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AALBORG KAN FÅ EN
BORGERLIG BORGMESTER
Af rådmand og borgmesterkandidat Tina French Nielsen

Jeg er sikker på, at en samlet borgerlig blok kan vinde de 5.624 stemmer over midten, det kræver, at få
en borgerlig borgmester i Aalborg
Kommune.
Vi har fire forudsætninger på plads:
En fantastisk velfungerende byrådsgruppe, nye politikere på vej, en
god og solid organisation og et godt
samarbejde med de øvrige borgerlige
partier
Efter budgetlægningen i år, hvor tre
partier af de borgerlige partier gik fra
budgetforliget skrev Samfundsforsker
Johannes Andersen fra Aalborg Universitet i Nordjyske, om de borgerlige
partier at: ”Partierne ville vise, at de
ikke bare er et nikkende halehæng til
borgmesteren”.
Og selvom jeg ikke altid er enig i
Johannes Andersens analyser, så har
han fuldstændigt ret denne gang: Vi
er ikke medløbere til borgmesteren.
Vi er i stand til at gå forrest. Sætte
retningen, følge op og gennemføre.
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Professionelt, dedikeret og med styr
på økonomien. Vi skal bare bruge
vores sunde fornuft, og vi skal have
vilje til nytænkning og klare planer.
Jeg har set, det kan lykkes i de to
forvaltninger, som jeg har stået i
spidsen for. Hvis du har viljen og
evnen. Og jeg kan se på den måde
Socialdemokraterne gør det på nu,
hvordan det ikke skal gøres. Socialdemokraterne er blevet selvtilstrækkelige og magelige. Den fejl må
vi aldrig begå.
Vi ved også, at der rundt omkring i
vores kommune er masser at arbejde
med. Vores kommune er ikke perfekt.
Et nyt valg står snart for døren.
Jeg vil have det sunde fornufts princip tilbage på banen. Jeg vil sikre Aalborg Kommunes fremtid og økonomi.
Og jeg glæder mig til, at jeg med
jeres hjælp kan sætte mig bordenden
i Aalborg Kommune fra 2018, så vi
sammen kan gøre Aalborg kommune
endnu bedre.
Tak for ordet. Jeg glæder mig til
kampen.
Og rigtig godt nytår!
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TØMRERMESTER EFTERLYSER
FORBEDRINGER FOR
ERHVERVSLIVET I AALBORG
Forstandige løsninger kan gøre
en stor forskel for erhvervslivet
i Aalborg Kommune, mener tømrermester Peter Berg Mortensen
fra Tømrer- og snedkerfirma
Frede D. Nielsen A/S.

Det er hverken fjernelse af dækningsafgift eller lavere skatter og afgifter,
der står øverst på tømrermester Peter Berg Mortensens ønskeliste over
forbedringer for erhvervslivet i Aalborg Kommune.

Han vil såmænd bare gerne have lov
at kunne parkere hos de kunder, private såvel som offentlige, som skal
have udført tømrerarbejde inde i
byen.
Men det er stort set umuligt at få
en parkeringstilladelse i Aalborg,
fortæller han.
Derfor må håndværkere i stedet
parkere efter samme regelsæt som
gælder for alle borgere. Det betyder,
at håndværkerne må fragte deres
værktøj og materialer hen til kunden
i modsætning til tidligere, hvor der

Peter Berg Mortensen, indehaver af tømrer- og snedkerfirmaet Frede D.
Nielsen, ønsker, at det var nemmere at få parkeringstilladelse i Aalborg by.
Det ville forbedre de ansattes arbejdsmiljø og spare en masse tid.
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kunne indhentes parkeringstilladelse
ved kundens adresse.
- Det giver blandt andet de ansatte
et dårligere arbejdsmiljø, at de er
tvunget til at slæbe tingene, siger
tømrermesteren, der efterlyser et
system, hvor det er muligt for håndværkerne at parkere deres bil på deres arbejdsplads – også hvis det er
inde i byen.
BØVL KOSTER
Udover det er anstrengende og besværligt for de ansatte at slæbe deres
materialer og værktøj frem og tilbage, så tager det også meget ekstra
tid.
- En tømrer koster 8 kroner i minuttet, siger Peter Berg Mortensen, der
hver dag har cirka 15 biler på gaden
i Aalborg
Parkeringsproblematikken er et stort
problem for virksomheden.
- Vi er simpelthen så trætte af det,
fortæller han.
Irritationen bliver ikke mindre, når
det viser sig, at det er nemmere at
få tilladelse til at stille en container,
lift eller stillads op end til at parkere
en bil.
- Det giver ingen mening, siger han.
Det koster også 8 kroner i minuttet pr.
mand, når en bil sidder fast i tunellen
eller holder stille i Nyhavnsgade, som
er snævret ind til to vejbaner, og det

