NR. 120 SEPTEMBER 2015

BROEN

SØREN GADE
Sådan får vi vækst i
hele kommunen
LÆS SIDE 13-15

DERFOR HAR VENSTRE DROPPET
BUDGETFORHANDLINGERNE
LÆS SIDE 16-19

KØBMAND KLARER SIG
PÅ LANDET
Selvom han har oddsene imod sig, så lykkes det
Anton Leed at drive en succesfuld forretning i et
landdistrikt
LÆS SIDE 5-8

Venstrebroen.indd 1

HU

SK!
Ops
till
Bor ingsmø
gm
de
kan ester- :
dida
t
28-09-2015 20:18:02

MEDLEMSBLAD

INDHOLD

Udgives af
Venstre i Aalborg Kommune
Fmd. René H. Hansen . . . 30 86 17 79
Mail: rene@spejdernet.dk
www.aalborg.venstre.dk
Facebookgruppe: “Venstre i Aalborg”

OPSTILLING AF
BORGMESTERKANDIDAT

3

Udkommer 2 gange årligt
Venstrebroen sendes til Venstres samt
VU Aalborgs medlemmer

VENSTRECAMPINGVOGNEN

4

Anne Kjærsgaard Krogh
INDLÆG SENDES TIL

Anne Kjærsgaard Krogh
Nørrevadvej 2, Bislev, 9240 Nibe
Tlf.: 27 46 80 44
Mail: venstrebroen@gmail.com

VIRKSOMHEDSPORTRÆT: 5-8
BARMER
KØBMANDSGAARD
Anne Kjærsgaard Krogh

ADRESSEÆNDRING

Alle adresseændringer skal meldes til
Landsorganisationen
Søllerødsvej 30, 2840 Holte
Tlf.: 45 80 22 33
Mail: venstre@venstre.dk

REDAKTION

Ansvarshavende redaktør
Anne Kjærsgaard Krogh . 27 46 80 44
Winnie Lauritzen . . . . . . .22 95 77 96

LAYOUT

Søren Bendtsen . . . . . . . .25 52 06 41

ANNONCER

Michael Thorgaard . . . . . 21 61 30 56

TRYK

ARRANGEMENTSKALENDER

10-11

NYE LANDSPOLITISKE
NETVÆRK

12

Winnie Lauritzen, Venstre Midtby

FRIHEDEN TIL VÆKST
SKAL SLIPPES LØS

13-15

Anne Kjærsgaard Krogh

BUDGETFORHANDLINGERNE

16-19

Tina French Nielsen, rådmand (V) og
Mads Duedahl, rådmand (V)

degngrafisk.dk

OPLAG
1.100

Forsidefoto: Anne Kjærsgaard Krogh

Venstrebroen.indd 2

28-09-2015 20:18:02

BROEN

Opstillingsmøde

VALG AF BORGMESTERKANDIDAT
Venstre i Aalborg Kommune
Dato: tirsdag den 17. november 2015
Tid: 18.30 - 21.00
Sted: Utzon Center, Det Obelske Auditorium, Slotspladsen 4, 9000 Aalborg
(parkering ved Musikkens Hus eller i Friis’ parkeringskælder)
Der indkaldes hermed til opstillingsmøde til valg af borgmesterkandidat for
Venstre i Aalborg Kommune forud for kommunalvalget 2017.
AFTENENS PROGRAM
18.30 Velkomst ved formand Rene H. Hansen
Bestyrelsen foreslår, at Rådmand Mads Duedahl herefter udpeges
som aftenens dirigent
18.40 Oplæg ved Sundheds- og Ældreminister Sofie Løhde
19.10 Indlæg fra Preben Bang Henriksen (MF) og Søren Gade (MF)
19.30 Pause
19.40 Valg af borgmesterkandidat, herunder tale fra den nyvalgte borgmesterkandidat
20.00 ”De blå i den varme stol” ved journalist Mads Stenstrup
20.45 Afrunding af aftenen ved den nyvalgte borgmesterkandidat og
aftenens dirigent
I løbet af aftenen kan der købes kaffe og kage samt øl og vand.
Stemmeret på opstillingsmødet har alle medlemmer, der
- Har betalt kontingent senest 7 dage før opstillingsmødet
- Er medlem i én af vælgerforeningerne i kommunen
- Har bopæl i kommunen
Vel mødt
På vegne af kommuneforeningens bestyrelse.
Rene H. Hansen
Formand, Venstre i Aalborg Kommune

!
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VENSTRE-CAMPINGVOGN ER
EN GOD SATSNING
Venstre i Aalborgs campingvogn
skal nok give politiske resultater,
vurderer tovholder på vognen,
René Rasmussen.

