. Jeg har den holdning,
at vores opgave som parti er at holde øje på bolden i denne situation loven - og ikke på handlingen og
situationen. Kort sagt, så handler det ikke om,
hvorvidt vi ville gøre det samme som Inger Støjberg
gjorde i sin ministertid, men om hvorvidt det var i
overensstemmelse med loven.
Hovedbestyrelsesmøderne har primært været afholdt
virtuelt, dog nåede vi at afholde sommermødet i
august, hvor vi var tilbage i Brejning. Der gik et sus
gennem de 140 bestyrelsesmedlemmer, da
partisekretæren bad os tage bagdøren, da vi skulle
hjem fra mødet. Heldigvis var det grundet der var
reception for et stort bryllup, som vi ellers ville skulle
vandre igennem :-) Jeg er blevet den ene af de to
medlemmer, de ni kommuneforeninger i Nordjylland
har i Venstres Forretningsudvalget. Det er en post jeg
glæder mig til at stifte bekendtskab med.
Ser frem på det nye år og ønsker alle et Godt Nytår.

KOMMUNEFORENINGENS GENERALFORSAMLING
SÆT
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Kære alle
Først og fremmest Godt Nytår.
Vi står nu på den tid af året, hvor det er helt normalt
at vende blikket bagud – til eftertænksomhed og at
vende blikket fremad – for at drømme og sætte mål.
Jeg har lært fantastisk meget i 2021 – om politik i
særdeleshed, men også om og af andre mennesker.
Politik er en helt særlig størrelse, som jeg stadig
overraskes af, selvom jeg nu er ”gammel i gårde” og
er den i Venstres byrådsgruppe, som har siddet
længst tid i Frederikshavn Byråd.
Når jeg ser tilbage på det, som var mit politiske
omdrejningspunkt i 2021 - KV21, så sidder jeg tilbage
og er rimelig tilfreds. Jeg ville selvsagt gerne have
haft flere af kandidaterne til at sidde på byrådets
pladser nu, men med den realisme og med
Frederikshavns borgeres klare tale om, at de vil have
Birgit S. Hansen til at sidde for bordenden, så har
Venstres kandidater fået et særdeles flot valg! Og det
er ingen hemmelighed, at mange af venstres
kandidater stikker de personlige stemmetal på den
socialdemokratiske langside med flere meter. Og
netop de stærke personlige valg, er min stille sejr –
det beviser at vi havde stillet et stærkt hold – og
derfor er der også så uendelig meget at bygge videre
på.
Og det er her drømmene kommer ind i billedet. Jeg
drømmer om, at nogle af de mange fantastiske
kandidater, som har slidt og slæbt i valgkampen, vil
fortsætte arbejdet i Venstre og stå på listen igen i
2025. Vi har brug for alle kræfter og ”mine
kandidater” har vist en gejst, som har smittet af på
min energi, til at fortsætte det politiske projekt.

En anden sejr er, at vi var fire ud af syv som ønskede
genvalg - og det fik vi. Jeg skal fortsætte arbejdet
sammen med Peter Sørensen, Jens Borup og Asger
Mortensen og dertil får vi to energiske i gruppen, som
siden 16. november har været ligesom et par
travheste, som står i boksen og er klar til at komme
afsted – nemlig Lone Haugaard og Jan Bjeldbak.
Glæder mig til at arbejde sammen med dem alle.
Vi har fortsat en god spredning i gruppen – både hvad
angår alder, køn, erfaring og geografi. Det er en
styrke, som jeg også ved kommer til at styrke
Venstres byrådsarbejde. Jeg håber, at baglandet
fortsætter med at bakke op, og vil komme med gode
idéer og input til den nye byrådsgruppe.
Der var tre, som ikke ønskede genvalg, og det
betyder at Helle Madsen, Jytte Høyrup og Flemming
Rasmussen har besluttet at bruge deres tid på andre
gøremål – jeg vil også gerne her takke dem for
indsatsen og ønske dem held og lykke med de skibe,
som de uden tvivl sætter i søen. For vi ved jo alle, at
når energiske folk stopper med én ting, så skifter de
nye ting i gang – god vind med det.
Venstre i Frederikshavn Kommune er i god form. Jeg
vil slutte min nytårshilsen af med at sige endnu
engang TAK for indsatsen og opbakningen – vi er SÅ
klar og glæder os til byrådsarbejdet. Samarbejde er
fortsat nøgleord for vores arbejde, men vi glæder os
til at sætte synlige Venstre aftryk på vores arbejde –
helt uden bindinger!
HUSK at vi altid klar på både telefon og mail og vores
oplysninger kan findes på www.frederikshavn.venstre.dk
tid