er ikke sjældent det sker.
- Vi skal have en bedre infrastruktur,
siger Peter Berg Mortensen, der også
efterlyser en tredje Limfjordsforbindelse.
- Hvis tunellen lukkes, fordi den skal
renoveres, og det frygter jeg, at den
snart skal, så får vi et stort problem,
siger han.
BETALER FOR UØNSKEDE OPGAVER
Peter Berg Mortensen har intet imod
at passe på miljøet. Det giver god
mening for ham, og især fordi Østerå
løber i baghaven på Hattemagervej
4, hvor virksomheden har værksted,
lager og kontor.
Han har heller intet imod, at kommunen kontrollerer, om han passer
på miljøet, men han har noget imod,
at der kommer en regning på 2.800
kroner for 9 timers arbejde, når en af
kommunens ansatte har været forbi
på miljøkontrol.
- Jeg betaler for noget, jeg ikke har
bedt om, og jeg får ingen dokumentation for, hvad de ni timer er brugt
til. Medarbejderen var her kun i 1,5
time, siger han og tilføjer:
- Jeg har svært ved at se, at jeg skal
betale for noget, kommunen ønsker.
Det er frustrerende, siger han.
BRUGER TID PÅ GAMACHEBUKSER
Noget, som Peter Berg Mortensen

Trafikpropper og manglende
parkeringstilladelser er nogle af
de største forhindringer for håndværksvirksomhederne i
Aalborg Kommune, mener Peter
Berg Mortensen. Hver dag har han
cirka 15 biler kørende i byen.
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også har svært ved at se meningen mindre bureaukrati, således Arbejdsmed, er lovpligtige indberetninger tilsynet i stedet kunne blive en medtil Danmarks Statisk. Hvert år er han spiller, og vi på den måde kunne skabe
forpligtet til at lave cirka ti styks. et godt arbejdsmiljø for de ansatte,
Dog er det ikke kommunen, men stat- siger han.
en, der kræver denne handling.
Her skal han blandt andet indberette, ROS TIL KOMMUNEN
hvor mange gamachebukser, huer og Aalborg Kommune er dalet længere
vanter virksomheden har indkøbt i og længere ned af en liste, som Dansk
løbet af året.
Industri hvert år laver over erhvervsk- Vi bruger meget tid på det, men vi limaet.
registrerer
Peter
Berg
kun,
hvor
Mortensen
meget tøj,
kan
dog
vi har købt,
ikke
helt
og
ikke Man burde have noget mere tillid til g e n k e n d e
hvor meget
de
dårlige
hinanden og mindre bureaukrati
af det ene
k a r a k t e r e r,
eller
an-Tømrer- og snedkermester Peter Berg Mortensen Aalborg Komdet. Derfor
mune
har
kan det kun blive et gæt, og hvad er fået, selvom der, efter hans mening,
statistikken så værd, spørger han.
er plads til forbedring.
Og så er der de enorme ressourcer Blandt andet har han et rigtig godt
han bruger på sager med Arbejdstil- samarbejde med Aalborg Jobcenter,
synet. Det kan han fortælle om en hel og gør også brug af kommunens erdag.
hvervsnetværk BusinessAalborg.
- Jeg oplever ofte Arbejdstilsynet - Jeg kan ikke helt genkende Dansk
som en modspiller, og jeg kan stort Industris undersøgelse. Så galt står
set ikke gå på arbejde uden at føle, det heller ikke til, siger han.
at jeg er kriminel. Man burde have
noget mere tillid til hinanden, med
Tekst og foto: Anne Kjærsgaard Krogh

