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På vej mod frihed 
 
Disse uger står fortsat i genåbningens tegn. Og det gælder heldigvis både,
hvad angår aktiviteter i samfundet og vores danske grænser, så vi forhåbentlig
snart igen kan byde velkommen til de mange udenlandske gæster, der hvert
år tager på opdagelse i Danmark – og især i vores dejlige områder i
Syddanmark. 
 
Som Venstres turismeordfører sad jeg selv med ved forhandlingsbordet hos
udenrigsministeren for et par uger siden, da vi endelig fik en plan for,
hvordan vi gradvist kan åbne grænserne igen. 
 
Det er en svær balance. Og selvom jeg er tilfreds med, at vi efter måneders
kamp overhovedet fik regeringen med på at lave en plan, så er der fortsat alt
for mange usikkerheder og restriktioner med krav om at landene skal være
gule og oven i krav om test og isolation. 
 
Det giver for store usikkerheder, hvilket især går ud over vores hårdtramte
oplevelsesindustri samt hotel- og sommerhusbranchen. 
 
Heldigvis fik vi fra Venstres side med i aftalen, at vi forud for hver af aftalens
forskellige faser igen skal mødes ved forhandlingsbordet – og her vil vi gøre
vores allerbedste for at skabe klarhed og lade fornuften sejre! 
 
I onsdags kunne blandt andet vores restauranter igen lukke dørene op og byde
os alle sammen velkommen til både inde- og udeservering. Men heller ikke
her lod regeringen sit stramme greb om befolkningen løsne helt. 



 
For også her smed regeringen et ulogisk benspænd ind for os alle sammen
med et krav om bordreservation 30 minutter før ankomst. 
 
I Venstre har vi nu i mere end et år kæmpet med regeringens manglende logik
– og vi kæmper videre! For det er helt tydeligt, at det fortsat er strengt
nødvendigt at holde regeringen i ørene.

*********************************************** 
Denne gang skal vi omkring de kommende landbrugsforhandlinger, kampen for
rejse- og turismebranchen - og så vil jeg præsentere jer for min nye
kredsformand Malene Kaisen Nielsen.   
 
Jeg håber, du har lyst til at læse med!

Landbrugsaftale: Vi skal sikre dansk landbrug - og arbejdspladser! 
 
Regeringen har lagt sit udspil til en ny aftale for dansk landbrug i skuffen.
Men snart skal vi – endelig – til forhandlingsbordet, og fra Venstres side har vi
gjort det meget klart, at vi ikke deltager i mørklagte forhandlinger. Og
regeringen har omsider givet efter for presset. 
 
I Venstre er vores mission er meget klar – vi skal have afværget så mange
ulykker fra rød bloks side som overhovedet muligt. For vores landbrug er et
værdifuldt erhverv for både dansk økonomi og danske arbejdspladser – og det
må vi aldrig smide væk. 
 
I Danmark producerer vi nogle af verdens mest klimaeffektive fødevarer. Hele
erhvervet bidrager med både vækst og udvikling i store dele af Danmark, hvor
der er langt til storbyen. 
 
Derfor stiller vi fra Venstres side også nogle meget klare krav til den
kommende landbrugsaftale: Vi må ikke sende danske arbejdspladser til
udlandet! For det skaber store negative konsekvenser for hele den samlede
fødevarebranche, medarbejderne – og ikke mindst klimaet. 
 
Vi kommer ikke til at bidrage til en massakre på vores danske
fødevareproduktion, som vi frygter fra rød bloks side. Så hvis regeringen
lægger an til Grøn Vækst 3.0 – ja, så bliver det uden os, der værner om
landbruget og dansk fødevareproduktion. 
 



For når vi siger, at vi ikke skal sende arbejdspladser ud af landet, så mener vi
det faktisk alvorligt. Konkurrenceevnen i dansk landbrug må ikke sættes over
styr. 
 
Tallene taler sit klare sprog. Fødevareklyngen eksporterer for ca. 170 mia. kr.
om året – og sikrede beskæftigelse til omkring 190.000 personer. 63.000 af
disse var i støtteerhverv, vel at mærke.   
 
