ANNI MATTHIESEN

NYHEDSBREV: 26/05/19

Lad foreningsliv og frivillighed blomstre
Venstre har netop fremlagt et forenings- og frivillighedsudspil. Det glæder
mig rigtig meget. For foreningslivet og frivilligheden er nemlig noget af det,
jeg har kæmpet for – ikke alene som folketingsmedlem i Venstre – men også
længe før min tid i Folketinget. Jeg har selv været med til at bygge det

lokale fritids- og kulturhus i Krogager op. Jeg har arbejdet for at afsætte
penge til et kulturhus i Grindsted. Jeg har været gymnastikleder og
volleyballtræner i den lokale idrætsforening. På den måde har jeg altså set
og mærket, hvilken kæmpemæssig betydning foreningslivet og frivilligheden
har for vores lokalsamfund. Og hvilken betydning det har for os som
mennesker.
Derfor mener jeg også, det er vigtigt og nødvendigt, at vi i Venstre vil skabe
bedre vilkår for vores foreninger og lokale ildsjæle. Det vil vi blandt andet
gøre ved at indføre et ”fritidspas”, som skal sikre, at flere danskere i
lavindkomstgrupper deltager i lokale foreninger og bliver en del af
fællesskabet. Vi vil sikre mere rådgivning til frivillige foreninger. Og vi vil
fjerne bureaukrati, som gør det besværligt at være frivillig og drive forening i
Danmark.

Store markedsdag: Brørup Marked og Dyrskue i
Aabenraa
Fredag d. 24. maj blev lidt af en markedsdag for mit vedkommende. Dagen
startede nemlig med drøftelser om Vorbasse Marked sammen med Billund
Erhvervsfremme. Her drøftede vi særligt vilkårene for alle de frivillige, som
er hjertet og sjælen i Vorbasse Marked. Derefter deltog jeg i Brørup Marked.
Det er blevet en fast tradition for Brørup Venstre og jeg. Til markedet
kommer der masser af mennesker fra nær og fjern. Brørup Venstre har en
stand på markedet, og her bliver der krejlet om alt – også politik. Det er altid
en fornøjelse at være på Brørup Marked. Det er hyggeligt at gå rundt ved
boderne for at få en snak med kræmmerne og de besøgende. Så føler man sig
rigtig hjemme i det jyske.
Senere på dagen gik kursen mod dyrskuet i Aabenraa. Her skulle jeg sammen

med en række andre politikere være med i en debat om klima og
bæredygtighed. Vi debatterede, hvordan det danske landbrug kan være med
til at fremme en mere klimavenlig udvikling. Det foregik ved
landbrugsforeningen SLF’s stand. Som både Venstres naturordfører og medlem
af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg var det naturligvis en debat, som jeg
synes var både spændende og vigtig.

Ny bredbåndspulje: bedre og hurtigere internet
i hele landet
Vi lever i en digital verden, der er i konstant udvikling. Og det stiller store
krav til vores digitale infrastruktur i Danmark.
I Venstre har vi et ønske om, at Danmark skal have digital infrastruktur i
verdensklasse. For en god digital infrastruktur er helt grundlæggende for
bosætning, vækst og udvikling i hele landet.

Derfor går vi til valg på en ny og forbedret bredbåndspulje, så flere
danskere kan få hurtigt og stabilt internet.
Med den nye bredbåndspulje vil vi afsætte 150 mio. kr. der skal målrettes
områder, hvor det er sværest at få afgang til bredbånd – særligt
landdistrikterne. Derudover vil vi styrke bredbåndsdækningen yderligere
ved, at fastsætte ambitiøse dækningskrav, som fremmer målsætningen om
at give restgruppen adgang til hurtigt bredbånd. Det sker i forbindelse
med, at der inden for de kommende år forventes, at der afholdes auktion
over frekvenser, som kan anvendes til bl.a. 5G.
Siden valget i 2015 har vi med Danmarks første bredbåndspulje sikret, at
over 12.000 adresser har fået tilskud til hurtigere internet. Vi er derfor
godt på vej, men vi er ikke helt i mål endnu.
I Venstre vil vi ikke acceptere, at der er danskere, der har utilstrækkelig
internetdækning. Derfor vil vi nu oprette en ny bredbåndspulje.

Vigtigt at stemme i dag!
I dag søndag den 26. maj, er dagen, hvor vi alle skal stemme til EP-valget.
Sidste gang der var valg til Europa-Parlamentet i 2014 havde vi i Danmark
en valgdeltagelse på 56,3 pct. Det var faktisk den næststørste tilslutning til
EP-valget herhjemme, siden vi begyndte at stemme til valgene i 1979. Men
hvis vi sætter tingene lidt i perspektiv, så fandt hele 85,8 pct. vej til
stemmeboksene ved folketingsvalget i 2015. Og så lyder det lige pludselig
ikke af særlig meget.
Jeg synes, det er brandærgerligt, at der ikke er flere danskere, der
interesserer sig for EU-samarbejdet. For det er her, de store internationale
beslutninger træffes. Det er her, vi kan løse de store problemstillinger som
klimaudfordringer og flygtningekriser. Det kan vi ikke gøre alene i lille
Danmark.
Selvom EU kan føles rigtig langt væk fra dig og din hverdag, så er det her,
vi for alvor kan gøre en forskel i verden. For samarbejde gør os alle rigere
og giver nye og bedre muligheder.
Jeg vil derfor opfordre alle til at stemme til EP-valget i dag.

Med venlig hilsen
Anni Matthiesen

MEDIEOMTALE SIDEN SIDST
Fra JydskeVestkysten Vejen, 24. maj

Fra JydskeVestkysten Billund, 23. maj

Fra JydskeVestkysten, 22. maj

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: Mie.Dahl@ft.dk
Politisk medarbejder Peter Poulsen: vpepo@ft.dk