De bedste hilsner

på året, hvor vi vender

Mette Hardam
Gruppeformand

Deler lige et billede med jer fra valgkampen,
som beviser at selvom det til tider var hårdt
arbejde, så er politik ikke kedeligt (og slet
ikke, når der serveres kage til kaffen) 😊

To stærke Venstre-kvinder siger tak for nu
Min politiske bog
lukkes!
Efter 8 år i Fr havn Byråd,
slutter min politiske
karriere.
Jeg håbede ved valget den
16. november, på en plads i
Regionen.
Sådan blev det ikke.
Det glæder mig trods alt, at
1. prioriteten gik i
opfyldelse, nemlig at få
Mads Duedahl på
Regionsrådsformandstaburetten.
I alle 8 år, har jeg siddet i Sundhedsudvalget - det
blev mit hjertebarn. Godt suppleret af
regionsudvalgs-arbejdet. I første periode var jeg med
til udarbejdelse af Sundhedspolitikken ”Med lyst til
livet”. Indholdet var så godt, at vi beholdt det
uændret i perioden efter. Det blev udarbejdet i
samarbejde med borgere fra de tre store byer.
Vi var på rundtur og fik inspiration til materialet.
Pejlemærkerne rækker fra “Tidlig indsigt” frem til en
effektiv “Exit-strategi”.
Netop det, efter et sygdomsforløb, at komme hurtig
tilbage til en normal hverdag igen, har været en
styrke i Frederikshavn Kommune, især pga. meget
kort ventetid på genoptræning. Det kan vi være
stolte over og sådan håber jeg det bliver i fremtiden.
Af KKR var jeg udpeget til at siddet i 4 forskellige
Regionsudvalg. Det har givet stor indsigt, men også en
undring på mange fronter, som jeg har forsøgt at
påvirke bl.a. ved at efterlyse en væsentlig bedre
lægedæknings-opfølgning. Her er vi udfordret i
Frederikshavn Kommune. Det er ingen i mit
regionsudvalg i tvivl om.

Efter 2 1/2 år i Byrådet, begyndte jeg at forberede
mig på opgaven, som Venstres spidskandidat til valget
i 2017. En stor mundfuld, men en opgave jeg havde
hele gruppens opbakning til.
Jeg har igennem de to perioder, fået indsigt i mange
facetter af de opgaver, som et byrådsmedlem har.
Arbejdsmarkedsudvalg, Økonomiudvalg, Plan- og Miljø
udvalg (det mest kompliceret af dem alle),
Bestyrelsesmedlem i Frederikshavn Havn (fantastisk
at følge udviklingen og mærke puls på området),
mange Råd og Nævn samt 2. Viceborgmester.
De første par år brugt jeg også på, at lære alle “de
uskrevne” regler at kende. “Gruppens samlede
holdninger” og “særstandpunkter”, blev uddybet på
den hårde måde.
Jeg kommer fra det private arbejdsmarked og fra
starten havde jeg en teori om, at en kommune burde
kunne drives langt mere effektivt og på et niveau der
matcher en privat virksomhed. Den holdning kunne
jeg hurtig konstatere, at jeg ingen vegne kom med!
Samarbejdet på tværs af partierne, oplevede jeg som
værende væsentlig bedre i min første periode.
Vi er alle valgt af borgerne til at ville det bedste for
vores kommune, men demokratiet på de indre linjer,
fik i min sidste periode et knæk.
Jeg er glad for de stemmer der har givet mig adgang
til Frederikshavn Byråd og medvirket til en bred
erfaring omkring byrådsarbejdet.
At ledelse af en kommune, er et kæmpe puslespil det har jeg fået respekt for!
Jytte Høyrup

