ANNI MATTHIESEN

NYHEDSBREV: 14/08/19

En ny politisk sæson står for døren
Sommerferien er for mit vedkommende slut, og derfor er jeg igen så småt
trukket i arbejdstøjet. Og det betyder – for alle jer, der modtager dette – at I
heldigvis kan se frem til at læse mit nyhedsbrev hver eneste måned frem til
sommeren 2020.
For mit vedkommende er sommerferien blevet tilbragt i det danske land
sammen med min dejlige familie og gode venner. Mere specifikt har jeg nydt
det gode sommervejr fra vores sommerhus i Bork med lækker grillmad og
frisk havluft fra vestkysten. Det er virkelig noget, der duer.
Trods det meste af sommeren heldigvis stod på afslapning, holder politik jo
aldrig helt fri – selv ikke i agurketiden. For pludselig fik de alle de gode
mårhundebander på forbavsende vis udstedt forbud mod at anvende ost og
trafikdræbte dyr som lokkemad for mårhunde. Noget som ellers er helt
basalt, hvis vi skal komme den invasive art til livs. Derfor tog jeg kontakt til
den nyudnævnte fødevareminister Mogens Jensen, så vi hurtigt kunne få
afklaret denne sag, og mårhundebanderne igen kunne bruge lokkemaden.
Dette faldt efter pres på ministeren heldigvis på plads, så jægerne nu kan
fortsætte med at lokke mårhundene i fælderne med ost og de trafikdræbte
dyr.

Ordførerkabalen gik op
Med en tiltrængt sommerferie i bagagen blev det tid til at vende tilbage til
Christiansborg. Det var nemlig blevet tid til fordeling af ordførerskaber og
udvalgsposter for os genvalgte og nyvalgte Venstre-folketingsmedlemmer –
noget som vi alle har ventet på i spænding.
Første punkt på dagsordenen stod på valg af gruppeformand, politisk
ordfører, gruppenæstformand og gruppeledelse. Det skete mandag den 5.
august. Her faldt valget på Kristian Jensen som gruppeformand, Jakob
Ellemann-Jensen som politisk ordfører og Sophie Løhde som
gruppenæstformand. Derudover blev jeg til stor glæde valgt til
gruppeledelsen sammen med Erling Bonnesen, Christoffer Melson, Tommy
Ahlers og Karen Ellemann blev valgt til Præsidiet. Derfor fortsætter jeg i

Venstres gruppebestyrelse, hvor der er mere end nok at tage fat på, nu hvor
vi sidder i opposition.
Senere samme uge på Venstre sommergruppemøde blev resten af
ordførerskaberne fordelt, og i den kommende tid skal jeg prøve kræfter med
et nyt område. Jeg er nemlig blevet Venstres nye social- og indenrigsordfører.
Det er et område jeg ser meget frem til at beskæftige mig med. Jeg glæder
mig særligt til at tage hul på arbejdet med en reform af den kommunale
udligning, men også handicapområdet er noget som står mit hjerte nær.
Dertil er jeg blevet medlem af henholdsvis Børne- og Undervisningsudvalget,
Miljø- og Fødevareudvalget, Sydslesvigudvalget, Udvalget for Landdistrikter
og Øer, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Indenrigsudvalget.
Med ordførerskabet og udvalgsposterne på plads er jeg mere end klar til at
tage hul på et nyt folketingsår, og hvor jeg er helt sikker på, at jeg ikke
kommer til at kede mig.

Sommergruppemøde på Kragerup Gods
Fra den 8.-10. august blev Venstres årlige sommergruppemøde afholdt, og
derfor var alle folketingsmedlemmer, både nye som gamle, taget til Kragerup
Gods – omtrent 20 minutters kørsel nord for Slagelse. I år var det Louise
Schack Elholm der var vært for sommergruppemødet.
Det årlige sommergruppemødet er der, hvor den politiske kurs bliver lagt for
det kommende folketingsår. Men sådan blev det desværre ikke helt i år. I
stedet blev omdrejningspunktet for dette års sommergruppemøde en debat
om, hvem der skal være Venstres formand og næstformand.
Det er en debat, jeg mener er unødvendig, så længe vi har et siddende

formandskab bestående af Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen, der
begge har intentioner om at fortsætte på deres post. De har i øvrigt lige stået
i spidsen for et parti, der har opnået ni yderligere mandater ved
folketingsvalget for blot to måneder siden. Og endnu mere latterligt bliver
det af, at både Venstres formand og Venstres næstformand, vælges af
Venstres delegerede til landsmødet – ikke af os folketingsmedlemmer.
Jeg mener derfor heller ikke, at det fremmer vores parti, at Claus Hjort
Frederiksen på Facebook melder ud at ”det delte formandskabs tid er forbi”.
Det er hvert fald i direkte modstrid med det, vores formand og næstformand
har bekræftet på pressemødet på sommergruppemødet.
Når alt dette nu er sagt vil jeg gerne mane til ro og opfordre til at alle os i
Venstre trækker i arbejdstøjet. Der er hvert fald nok at tage fat i, hvis vi skal
genvinde nøglerne til Statsministeriet, som vi agter.
Hvis vi skal genvinde magten, kræver det, at vi alle arbejder sammen.
Med venlig hilsen
Anni Matthiesen

MEDIEOMTALE DEN SENESTE MÅNED
Fra Midtjysk Ugeavis, 13. august

Fra JydskeVestkysten Billund, 12. august

Fra JydskeVestkysten Vejen, 10. juli

MØD MIG HER:

21. august kl. 16.00 Askov Højskole - debat med
udenlandske elever
23. august kl. 11.00 Indvielse af Outrup
Biogasanlæg, Outrup, tale
6. september kl. 12.00 Indvielse af tilbygning
hos Linko Gas, Rødding, tale
8. september kl. 9,30 Historisk Dyreskue, Karens
Minde, tale
10. september kl. 14.00 Årre Kro, Min vej til
Christiansborg

KONTAKT MIG
Hvis du har nogle spørgsmål, hvis du ønsker, at jeg skal deltage i et
arrangement, eller skal jeg kigge på en sag, så kontakt gerne mig (ved at
besvare denne mail) eller en af mine medarbejdere:
Sekretær: Tine.Rasksen@ft.dk
Politisk medarbejder Peter Poulsen: vpepo@ft.dk