Venstres nye campingvogn, der blev
indkøbt sidste år, har allerede været
repræsenteret under valgkampen til
folketingsvalget og lokalt på Kongerslev og Tylstrup markeder.
Investeringen er en rigtig god idé på
den lange bane, vurderer tovholder
René Rasmussen.
- Vælgerne har en oplagt mulighed
for at møde de lokale politikere, og
mange er overraskede over, at politikerne er der, selvom der ikke er
valgkamp. Ved at være der, viser vi,
at Venstre også er interesseret i at
høre, hvad vælgerne mener, selvom
der ikke er udsigt til valg, siger Rene
Rasmussen.
Indtil videre er det begrænset,
hvor mange nye medlemmer campingvognens tilstedeværelse lokalt har
kastet af sig, men René Rasmussen er

ikke i tvivl om, at det nok skal give
resultater på den lange bane.
FRIVILLIGE FÅR BUSSEN TIL AT
RULLE
Camingvognen administreres af en
gruppe på syv, der kalder sig VenstreCampisterne med René Rasmussen
som tovholder. Næste gang campingvognen ruller ud bliver det til et
Halloween-arrangement i Nibe.
VenstreCampisterne sørger for, at
vognen kommer frem, bliver stillet
op og at den er udstyret med det materiale, der er nødvendigt.
De stiller også med en til to mand til
at bemande vognen, mens de lokale vælgerforeninger selv stiller med
folk til bemanding samt sørger for, at
der er en eller flere af de lokale politikere til stede.
- Nu er vi først lige kommet i gang,
og vi går en lidt træls tid i møde med
hensyn til campingvognen, men jeg
tror på, at det bliver rigtig godt, siger
René Rasmussen.

Af Anne Kjærsgaard Krogh

Venstre i Aalborgs campingvogn ruller rundt i kommunen til lokale arrangementer.
Det viser, at Venstre også vil høre, hvad vælgerne mener, selvom der ikke er valgkamp, siger campingvognens tovholder René Rasmussen.
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KØBMAND PÅ LANDET
MOD ALLE ODDS
Anton Leed driver en succesfuld
købmandsforretning i den lille
landsby Barmer ved Nibe. Det
kræver først og fremmest godt
købmandsskab, men lidt opbakning fra politikerne ville være
rart, mener han.
Som humlebien, der ikke ved, den
ikke kan flyve – og gør det alligevel –
har Anton Leed i ni år drevet Barmer
Købmandsforretning vest for Nibe i
landsbyen Barmer. En landsby der har
mindre end 200 indbyggere.
- Det kræver godt købmandsskab,
siger købmanden.
I nabobyen er der flere store discountkæder, og mange af familierne
i Barmer har to biler og kører forbi

flere butikker på vejen hjem fra arbejde.
Alligevel er købmandsbutikken groet
fast, som Anton Leed udtrykker det.
Opskriften er service, et varesortiment, der skiller sig ud fra mængden,
og kvalitetsvarer. Han bringer varer
ud modsat de store discountbutikker,
han har udviklet butikken med både
stor blomster- og brugskunstafdeling
samt velassorteret vinkælder – blandt
andet med stort udvalg af specielle
portvine. Og man kan stadig købe
sit hønsefoder, korn og fluemiddel i
”foderstoffen”.
Anton Leed er samtidig den slags
købmand, der er på fornavn med sine
kunder. Nogle af de allerbedste køber
på klods, og flere familier i byen har
en konto, så ungerne lige kan løbe

Service og god betjening er en af de vigtigste ting for at kunne drive en forretning i
et mindre lokalområde – og det giver Anton Leed.
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over efter mælk.
Han er også den slags købmand, man
ringer til, når der har været udrykning i byen. Det er ikke altid, han
ved, hvor ambulancen er kørt hen.
Men tit gør han. Det er også ham, der
ved, om der er fælles indsamling til
bårebuket til den kommende begravelse.
- Den nærhed til kunderne er vigtigt,
siger han.
HANDLER UD FRA VILKÅRENE
Opskriften på at drive en succesfuld
købmandsforretning i en landsby er
også, at man bruger mange timer.
- Jeg er gået ned på 90 timer om
ugen, efter jeg mødte min kæreste,
siger købmanden, der lige har købt
hus sammen med sin Katrine og hendes to børn i Nibe.
Nu holder han også fri hver anden
lørdag. Men han kan godt lide at arbejde, og en arbejdsuge på 37 timer

er efter hans mening et skånejob.
- Jeg bruger ikke tiden på at hyle,
men på at handle ud fra vilkårene.
Det er dét, der er kunsten. Man skal
være forandringsparat og risikovillig,
siger han.
LIDT OPBAKNING VILLE VÆRE RART
Forudsætningen for at drive købmandsforretning i et landdistrikt er
først og fremmest godt købmandsskab og lysten, siger han.
Men derfor ville det ikke gøre noget, hvis politikerne, både lokalt og
i Folketinget, ville bakke op om udviklingen i landdistrikterne.
Det gør de ikke, mener Anton Leed.
- Aalborg Kommune har glemt landdistrikterne, siger han.
Blandt andet kan han ikke få lov at
sætte et skilt op ude ved hovedvejen,
så forbipasserende kan finde hen til
købmandsgården.
- Det virker ikke som om, Aalborg