Jeg er ydmyg og beæret over at sige -12 gode år i
byrådet er gået! Med ydmyghed kommer man længst,
samt ærlighed! Jeg brænder for arbejdsmarked og
socialområdet - har siddet i de udvalg i alle 12 år
hvilket jeg er taknemmelig for!

Stor opbakning herfra
til den nye venstre
gruppe der står udenfor
- for demokratiets
skyld!

Arbejdsmarkedsområdet er “lovbestemt “ på mange
punkter - lovgivning bliver ofte lavet om, ministermål
skal opfyldes! På socialområdet - flere ældre,
opgaven er at få uddannede SOSU-elever, det
arbejdes der på!

Nu vil jeg læne mig
tilbage - passe vores
lille bagerbutik, nyde
børn og børnebørn.

Politikken bag arbejdet var klart sjovers fra 20102014 hvor Lars Møller var borgmester!
Mindre sjov har de sidste 8 år været.

Helle Madsen

En nyslået politikers første livtag med det politiske ”væsen”
Aldrig før har demokratiet i mine øjne været så
festligt, som dette års kommunalvalg. Det giver sig
selv, for valget gik for mig så godt, som jeg kunne
drømme om, men selve dagen var i sig selv
bemærkelsesværdig.
Østervrå valgsted udgjorde rammen for dagen, som
jeg tilbragte i hyggeligt selskab med andre
tilforordnede, (selvom jeg var eneste borgerlige
repræsentant). Det vrimlede med kendte lokale
ansigter og mine to døtre kom forbi sammen med
svigermor for at hjælpe med at sætte de to krydser
det rigtige sted. Småkagerne var skiftet ud med sprit,
men snakken gik nu lige lystigt af den grund.
De tre første stemmesedler, jeg fik i hænderne ved
stemmeoptællingens begyndelse, var afkrydset ved
”Lone Haugaard” og det fik straks antallet af
sommerfugle i maven til at stige. Ikke mindst som ny
kandidat er det umuligt at forudsige om man er købt
eller solgt, men bunken af personlige stemmer bare
voksede, som optællingen skred frem. Kun én anden
personlig bunke var (næsten) lige så stor…
352 personlige stemmer blev optalt af Birgit Hansens
datter, der lige som jeg var præget af valgspænding.
Samtidig kunne jeg med glæde konstatere, at
socialdemokraterne i Østervrå måtte se sig slået af de
blå. De mere end 1.000 vælgere havde sørget for, at
de borgerlige gik hele 12 % frem og dermed kan det
konstateres, at der ikke er Socialdemokratisk flertal
alle steder i kommunen.
Først flere timer senere måtte vi forlade valgstedet
og ved ankomsten til Arena Nord blev det klart for
mig, at det var lykkedes at komme ind; sikkert endda
med hele 544 personlige stemmer.

Politik i teori og praksis
Efter i mere end 20 år at have beskæftiget mig med
politik via min undervisning i samfundsfag på
Frederikshavn Gymnasium er det fantastisk nu at skal
udøve politik i praksis.
Da jeg blev spurgt, hvorvidt jeg kunne forestille mig at
stille op til byrådsvalget, havde jeg egentlig ikke
forestillet mig, at jeg ville engagere mig så meget, som
jeg endte med at gøre. Siden jeg var en ung mand i
Aalborg, har politik interesseret mig både
professionelt og i fritiden, og denne interesse – eller
passion – blev allerede i optakten til valgkampen vakt
til live igen. Og så var der ingen vej tilbage.
Valgkampen var relativ kompakt og intens, og modsat
vores borgmester synes jeg, at den generelt foregik i
en god tone og med gensidig respekt mellem
kandidaterne. Jeg er tilfreds med min valgkamp, jeg er
stolt over at være valgt til byrådet, og jeg læder mig til
at trække i arbejdstøjet.
De næste fire år skal jeg repræsentere Venstre i
arbejdsmarkedsudvalget og social- og
sundhedsudvalget. Det er to spændende udvalg, som