“
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FOKUS PÅ ERHVERV I HELE KOMMUNEN
Netop erhvervspolitikken er en meget vigtig del af det valgprogram,
som Venstre i Aalborg Kommune går til valg på i 2017. Derfor vil vi i det
kommende år lave nogle arrangementer med fokus på dette. Vi skal se
nærmere på detailhandelen og dens betingelser, og er der noget kommunen kan gøre?
Vi har også planer om et arrangement om muligheder og udfordringer for
håndværk. De nærmere rammer er ikke på plads endnu, men det kommer
til at finde sted i Vodskov, og Peter Berg Mortensen, Frede D. Nielsen,
bliver sammen med et andet stort Vodskovfirma, Jens Jørgen Holm (VVS
og EL), dem, der skal give os et indblik i områdets betingelser.
Senere på året har vi planer om en konference sammen med Erhverv
Norddanmark. Alle invitationer vil blive annonceret i kommuneforeningens nyhedsbrev og slås op både på Facebook og vores hjemmeside.

BILGÅRDEN HOSTRUP
AutoMester
Kvalitet og service...hver gang!

Ib Jensen · Sulsted Kirkevej 1 · 9381 Sulsted · Tlf. 98 29 71 77

SØREN BUUS BRINK
AUT. ELEKTRO-INSTALLATØR
VAARSTVEJ 260 . VAARST . 9260 GISTRUP

TLF. 98 33 30 51
20 91 48 88

LYS - AUTOMATIK - VARME
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EN ORDENTLIG
VIRKSOMHED

TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET

FREDE D. NIELSEN

Tømrermester Peter Berg Mortensen
ønsker, at tømrer- og snedkerfirmaet
Frede D. Nielsen skal være kendt
som en ordentlig virksomhed.

Ejes af Peter Berg Mortensen, tidligere
Hammer Byg

Kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere skal synes, at tømrer- og snedkerfirmaet Frede D. Nielsen er en ordentlig virksomhed.
Det er indehaver Peter Berg Mortensens målsætning for forretningen.
En ordentlig virksomhed er, efter
hans mening, en for eksempel én, der
løbende holder kunderne informeret
om tidsplan og økonomi.
- Det skal ikke være sådan, at kunden får regningen, og så er der lavet
noget, de ikke vidste noget om, siger
han og tilføjer:
- Kunderne skal være trygge og have
tillid til os. Det, vi siger, er også det,
vi gør, siger han.

Frede D. Nielsen trak sig tilbage efteråret
2014

Hammer Byg blev fusioneret med Frede D.
Nielsen den 1/1 2013

60-70 ansatte
Udfører alle former for tømrer- og snedkerarbejde
Har en mindre murer- og malerafdeling
Cirka 40 procent af opgaverne er større
projekter, hvor Frede D. Nielsen er hovedentreprenør
Cirka 30 procent af opgaverne ligger i
serviceafdelingen, der udfører opgaver for
private, boligforeninger, kommunen m.m.
Cirka 30 procent af opgaverne er
taksatoropgaver for forsikringsselskaber

Kunderne skal være trygge ved at få arbejde udført af tømrer- og snedkerfirmaet Frede D. Nielsen. Det er indehaver Peter Berg Mortensens vision
for virksomheden.
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GENERALFORSAMLING
I KOMMUNEFORENINGEN
Dato: Onsdag d. 23. marts 2016
Tidspunkt: 18.30
Sted: LOF NORD,
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby
Øvrig info: Indkaldelse samt dagsorden vil blive
sendt ud, når denne er fastlagt på det kommende
kommuneforeningsmøde.

Hans Jørgen Adamsen
Torderupgård
Torderupvej 6, Torderup
9260 Gistrup
Tlf. 98315247 - 20222582

E-Mail HJAdamsen@Newmail.Dk

Køber I Katten I sæKKen?
Hvad betyder tilstandsrapport?
Har I styr på servitutterne og de
kommunale planer?
Vi tilbyder fast pris på boligkøb
inkl. tinglysning.
Kontakt os, hvis I vil styres
sikkert gennem jeres boligkøb!

