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Det seneste år har igen været præget af Covid19 med dens forskellige varianter, som 

efterhånden er svære at hitte rede i – er de farlige, er de meget smitsomme, og ja jeg 

synes det virker underligt, som nedlukningerne planlægges. De forskellige erhverv ser 

undrende til, men er magtesløse. Jeg har f.eks. overhovedet ikke fattet hvorfor 

biograferne skulle holdes lukkede så længe – nå men alle er vist efterhånden godt 

trætte af at høre ordet Covid19 og Corona og lignende skældsord. 

Efter en noget turbulent start på 2021, hvor der blev sagt farvel til en tidligere 

formand, en tidligere næstformand, som vi har fået en ny en af, så blev der 

nogenlunde ro i partiet, hvilket bevirkede at det har været muligt at få gang i 

politikken, og selvom C ser ud til at have indhentet os, så tror jeg på vi får et godt valg 

næste gang, når vi skal til at tale politik plejer vi at overhale C, hvilket kunne ske igen. 

Man kunne jo bruge Ellemanns ord – op ad bakke er også fremad. 

Venstre fik afholdt jubilæumsfesten, som kom til at hedde 150 + 1 års jubilæum og 

blev afholdt ifm landsmødet i Herning den 9/10 oktober 

 

Jeg skrev i øvrigt her sidste år at det var spændende at se om Mette Frederiksen ville 

udskrive valg samme dag som KV21, men hun fik jo andre ting at se til med deres 

forfærdelige håndtering af minkhvervet – de stakkels mennesker, som har måttet 

kæmpe sig igennem året uden at få den lovede hjælp. Hendes meningsmålinger som 

lå skyhøjt sidste år ved denne tid er langt fra så overvældende nu, og det giver jo 

næring til de blå partier, som så bare skal sørge for at komme overens, hvilket kan 

være svært nok med de forskelligheder der er fremtrædende. 

 

2021 kom til at stå i KV/RV21 tegn og Venstre blev spået stor tilbagegang på landsplan, 

hvilket slet ikke holdt stik. Vi havde faktisk et rigtigt godt valg, hvilket dog desværre 

ikke var tilfældet i vores egen kommune, hvor vi fik skåret 1/3 af vores byrådsgruppe 

og gik fra 9 til 6 pladser.  

DET er slet ikke godkendt og årsagen er der mange forskellige bud på, men et er 

sikkert, og det er at det bliver en svær periode at manøvrere i da man fra 

borgmesterens side (eller var det RV) ikke ønskede at tildele os noget af betydning. 

Jeg er dog meget sikker på de nuværende 6 byrådsmedlemmer allerede har smøget 

ærmerne op og er klar til kamp, som opposition, men også som konstruktiv 

samarbejdspartner på de områder hvor vi kan gøre en forskel – spændende at se 

hvordan C forholder sig til rollen. 

Vi har en stolt historie. Svære tider er før blevet overvundet – og det vil de blive igen.  
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Lokalt 

 

Lokalt i vælgerforeningen kan jeg ikke nævne så skrækkeligt meget udover alting har 

drejet sig om KV21, vi fik ikke afholdt særligt mange bestyrelsesmøder, men en masse 

valgaktiviteter. Det var en hektisk tid, men jeg er slet ikke tilfreds med vores egen og 

hele kommuneforeningens dårlige planlægning (hvilket jeg også selv var en del af).  

Hvis vi skal sammenligne os med C så er vi meget langt bagud i den disciplin og det er 

faktisk noget vi er nødt til at tage fat i meget snart, hvis vi skal være oppe i gear om 3 

år.  

Skuffende er det jo også at se Fladså og Fuglebjerg ingen byrådsmedlem fik og det er 

altså os selv vi skal takke for det. 

 

Der har igen i år været lidt snak om det organisatoriske, altså om vi skal være en stor 

eller fortsat 4 foreninger, hvilket nok mest kommer fra Fuglebjerg og 

Suså/Holmegård, som til tider har svært ved at skaffe folk til bestyrelserne.  

Lige præcis det problem har vi heldigvis ikke og derfor tror jeg det tegner lyst for vores 

lokale forening, selvom ideen med sammenlægning til en stor forening ikke lyder så 

tosset endda.  

Der er både styrker, men også svagheder ved det – men det er altså ikke aktuelt lige 

nu da den slags skal tages op og evt. vedtages på alle foreningernes 

generalforsamlinger. 

 

På det organisatoriske plan sker der det at både kommuneforeningsformand Jakob 

Mols og kredsformand Asbjørn Børsting takker af den 14. marts på 

generalforsamlingen.  

Så I er meget velkomne til at kikke efter nogen gode folk til pladserne. Jeg er ikke i 

tvivl om de findes et sted derude i organisationen, og bare skal aktiveres. 

Kommende større opgave bliver at få et godt folketingsvalg, hvor vi skal forsøge at få 

vores egen Jakob Panton ind på Christiansborg. 

 

Inger Marcussen 

 

Vi mistede desværre igen i år et af vores æresmedlemmer, som tidligere og i mange 

år var en fast støtte og solid arbejdskraft i vore forening. Æret være Ingers minde. 
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Jeg slutter min beretning med at sige tak til alle jer, som støtter på den ene eller anden 

måde.  

Tak til Lars Fischer, for vi kan holde alle vores bestyrelsesmøder i hans fine lokale. 

Tak til vores Æresmedlemmer: Mogens (vores solide bladguru) – Jens Bragh Andersen 

og Else Marie, som er den jeg kender, som har haft flest senfølger af den forbandede 

virus.   (Mogens og Jens har desværre måttet melde fra pga sygdom) 

De 3 har i mange år udvist uforligneligt troskab til vores parti, og jeg sender samme 

tak Monika, som altid har stået ved Mogens´ side. 

Vi har også 3 - nu tidligere byrådsmedlemmer - at takke for det kæmpe arbejde de 

har lagt for dagen i rigtigt mange år – Mange tak til Kirsten, Søren og Elmer for de 

mange mange timer de har lagt i byrådsarbejdet for hele kommunens skyld.  

Kirsten har vi dog stadig gavn af ifm hendes fortsatte arbejde i Regionsrådet. 

En stor tak til hele min bestyrelse for den solide opbakning og som trofast møder op 

til vore lokale møder, når det nu er muligt og jeg kan altså ikke undlade en tak til min 

egen solide støtte, Hanne, både for alle kagerne til møderne, men så sandelig også, 

som back-up i alle andre sammenhænge.  

Det har igen i år været en fornøjelse at være i Bestyrelse sammen med jer, selvom vi 

ikke har overrendt hinanden pga den modbydelige Corona Virus!   

Jeg håber vi kan tale noget mere politik det kommende år og at vi får en god periode 

til trods for alle odds, ikke ser ud til at være på vores side i øjeblikket. 