Der herskede en helt speciel stemning af
lykønskninger og glæde blandet med skuffelse og
afventende fokus på den store skærm, som
endegyldigt kunne afsløre byrådets nye
sammensætning. Mediernes talstærke tilstedeværelse
og min første oplevelse med interview til kamera kl.
2 om natten gjorde sit til at skabe en næsten
surrealistisk politikeroplevelse.
Nu har virakken lagt sig – for en stund – og jeg sidder
tilbage med en enorm taknemmelighed over den
flotte opbakning, jeg har fået. Det rører mig dybt, at
så mange offentligt har stået frem med støtte til mit
kandidatur og jeg er ydmyg over for den tillid, jeg er
blevet vist og over for den opgave, som jeg har
påtaget mig.
Jeg glæder mig til arbejdet i Børne- og
Ungdomsudvalget, hvor jeg blandt andet vil have
fokus på, at ledelse og økonomi på skolerne ændres,
så den lokale forankring støttes. I Teknisk Udvalg
glæder jeg mig især til at arbejde med kommunens
infrastruktur i bredeste forstand. Derudover har jeg
fået plads i Distriktsrådet, Grundlisteudvalget og
Foreningen Knivholt (samt et par
stedfortræderposter).
Jeg glæder mig også til samarbejdet med Venstres
byrådsgruppe og Venstres bagland og jeg vil gøre,
hvad jeg kan for at være en synlig politiker, som er
tilgængelig og til at regne med. Hermed en
opfordring til at kontakte mig om forhold, som en
byrådspolitiker har gavn af at kende!
Af Lone Haugaard

fra hver sin vinkel berører nogle af de kommunale
områder, jeg finder mest interessant.
I mit professionelle virke har jeg i flere år arbejdet
med tiltrækning af elever til Frederikshavn, og jeg er i
denne forbindelse også involveret i rekruttering til
SOSU-uddannelsen. At sørge for, at vores
virksomheder har den nødvendige arbejdskraft, er en
af de vigtigste opgaver de kommende år, og det
involverer også, at så mange hænder som muligt
bidrager. Det gælder både de offentlige og private
virksomheder, og det gælder i alle brancher.
Der bliver nok at se til og meget at glæde sig til. I den
forbindelse skal alle være velkomne til at kontakte mig
som byrådspolitiker, hvis de mener, jeg kan bidrage
eller hjælpe.
Af Jan Bjeldbak

Valgkamp i billeder

Kontaktoplysninger Vælgerforeninger
Skagen

Erik F. Andersen

eandersen@gmail.com

23966472

Råbjerg

Per Nilsson

per@revisionvest.dk

20989025

Gærum – Kilden

Carl Christian Olsen

carlchrolsen@gmail.com

25679120

Frederikshavn

Ole Andersen

martofte1965@gmail.com

40508111

Understed – Karup

Jesper Nielsen

kyllingborg@dlgmail.dk

20485390

Sæby – Volstrup

Tommy Thomsen

tt@tthomsen.dk

40713687

Hørby – Torslev

Kurt Lund Sørensen

kls@email.dk

40404661

Dybvad – Skæve

Lars Mellemkjær

lars@mellemkjaer.dk

21464024

Albæk

Lene Nielsen

holtbjerg13@os.dk

40193110

VU

Bodil Krogh

krogh.bodil@gmail.com

42924180

Bliv sponsor – kontakt vores kasserer Lisbeth Erlandsen

– 41 95 12 90

Vigtige datoer
Hold øje med jeres lokale
vælgerforeningers indkaldelser til
generalforsamlinger mv og bak op
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