Følg os på:

ADVODAN Aalborg A/S
www.advodan.dk
Tlf. 96 31 33 00
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		 ARRANGEMENTSK
Januar
Onsdag d. 27.:
		
		
		
		

Folkeskole-høring: Hvordan giver vi vores børn 		
den bedste skole - Virker reformen?
Onsdag, d. 27. januar 19.00 - 21.30
Lille Nordkraft, Aabybro Skole, Østafdelingen,
Kattedamsvej, 9440 Aabybro

Februar
Torsdag d. 4.: Generalforsamling i Nøvling-Gistrup-Visse		
Gunderup vælgerforening
Tirsdag d. 9.: Generalforsamling i Hals vælgerforening
Onsdag d. 10.: Generalforsamling i Hammer Bakker vælger		
forening
Torsdag d. 11.: Generalforsamling i Nibe vælgerforening
		
OBS. Hold øje med avis. Dato ikke sikker.
Torsdag d. 11.: Generalforsamling i Aalborg Syd-Vest, Aalborg 		
		
Venstrevælgerforening (Aalborg Øst), Aalborg 		
		
Midtby og Nørresundby
Tirsdag d. 16.: Generalforsamling i Venstre i Baandbyerne
Torsdag d. 25.: Generalsforsamling i Mou Sogn vælgerforening
Mandag d. 29.: Mød Inger Støjberg på Bislev Mejeri

Marts
Lørdag d. 5.: Generalforsamling i VU Aalborg.
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KALENDER 2016
April - August
Ingen arrangementer planlagt endnu. Hold øje med www.aalborg.
venstre.dk/arrangementer eller “Venstre i Aalborg” på Facebook!

MØD INGER STØJBE
RG PÅ BISLEV MEJE
RI

Mandag, d. 29. febr
uar kl. 18.30
på Bislev Mejeri

18.30 Velkomst og ru
ndvisning v. Mejeric
hef Alex
Salling
19.00 Ole Droob, de
r er rektor på Aalbo
rg Studenterkursus, fortæller om
Mellemøsten. Ole ha
r endvidere
studeret samfundsvid
enskab og er tidliger
e FN-observatør.
20.00 Mejerichef Alex
Salling fortæller om
eksportudfordringerne i forb
indelse med Muhamm
edkrisen.
20.30 Inger Støjberg,
udlændinge, integra
tions– og boligministe
aktuelle flygtninge/in
r, om den
dvandringssituation.
Arla Bislev er vært ve
d et mindre traktem
ent.
Deltagelse er gratis,
men tilmelding SKAL
ske via LOF’s tilmeldi
(se aalborg.venstre.d
ngssystem
k/arrangementer)

HUSK! Møde hver mandag

kl. 19 i Venstres Ungdom,
Kastetvej 24, 2. tv., 9000 Aalborg
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GENERALFORSAMLINGER 2016
NØVLING-GISTRUP-VISSE-GUNDERUP
Dato: Torsdag den 4. februar 2016
Tidspunkt: 19.30
Sted: Visse Ladegaard, Visse
Øvrig info: Dagsorden iflg. vedtægterne.
Starter som sædvanlig med spisning kl. 18.00

HALS
Dato: Tirsdag d. 9. februar 2016
Tidspunkt: 19.00
Sted: Strandvejen, Hals
Øvrig info: Der startes klokken 18.00 med gule ærter.

HAMMER BAKKER
Dato: Onsdag d. 10. februar 2016
Tidspunkt: 19.00
Sted: Sulsted Kro
Øvrig info: Dagsorden ifl. vedtægterne. Mads kan kontaktes på 20466040

NIBE
Dato: Torsdag d. 11. februar eller 18. februar 2016
Tidspunkt: 19.00
Øvrig info: Se annonce i Nibe Avis

AALBORG SYD-VEST, AALBORG ØST, AALBORG
MIDTBY, NØRRESUNDBY
Dato: Torsdag den 11. februar 2016
Tidspunkt: 18.00 - ca. 21.30
Sted: UCN, Selma Lagerløfs Vej 2, 9200 Aalborg Øst
Separat indkaldelse og info om tilmelding tilgår alle medlemmer af de fire
vælgerforeninger.
Foreløbigt program:
18.00-19.00: Velkomst og spisning
19.00-20.00: Fælles oplæg (blandt andre Venstres gruppeformand, Søren
Gade)
20.00-21.30: Generalforsamling og kaffe
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EN BORGERLIG AALBORG KOMMUNE
VIL VÆRE EN BEDRE KOMMUNE

En borgerlig ledet Aalborg Kommune vil være en kommune med
fokus på blandt andet børnene
og erhvervslivet – og ikke mindst
en professionel ledelse med den
sunde fornuft i behold.