VVS- BLIK- OG
SMEDEARBEJDE
Smedearbejde efter opgave

ADVOKATAKTIESELSKAB
Mølleå 1 · 9000 Aalborg
Tlf. 96 31 33 00 · Fax 93 31 33 79
www.advodan.dk

VVS-installationer
- nybygning/renovering

Torben Voss (H) - O
Per Nielsen (H
Flemming Høgdahl (
Rasmus Aman

Solvarme- og kedelanlæg
Alternative fyringsanlæg

Sloths

Have-, park- og skovprodukter

Torben Voss (H) · Ole Wagner (H)
Hanne Brun Jacobsen (H) · Per Nielsen (H)
Allan Højbak (H) · Thomas Frisgaard (L)
Vibeke Andersen (L) · Jutta Sloth Wagner
Kim Østergaard (L) · Ulrik Andreas Henriksen (L)
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entrepren
v/Peter Slo

Aut. VVS Installatør
Henrik Svenningsen

NIBE VARME OG SANITET

Hobrovej 61 • 9240 Nibe • Tlf. 98 35 17 29
www.vokslev.dk

Frejlev
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Kommune vil fremme de mindre erhverv i landdistrikterne, siger købmanden, der kan se, at kollegaer
med mindre gårdbutikker i nabokommunen bare tre kilometer fra Barmer
har fine, brune skilte ved de større
veje.
Købmanden tog sagen i egen hånd og
satte selv et skilt ud til vejen. Men
det fik han påbud om at fjerne.
- Der er skilte overalt inde i Nibe,
men dem fjerner de ikke, siger han.
Samtidig kan han se på, at de samme
kollegaer i Vesthimmerlands Kommune kan søge EU-midler til udvikling
i Landdistrikterne – endda fra et kontor i Aalborg.
Det kan Barmer Købmandsgaard ikke,
for den ligger i en bykommune efter
kommunesammenlægningen, og så er
der ikke mulighed for at søge.
POLITIKERNE SKAL PRESSE PENGEINSTITUTTERNE
Landspolitisk er der også meget at
gøre for landdistrikterne, mener
købmanden, der ser det som et tab,
at der ikke længere er en landdistriktsminister.
Blandt andet burde politikerne lægge
mere pres på pengeinstitutterne.
- Det burde være nemmere for de
erhvervsdrivende at få fat i kapital.
Det ville skabe udvikling frem for
afvikling. Den dag man stopper udviklingen, så afvikler man, siger han

og fortsætter:
- Det vil være utopi at tro, at jeg kan
låne penge til en ny butik. De små butikker på landet ses som en døende
race, og der er ingen, der vil investere herude, siger han.
LIBERALISERING AF PLANLOVEN ER
INGEN LØSNING
Han har ikke de store forhåbninger til
den kommende liberalisering af planloven.

Et varesortiment der skiller sig ud fra
mængden. Det er en af Anton Leeds
ideer med Barmer Købmandsgaard, der
ud over dagligvarer blandt andet har
et stort udvalg af specielle portvine,
gavekurve og blomster.

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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- Det kommer bare til at betyde, at
Bilka får lov at bygge et strategisk
godt sted i et stort landevejskryds et
sted – og det vil tage livet af de små
butikker, siger han.
Men selvom Anton Leed godt kunne
klare lidt politisk opbakning til at
drive sin forretning ude i Barmer, så
klarer han sig nu alligevel – mod alle
odds.

& DÆKCENTER
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

KØBMAND MED HOLDNING
Anton Leed, der driver Barmer Købmandsgaard, er en købmand med
holdning.
Det betyder, at han har en vis standard for, hvilke fødevarer han vil
sælge i butikken. Blandt andet er
en bestemt type fløderand røget ud
af sortimentet.
- Der var ikke skyggen af fløde i den.
Det var ikke andet end frossent,
hvidt vand, siger købmanden, der
har kvittet flere forskellige varer,
fordi de mest af alt mindede om affald pakket ind som fødevarer, som
han udtrykker det.
Der er kun enkelte produkter tilbage i butikken, som købmanden
ikke kan stå inde for, og de produkter er mærket, så kunden er klar
over, hvad det er, han køber.

