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Venstre har fået ny formand og næstformand

Den 21. september blev Venstres ekstraordinære landsmøde. Her skulle
Venstres nye formand og næstformand vælges, og dermed markerede
dagen en frisk start for vores parti.
Formandsposten var der ikke så meget at rafle om. Her var Jakob EllemannJensen ikke så overraskende eneste kandidat, og han blev da også valgt til
konfetti og stående klapsalver. Fuldt fortjent.
Næstformandsposten var der en smule mere spænding om. Her var både Inger
Støjberg og Ellen Trane Nørby kandidater. Begge havde ført en flot
kampagne, og Venstre ville være godt stillet, uanset hvem der blev valgt. Det
blev dog Inger, der trak det længste strå blandt de 850 delegerede.
Det betyder, at vi i Venstre nu kan se fremad med Jakob som formand og
Inger som næstformand. Med Jakob og Inger i spidsen står vi stærkt, og nu
kan vi endelig komme i gang med at snakke politik og agere kritisk og
konstruktiv opposition. Det er der også brug for.

Folketingets åbning
Folketingets åbning skal ifølge Grundloven finde sted første tirsdag i oktober –
og i år var ingen undtagelse. Denne gang fandt festlighederne sted tirsdag
den 1. oktober, og derfor var Christiansborg pyntet op på flotteste vis, så
Borgen tog sig godt ud på demokratiets festdag.
Åbningen er hvert år planlagt ned til mindste detalje. Først indledes dagen,
for mig personligt, med en række interviews med lokal- og regionalmedier fra
kl. 7. Herefter stod den på morgenmad med min søster, som var min ledsager
i år, inden vi gik til gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke.
Inden den officielle åbning, ankommer Dronning Margrethe og de øvrige
medlemmer af Kongehuset, hvor de modtages af Folketingets Præsidium.
Efterfølgende indledes folketingsårets første møde kl. 12, som ledes af det
længst siddende folketingsmedlem - der ikke så overraskende er Venstres

egen Bertel Haarder.
I Venstre sluttede vi dagen af med en festlig middag for alle medarbejdere og
folketingsmedlemmer. Det er en hyggelig tradition, der også giver mulighed
for at se hinanden i et lidt andet lys, end i det professionelle virke.

Regeringen svinger sparekniven over de frie
skoler
Mette Frederiksen sagde under valgkampen, at hun vil være børnenes
statsminister, hvis hun vandt regeringsmagten. Men efter
Socialdemokratiet har indtaget regeringskontorerne gælder det
tilsyneladende ikke længere. For regeringens udspil til finanslov for 2020
giver hvert fald udtryk for noget helt andet.
Som frygtet ønsker Socialdemokratiet at gøre alvor af deres valgløfte om at

skære i støtten til de frie skoler. For med finanslovsforslaget vil
regeringen reducere tilskuddet til de frie og private skoler fra de
nuværende 76 pct. til 71 pct. Det vil koste de frie skoler 300 mio. kr. om
året. Det stemmer slet ikke overens med det at være børnenes
statsminister.
En reducering af støtten vil medføre, at rigtig mange skoler kan være
nødsaget til at dreje nøglen om, da mange familier ikke længere vil have
råd til at vælge en fri- eller privatskole. Noget som kommer til at gå hårdt
ud over de 121.000 børn, der i dag går på de frie skoler. De aner nemlig
ikke, hvad fremtiden bringer. De aner ikke, om de skal skifte skole og
skilles fra deres klassekammerater.
Jeg er bange for, at man med Socialdemokratiets forslag undergraver de
frie skolers økonomiske grundlag. Af den grund havde jeg da også helst set,
at det blot var endnu et af en lang række af socialdemokratiske valgløfter,
som ikke holder vand.
I Venstre mener vi, at det er op til den enkelte familie at vurdere, hvilken
type skole der bedst imødekommer barnets behov. I Venstre ønsker vi både
gode folkeskoler og gode frie skoler.

Indvielse af Vejen Rådhus
Det nye rådhus i Vejen Kommune har været lang tid undervejs. Men hvis du
spørger mig, så har det været hele ventetiden værd. For flot, det er det
hvert fald.
Jeg havde æren af at deltage til indvielsen af det nye rådhus i Vejen den 5.
oktober. Her klippede borgmester Egon Fræhr den røde snor for at markere
den officielle åbning, hvorefter omkring 700 mennesker kunne gå rundt og
opleve den nye og flotte bygning.
Borgerne i Vejen Kommune kan med god grund være stolte af deres nye

rådhus. Der har virkelig været fokus på detaljerne - jeg tror dog ikke, at
murerne har været særlig tilfredse med det ekstra arbejde, som de mange
forskudte mursten har forårsaget. Men ikke desto mindre har det været det
hele værd – hvilket selvfølgelig er nemt for mig at sige.
Tillykke til Vejen Kommune med det fantastiske rådhus.

Tommy Ahlers gæster Billund og Vejen
Mandag den 4. november 2019 kommer tidligere minister og nuværende
medlem af Folketinget Tommy Ahlers til Billund og Vejen.
Her skal min gode Venstre-kollega holde foredrag om succesfuld
iværksætterkultur, samt sin egen motivation for at kaste sig over
iværksætteri. Derudover vil han give sine bedste råd om, hvad man skal
være opmærksom på, og hvordan man kommer i gang.
Jeg vil på det kraftigste anbefale at deltage til arrangementet. Jeg vil
hvert fald selv være der.

Med venlig hilsen
Anni Matthiesen

MEDIEOMTALE DEN SENESTE MÅNED
Fra Fredericia Dagblad, 11. oktober

Fra JydskeVestkysten Vejen, 8. oktober

Fra Netavisen Grindsted, 27. september

MØD MIG HER:



21. oktober kl. 19.00, Hovborg Kro –
Opstillingsmøde i Vejen Kredsen.



4. november kl. 16.00, SAGRO,
Majsmarken 1, 7190 Billund – Foredrag om
iværksætteri v/ Tommy Ahlers.



4. november kl. 19.00, Ravnholdtgård,
Ravnholdtgyden 5, Gesten, 6600 Vejen –
Foredrag om iværksætteri v/ Tommy
Ahlers.



7. november kl. 09.00, Flors Alle 1, 6630
Rødding – Rødding Højskoles 175-års
fødselsdag.

KONTAKT MIG
Hvis du har spørgsmål, ønsker at jeg skal deltage i et arrangement, eller skal
kigge på en sag, så kontakt gerne mig eller min medarbejder:
Politisk medarbejder: Peter Poulsen: vpepo@ft.dk