Af rådmand og borgmesterkandidat Tina French Nielsen

Jeg har et stort ønske: Det ønske er,
at Aalborg Kommune for fremtiden
skal være borgerligt ledet.

på pension. Hvis du spørger, hvilken
forskel vil det gøre, så er svaret enkelt: Der vil være ALT til forskel.
Og, hvis forskellen skal forklares helt
enkelt så er det, at det kommer til at
handle om borgeren – dig, og hvad du
har brug for
– i stedet for om systemet.
Vi vil med andre ord vende tænkningen, så det er borgeren, vi er her for
– ikke for systemets skyld. Så når vi
finder nye løsninger, tager vi udgangspunkt i, hvordan det passer for den
enkelte borger og ikke for at forandre
så lidt som muligt for systemet.

Ubegribeligt mange års Socialdemokratisk styre skal være ovre. Vi
trænger til, Socialdemokraterne går

GENERALFORSAMLINGER 2016 - FORTSAT
BAANDBYERNE
Dato: Tirsdag d. 16 februar 2016
Tidspunkt: 19.00
Sted: Sejlflod Hotel
Øvrig info: Dagsorden ifølge love.
Efter generalforsamlingen er der politisk debat med vore lokale politikere

MOU
Dato: Torsdag d. 25. februar 2016
Tidspunkt: 19.30
Sted: Mou Hotel
Øvrig info: Formand Johannes Haase kan kontaktes på 98311881/30491881

AALBORG ØST (KANDIDATBESTYRELSEN)
Dato: Samme tid og sted som kommuneforeningens generalforsamling
Øvrig info: Folketingskandidaten vælges også her
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DER SKAL SATSES PÅ BØRNENE
Vi skal også turde sige, at noget er
vigtigere end andet:
Børnene ejer fremtiden. Dem skal vi
satse på. Vi skal ikke glemme det andet, men vi skal satse på børnene.
Et eksempel: Jeg har haft 4 børn i
børnehave. Jeg kunne efter ret kort
tid se på de børn, jeg mødte i børnehaven, om børnene ville fejle i vores
system. Eller om de fik en chance for
at lykkes. Alle børn skal i fremtiden
have chance for at lykkes.
BEDRE VILKÅR TIL ERHVERVSLIVET
For at få råd til det fremtidens
velfærd, så skal vi give erhvervslivet
de rammer, som de har brug for, og
ikke bare de rammer, systemet i dag
kan finde ud af.
Erhvervslivet skaber vækst, når
ledere og medarbejdere bruger tiden
i virksomheden og ikke på at servicere kommunen med alle mulige kontrolskemaer og andet bøvl. Vi skal
turde lave systemet om, for at gøre
det bedre.
Der skal balance mellem investeringer i byen og i oplandet, og vi skal
passe på de ting, vi har. Bygninger,
veje, fortove og vedligehold af det.
Selvfølgelig uden at sætte udviklingen i stå, men i respekt for, at vi ikke
bare kan bygge os i armod.
SUND FORNUFT
Sidst men ikke mindst kommer det
til at handle om professionel ledelse.
Jeg tror om nogen på, at alt starter
med en dygtig og dedikeret ledelse
med hjertet på rette sted og den sunde fornuft i behold.
Vi skal turde tage de svære valg, som
holder på den lange bane og ikke bare
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de valg, der gør nogle få glade i dag.
Vi skal turde kigge ned i kommunekassen og se, hvad vi har råd til. Gør vi
det klogt, kan vi omstille i tide.