Den kommende aftale skal gøre dansk fødevare- og landbrugsproduktion
grønnere – uden at gøre Danmark fattigere. Vi mener, at vi som minimum skal
fastholde det nuværende antal arbejdspladser indenfor sektoren og gerne
sikre endnu flere i fremtiden. Og det er i øvrigt en ambition, som vi i Venstre
aktivt deler med Fødevareforbundet NNF. 
 
Kort sagt skal vi fra Venstres side af bordet kæmpe for, at regeringen ikke
spænder yderligere ben for landbruget. Vi har allerede været vidner til en
tredobling af generationsskifteskatten for familieejede virksomheder, som
især rammer landdistrikterne, hvor tre ud af fire privatansatte enten
arbejder i en familieejet eller ejerledet virksomhed – som eksempelvis



familieejede landbrug. 
 
I Venstre vil vi en helt anden vej. Og derfor bider vi os fast i
forhandlingsbordet til den kommende aftale.

Man må aldrig sparke - slet ikke til dem, der i forvejen ligger ned 
 
Coronakrisen har uundgåeligt bragt en lang række uretfærdigheder med sig.
Efter min mening er det vores opgave som folketingsmedlemmer at forsøge at
fjerne så mange urimeligheder for både danskerne og erhvervslivet som
overhovedet muligt. 
 
Desværre sidder jeg tilbage med en oplevelse af, at regeringen har haft en
helt anden tilgang. Det har især været en kamp uden lige at sikre ordentlige
vilkår for vores styrtblødende virksomheder. 
 
Tovtrækningen har været lang – men heldigvis har det båret frugt flere gange.
Eksempelvis da vi sikrede vores selvstændige samme muligheder for
kompensation som lønmodtagere. Regeringen mente nemlig, at det var
rimeligt, at selvstændige kunne kompenseres for op til 23.000 kr., mens
lønmodtagere kunne få helt op til 30.000 kr. Tænk engang, at regeringen
ønskede at sende så stærkt et signal til vores virkelystne selvstændige. 
 
Det er blot et eksempel – for der har været mange tilfælde det seneste år,
hvor regeringen direkte har spændt ben for vores gode danske virksomheder –
som vel at mærke leverer milliarder af kroner årligt til vores fælles velfærd.



Men urimeligheden har nu nået endnu et højdepunkt. For regeringen har
decideret vildledt en række af vores allerhårdest ramte virksomheder –
nemlig en række af vores danske rejseudbydere. 
 
For ligesom mange andre brancher fik de en økonomisk håndsrækning sidste
forår – for at undgå konkurser. Lige siden har de hørt fra både
erhvervsministeren i Folketingssalen og Rejsegarantifonden adskillige gange,
at de måtte beholde eventuelle beløb, som de kunne skrabe sammen fra
underleverandører efterfølgende for at overleve. 
  
Derfor har mange styrtblødende rejseudbydere kæmpet ekstrahårdt for at
inddrive, hvad de måtte have til gode – fra andre hårdtramte virksomheder –
for nu at blive meddelt af regeringen, at det er i strid med EU-lovgivning, hvis
de beholder pengene. Det skal modregnes deres kompensation. De skal betale
pengene tilbage. Af en i forvejen tom kasse. 
 
Tirsdag har jeg derfor sammen med gode Venstre-kollegaer kaldt
erhvervsministeren i samråd. For statsministeren har flere gange sagt, at der
vil blive begået fejl under corona – men så må man også være parat til at
tage ansvar og hjælpe de berørte, når fejlen bliver opdaget. 
 
Jeg er meget spændt på, om regeringen vil tage ansvar for sine handlinger
denne gang!



Varmt velkommen til Malene Kaisen Nielsen! 
 
Vi har fra april sagt farvel til Noa Jankovic som formand for kredsbestyrelsen
(Vejen og Billund kommuner), da det ikke kunne forenes med Noas nye
arbejde. Vi har heldigvis allerede fundet en ny formand: Malene Kaisen
Nielsen fra Vejen. 
  
