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En æra er slut i Venstre 

Siden det sidste nyhedsbrev er der sket en ting eller to – for at sige det 

mildt. Efter en ærgerlig og tumultarisk periode med usikkerhed om Lars 

Løkke Rasmussen og Kristian Jensens fremtid som henholdsvis formand og 

næstformand, er der nu kommet lidt afklaring. 

  

Venstres Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse afholdte i slutningen af 

august møde, hvor både Lars og Kristian valgte at trække sig fra deres 

poster. Det markerede dermed afslutningen på en æra – ikke kun i Venstre, 

men også i dansk politik. 

  

I de mange år vi har haft med Lars og Kristian i spidsen, har Venstre spillet 

en markant rolle i udformningen af det danske samfund. Her kan 

afskaffelsen af efterlønnen og det store løft af kræftbehandlingen med 

fordel nævnes – men eksemplerne er mange. Derfor fortjener både Lars og 

Kristian et kæmpe stort tak for den store rolle, de har spillet i Venstres 

historie. 

  

Nu er det tid til at se fremad og få nye folk i spidsen for partiet. Den 21. 

september er der indkaldt til et ekstraordinært landsmøde. Eneste punkt 

på dagsordenen er valg af henholdsvis ny formand og næstformand. I 

skrivende stund er Jakob Ellemann-Jensen eneste kandidat til 

formandsposten, mens både Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby er 

kandidater til næstformandsposten. 

  

Det er de 850 delegerede, som træffer afgørelsen på demokratisk vis ved 

at stemme på den kandidat, som de mener bedst kan sætte retningen for 



 

Venstres politik i fremtiden. Og når der er truffet en afgørelse, så håber 

jeg, at alle bakker op og vil gøre alt for at samle partiet. 

 

 

Flagdag – Danmark hylder de danske veteraner 

Den 5. september var traditionen tro Danmarks officielle flagdag for de 

danske udsendte. Det er dagen, hvor vi tager os tid til at anerkende alle 

Danmarks udsendte for den enorme indsats, de har ydet på beslutning af 

regeringen eller Folketinget. I år er det 10 år siden, at Danmark for første 

gang officielt afholdte Flagdag. 

  

Selvom det er størstedelen af den danske befolkning, der anerkender og 

hylder de danske soldaters indsats, så er det desværre ikke alle. For på 

Flagdagen blev et indlæg under titlen ”I dag skammer jeg mig over 

Dannebrog” af Jens Philip Yazdani bragt i Jyllands-Posten. 



 

  

Jens Philip mener ikke, at vi skal fejre, ”at Danmark og danskere har 

delagtiggjort sig selv i den imperialistiske krigsmaskine”. Heldigvis slap 

han ikke så heldigt fra sit indlæg, som vækkede stor harme hos mange – 

inklusiv mig selv. 

  

Jens Philip forstår tydeligvis ikke, at han med dette indlæg skændede de 

mange modige danske soldaters indsats og ofre. Det er jo ikke krig, vi 

fejrer på Flagdagen. Det er derimod alle de danske soldaters enorme 

indsats, vi hylder. Og vi mindes dem, der har måttet betale den ultimative 

pris. 

  

Én ting vil jeg dog give Jens Philip ret i. Krig er ikke noget at fejre. 

  

Jeg er stolt af alle de danske soldater, der tager ud til verdens 

brændpunkter. De fortjener hver og en at blive hyldet. 

  

 



 

Økonomiaftaler og regeringens velfærdsbluff 

Siden sidst er der blevet indgået en aftale mellem regeringen og 

henholdsvis Danske Regioner og KL om regionernes og kommunernes 

økonomi for næste år. Det er aftaler, som tilfører ekstra penge, men 

aftalerne nævner desværre intet om flere centrale valgløfter fra 

Socialdemokratiet. 

  

Mette Frederiksen lovede eksempelvis i valgkampen at give 2 mia. kr. mere 

til sundhedsvæsenet om året. Det løfte lever aftalen om regionernes 

økonomi ikke op til. Til det mangler der stadig omkring 500 mio. kr. ekstra, 

hvis Socialdemokratiet skal leve op til sine løfter. Derudover leverer 

Socialdemokratiet hverken i aftalen med kommunerne eller regionerne på 

deres løfte om et velfærdsløft. 

  



 

Der bør derfor være grund til bekymring blandt vælgerne. For vælgerne 

har jo stemt Socialdemokratiet til magten på baggrund af en række løfter. 

Men indtil nu er der ikke meget, der tyder på, at Socialdemokratiet har 

tænkt sig at levere på de utallige løfter. I de to økonomiaftaler er der 

eksempelvis hverken afsat midler til minimumsnormeringer eller flere 

sygeplejersker. 

  

Selvom regeringen ikke leverer på deres løfter med de to aftaler, er der 

stadig gode nyheder i de to økonomiaftaler. Det er jo gode nyheder, at 

kommunerne og regionerne får flere penge til næste år. Dog skal vi huske, 

at pengene skal tjenes, før de kan bruges. Derfor skal vi i Venstre heller 

ikke være blege for at tage vores del af æren. For aftalerne er kun mulige, 

fordi Venstre har afleveret en økonomi i topform. 

  

 



 

Indvielse af Outrup Biogasanlæg og ny 

økologisk linje hos Linkogas 

Biogasbranchen vokser i det sydjyske. Inden for de sidste par uger har jeg 

været til to indvielser af biogasanlæg. Først i Outrup hvor en gruppe lokale 

landmænd er gået sammen om at etablere Outrup Biogas ApS, og 

efterfølgende hos Linkogas nær Rødding, som har udvidet deres 

biogasanlæg. 

 

I Outrup startede byggeriet af Outrup Biogasanlæg for lidt over et år siden, 

og siden har det taget fart. For allerede i juni kunne de levere biogas til 

området. 

 

Linkogas har været igennem en helt fantastisk udvikling i de sidste 30 år, 

og derfor har de nu udvidet biogasanlægget med en økologisk linje, så 



 

landmændene i området kan reducere udledningen af husdyrproduktionen 

yderligere. Og det skulle jo fejres. 

 

Vi politikere kan kun gøre så meget. Vi kan være med til at sætte 

rammerne for udviklingen, men uden initiativrige mennesker, som dem der 

står bag både Outrup Biogas og Linkogas, kommer Danmark ingen vegne i 

kampen for en mere bæredygtig fremtid. 

 

Jeg håber derfor, at mange andre vil lade sig inspirere af folkene bag 

Outrup Biogas og Linkogas. 

  

 

 

MEDIEOMTALE DEN SENESTE MÅNED 
 

 

Fra Avisen Danmark, 12. september 

 

 



 

Fra migogvejen.dk, 6. september 

 

 

 

 

 

 



 

Fra Netavisen Grindsted, 30. august 

 

 

 
 

 

 

 



 

MØD MIG HER:  

 

 

 

 

 23. september kl. 19.30, Ringe Bibliotek – 

oplæg om Folketingets Sydslesvigudvalg 

 27. september kl. 10.30, Blå Kors i 

Vorbasse 

 5. oktober kl. 08.00, Vejen Rådhus – 

indvielse af rådhuset 

 

 

 

 

KONTAKT MIG 

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker, at jeg skal deltage i et 

arrangement eller kigge på en sag, så kontakt gerne mig eller min medarbejder: 

 

Politisk medarbejder, Peter Poulsen: vpepo@ft.dk 
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