BROEN

FORENING FEJREDE 100 ÅR
Nøvling-Gistrup-Visse Venstrevælgerforening har haft 100 års jubilæum. Det
er ikke hver dag, det sker, og jubilæet blev fejret på behørig vis. Næsten 100
mennesker var mødt op i Nøvling Forsamlingshus for at fejre den runde dag –
flest naturligvis fra egen forening, men også rigtig mange fra andre foreninger
i organisationen. En veloplagt Tina French holdt festtalen.
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DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I AALBORG
SKAL HAVE EN HOLDBAR LØSNING
En bus-løsning og en 3. Limfjordsforbindelse kan løse de trafikale
problemer i Aalborg.

Af rådmand Mads Duedahl
Efter længere tids polemik, stod det
efter årets finanslov klart, at Aalborg
Letbane nu definitivt er lagt i graven. Det betyder dog ikke, at udfordringerne for den kollektive trafik er
forsvundet.
Vi har et stigende pres på busserne
i midtbyen og oplever til stadighed
store problemer med overfyldte
busser, kødannelse og forbi-kørsler.
Derfor mener Venstre i Aalborg Kommune, at det nu er tid til at komme
videre og finde alternative langsigtede løsninger for trafikafviklingen i
Aalborg.
BUS-LØSNING FREMFOR LETBANE
Heldigvis findes der billigere og mindre omfattende modeller end en
letbane, og dem er vi villige til at
arbejde videre med. Helt eksakt
påtænkes der at etablere en BRTløsning (Bus Rapid Transit), der bedst
kan beskrives som en dedikeret busbane, hvor busserne opnår direkte
kørsel uden at skulle holde tilbage for
anden trafik.
Med denne løsning vil busserne komme hurtigere frem, og der vil blive
plads til busser med mere kapacitet
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end i dag, hvilket er helt afgørende.
Og derudover undgår vi at grave hele
vores midtby op, hvilket mange aalborggensere helt sikkert vil sætte stor
pris på. Desuden vil en BRT-løsning
koste i omegnen af en tredjedel af en
letbane, hvilket naturligvis også har
afgørende betydning for Venstre.
EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE ER
AFGØRENDE
Der er således i Venstres gruppe en
stor enighed om, at vi i Aalborg Kommune har en række infrastrukturelle
udfordringer, som staten nødvendigvis må tage medansvar for at løse.
Vi skal således både have fokus på afvikling af den kollektive trafik, men
også på privatbilismens vilkår.
Hvis vi eksempelvis ikke får en aftale
om en 3. Limfjordsforbindelse, vil
trafikken i Aalborg Midtby sande til
inden for en meget overskuelig fremtid.
Derfor arbejder vi på, at de penge,
der ikke tilgik Aalborg i finansloven,
i et eller andet omfang tilsidesættes
til fremtidige investeringer i nordjysk
infrastruktur, for det er simpelthen
afgørende for landsdelens forsatte
udvikling og fremtidige vækst.
Derfor håber vi på, at vi sammen med
lokale MF’ere kan danne en alliance,
der skaber grundlaget for, at vi i Venstre kan tale med en samlet stemme,
når det handler om fremtidig udvikling af Nordjysk infrastruktur.
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Hvis vi eksempelvis ikke får en aftale om en 3. Limfjordsforbindelse, vil trafikken i Aalborg Midtby sande til inden
for en meget overskuelig fremtid.

& DÆKCENTER
VVS AGRO HAVE PARK
Vokslev a/s · Hobrovej 61 · 9240 Nibe
Tlf.: 9835 1729 · www.vokslev.dk

v/Ole Jensen
Houvej 38 · Hou · 9370 Hals
Tlf. 98 25 39 00 / 30 98 46 39
Fax 98 25 39 84
www.houauto.dk

TØMRERFIRMAET
DAN JENSEN A/S
Luneborgvej 105C, 9382 Tylstrup
Tlf. 98 26 08 08, Mobil: 40 34 78 08, Fax: 98 26 08 98
Mail: dan.jensen@mail.dk, www.tm-danjensen.dk
17

DERFOR BLEV JEG LIBERAL
Af Ole Friis, næstformand for
kommuneforeningen for
Venstre i Aalborg Kommune

Senere fulgte læsning af Ayn Rands
bog: Og verden skælvede. Her
beskriver hun også rædslerne i et
socialistisk samfund og siger: Min
filosofi er i sin essens konceptet af
mennesket som heroisk skabning
med egen lykke som moralsk formål
med livet. Dette og studier i andre
liberale bøger har ført mig til min
liberale opfattelse.