Der skal først og fremmest lyde et stort tak til Malene for at stille sig til
rådighed – jeg glæder mig til et rigtig godt samarbejde. 
 
Her får I en lille præsentation af Malene selv, så I kan lære hende lidt bedre
at kende. 

Tak for valget som ny formand for kredsbestyrelsen i Anni Matthiesens valgkreds i
Vejen og Billund. 
 
Jeg er 58 år og bor i Askov i Vejen Kommune – og arbejder som køkkenleder på
Rødding Fri-fag- og efterskole i Rødding.
 
Siden 2001 har jeg siddet i Byrådet for Venstre i Vejen Kommune. Her har jeg de



sidste tre perioder været næstformand i Sundheds-, Kultur og Fritids- samt medlem
af Økonomiudvalget. 
 
Jeg sidder desuden i bestyrelsen for Vejen Kunstmuseum, Vejen Idrætscenter
Sportscenter Danmark, Medius Holsted og Handicaprådet. I Region Syddanmark er
jeg repræsentant for kommunerne i Samarbejdsudvalget for almen praksis og i
Praksisplanudvalget.
 
Efter 20 gode og spændende år har jeg valgt at stoppe i Byrådet ved årets udgang. 
 
Jeg ønsker at bruge min erfaring – sammen med de øvrige medlemmer af Annis
kredsbestyrelse – og her være med til at sætte positivt fokus på Venstre og det store
arbejde Anni gør for Kredsen.
 

KONTAKT MIG
Hvis du har spørgsmål, ønsker at jeg skal deltage i et arrangement eller kigge på

en sag, så kontakt mig gerne  
(ved at besvare denne mail) eller min medarbejder: 

 
Politisk medarbejder: Ditte-Marie Rye Jensen, vdmrj@ft.dk 

 

Du modtager dette nyhedsbrev fra mig, da du tidligere har tilmeldt dig. 
 

Min adresse er: 
Medlem af Folketinget Anni Matthiesen (V)

Egebjerg Landevej 14, Krogager
Grindsted 7200

Denmark
 

Add us to your address book
 
 

Vil du ændre hvordan du modtager disse mails? 
Du kan opdatere dine indsillinger eller afmelde dig nyhedsbrevet

 
 
 

https://www.facebook.com/V.Anni.Matthiesen/
https://twitter.com/AnniMatthiesen
https://mailchi.mp/b6cdf228d562/www.annimatthiesen.dk
https://annimatthiesen.us16.list-manage.com/vcard?u=83dde3d89e3d2221322274558&id=21237d5f8a
https://annimatthiesen.us16.list-manage.com/profile?u=83dde3d89e3d2221322274558&id=21237d5f8a&e=[UNIQID]&c=758d632dd0
https://annimatthiesen.us16.list-manage.com/profile?u=83dde3d89e3d2221322274558&id=21237d5f8a&e=[UNIQID]&c=758d632dd0
https://annimatthiesen.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=83dde3d89e3d2221322274558&id=21237d5f8a&e=[UNIQID]&c=758d632dd0
https://annimatthiesen.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=83dde3d89e3d2221322274558&id=21237d5f8a&e=[UNIQID]&c=758d632dd0


 
 
 

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Medlem af Folketinget Anni Matthiesen (V) · Egebjerg Landevej 14, Krogager · Grindsted 7200 · Denmark 
 

mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://annimatthiesen.us16.list-manage.com/about?u=83dde3d89e3d2221322274558&id=21237d5f8a&e=[UNIQID]&c=758d632dd0
https://annimatthiesen.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=83dde3d89e3d2221322274558&id=21237d5f8a&e=[UNIQID]&c=758d632dd0
https://annimatthiesen.us16.list-manage.com/profile?u=83dde3d89e3d2221322274558&id=21237d5f8a&e=[UNIQID]&c=758d632dd0
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=83dde3d89e3d2221322274558&afl=1