Jeg er af den generation, der var
ung i tiden omkring 1968, hvor fascinationen af Sovjetunionen og de
socialistiske ideer var i højsædet.
Det påvirkede også mig. Jeg voksede
op i et hjem uden den store politiske DEN LIBERALE IDÉ
interesse, så det var let at blive
Jeg hylder de fællesskaber, som er
revet med. I skolen havde jeg en
opstået af den frie vilje. De skal alhistoriedrig nogen
lærer, der
sinde opstå
var kommumed tvang.
nist, hvilket Samfundet kan kun fungere, hvis be- Samfundet
hans unkun
folkningen er villige til at påtage sig et kan
dervisning
fungere,
personligt ansvar
tydeligt bar
hvis bepræg af.
folkningen
-Ole Friis er villige
EN
til at
ØJENÅBNER
påtage sig et personligt ansvar.
Jeg nåede dog aldrig nogen siden
Og så er jeg fuld af beundring for
at blive medlem af et socialistisk
den udvikling Danmark gennemgik
parti, da der inderst inde var et eller under Anders Foghs ledelse.
andet der skurede i min bevidsthed.
Derfor var der ingen tvivl for 5 år
Propagandaen fra øst stemte overho- siden, at det var Venstre jeg skulle
vedet ikke med det rigtige Danmark. være medlem af. Her er der et
Jeg læste i smug Jyllandsposten og
fantastisk fællesskab af mennesker,
Berlingeren og lånte musik og litder tror på den liberale ide – og så
teratur fra Den Amerikanske Ambaser der højt til loftet. Hvis jeg synes
sade. Senere gav jeg mig i kast med
at det liberale træder for meget i
Victor Kravtjenkos bog: Jeg valgte
baggrunden, så har jeg Søren Pinds
friheden – en øjenåbner fra en, der
10 teser hængende på min væg i
kendte kommunismens rædsler. Det
guldramme.
blev senere fulgt op af læsning af
Karl Popper, en østrigsk filosof, der
sagde, at demokrati er den eneste
styreform med en indbygget evne til
forandring og kritik af den styrende
magt.
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ÅRET DER GIK I VU AALBORG
Af Søren Bendtsen, formand for
Venstres Ungdom i Aalborg

Året 2015 var et år med knald på i
VU Aalborg. Vi startede året med
Skolevalget, hvor landets 8. - 9.
klasser skulle igennem 3 ugers “valgkamp”, hvor vi ungdomspolitikere
i den grad fik prøvet vores debattørevner af. Den endte med en stor
sejr til Venstre på 27 % på landsplan,
og endnu bedre, 34,4 % i Aalborg
Kommune.
Undgommen var i sandhed liberal.
Allerede i slutningen af maj skulle vi
i arbejdstøjet igen, da Helle udskrev
valg. I sidste øjeblik havde vi fået en
ekstra kandidat i Søren Gade, hvilket
absolut ikke lettede presset på vores
aktive medlemmer. Men vi tog udfordringen op.
Det blev til knap 5000 ophængte
plakater i hele Nordjylland, mange

hundreder af kilometers kørsel, og
ikke mindst utallige timer i gågader
og på markeder med kandidaterne.
Det skulle da også vise sig at have
båret frugt, da stemmetallene viste
sig. Søren Gade og Preben Bang Henriksen røg ind på Borgen med flotte
tal i ryggen.
Derudover blev det til 46 mandagsmøder, omhandlende alt fra gymnasiereformen, forsvarspolitik, Israel-Palæstina-konflikten, besøg hos
jægerkorpset og luftvåbnet, til debat
mod Daniel Carlsen fra Danskernes
Parti, mange fester, og utallige timer
i gode venners lag.
Jo, det har været et godt og aktivt
år i VU Aalborg. Generalforsamlingen
er lige om hjørnet, og måske bliver
det nogle helt andre, der kommer til
at stå i spidsen for denne fantastiske
forening i år. En ting er dog sikkert.
Arbejdet for den liberale tanke
fortsætter ufortrødent i 2016.
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