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

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

Ib Jensen · Sulsted Kirkevej 1 · 9381 Sulsted · Tlf. 98 29 71 77
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		 ARRANGEMENTSKA
Oktober
Tirsdag d. 20.: Besøg på beredskabscenter Aalborg
Torsdag d. 22.: Debatskabende tur til Christiansborg
Lørdag d. 31.: Venstre-campisterne besøger Nibe

TUR TIL CHRISTIANSB

ORG

Torsdag, d. 22. oktober
2015 kl. 6.00 - 21.00
Program:
6.00: Afgang fra Aalbo
rg. Oplæg omhandlen
de pelsdyravl i bussen.
10.30 - 11.00: Tilhører
pladserne
11.00 - 11.45: Samtale
i gruppeværelset
11.45 - 12.30: Rundvis
ning ved Søren Gade og
Preben Bang
12.30 - 14.00: Frokost
i Snapstinget
14.30 - 16.00: Besøg på
Kopenhagen Fur
Hjemtransport til Aalbo
rg forventet ankomst
kl. 21.00
Deltagelse koster 650
kr.
Tilmelding er nødvendig
via LOF
Se mere på www.aalbo
rg.venstre.dk

Foto: Anders Hviid, ft.d
k
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TSKALENDER 2015
November
Tirsdag d. 17.: Opstillingsmøde
Onsdag d. 25.: Gavespil i Nøvling-Gistrup-Visse-Gunderup

BESØG HOS AALBORG
FRIMURERLOGE

Søndag, d. 13. decemb
er kl. 13.00 - 16.30
Cimbria, Saxogade i Aa
lborg

Der har altid været en
aura af hemmelighedskr
æmmeri over frimurer
men så er de nu helle
ne,
r ikke mere hemmelige
end som så, hvis man
dem selv. Det er ikke
spørger
en hemmelig organisa
tion, men en organisa
hemmeligheder!
tion med
Kom med Venstre i Aa
lborg og LOF Nord på
besøg i Sankt Johannes
Cimbria.
Logen
Deltagelse koster 120
kr. for hele arrangeme
ntet inkl. buffet, drikk
kaffe og kage. (Læs de
evarer,
t fulde program på Ve
nstre Aalborgs hjemm
eside).
Tilmelding er nødvendig
senest d. 1. december
via LOF’s side på
nord.lof.dk/foredrag/

December
Søndag d. 13.: Besøg hos frimurerne

HUSK! Møde hver mandag

kl. 19 i Venstres Ungdom,
Kastetvej 24, 2. tv., 9000 Aalborg

11
Venstrebroen.indd 11

28-09-2015 20:18:06

FÅ INDFLYDELSE GENNEM
LANDSPOLITISKE NETVÆRK
Gennem de landspolitiske netværk er det muligt at få direkte
adgang til politikerne.

for at pege på ting, men også at
vores politikere er sikre på at have
deres bagland med sig.

De landspolitiske netværk er nu klar
til start. Baggrunden for disse er
regionalt at få gennemdiskuteret problemer/gode ideer med en
direkte linje til vores politikere. Det
betyder, at vi lokalt har mulighed

Der er nedsat fire forskellige
netværk. To gange årligt samles
formændene for hele landet til en
drøftelse på Christiansborg, mens
de regionale møder finder sted efter
behov. Søren Gade er koordinator
for dette arbejde.

NETVÆRK ERHVERV
Beskæftiger sig med områder som transport, planlovgivning, miljø, klima,
vækst, eksport, landdistrikter mv.
Landspolitisk formand er erhvervs-, vækst- og eksportordfører Torsten
Schack Pedersen
Lokal formand Winnie Lauritzen, winnie.lauritzen@stofanet.dk
NETVÆRK ARBEJDSKRAFT
Beskæftiger sig med beskæftigelse, skat, udlændinge, integration mv.
Landspolitisk formand er beskæftigelsesordfører Hans Andersen
Lokal formand Jørgen Christensen, joergen.christensen@hjoerring.dk
NETVÆRK BORGER
Beskæftiger sig med retssikkerhed, lovgivningens indgriben i individets rettigheder, borgerens forhold til politiet og domstolene mv
Landspolitisk formand social- og indenrigsordfører Jan E. Jørgensen
Lokal formand Per Nielsen, pernielsen@stofanet.dk
NETVÆRK VELFÆRD
Beskæftiger sig med folkeskole, uddannelse, sundhed, socialpolitik, kultur,
ældrepleje, pension mv.
Landspolitisk formand sundheds- og ældreordfører Jane Heitmann
Lokal formand Kristian Andersen, kran9969@hotmail.com
Har du lyst til at være med i dette spændende arbejde, så send en mail til
en af de lokale formænd.
Af Winnie Lauritzen
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FRIHEDEN TIL VÆKST
SKAL SLIPPES LØS
Det er udflytning af statslige arbejdspladser, gennemførelse af regeringens 16-punktsplan og liberalisering af planloven, der skal
skubbe væksten i Aalborg Kommune i gang. Det mener Søren
Gade, der er nyvalgt folketingsmedlem for Venstre i Aalborg
Kommunes Kreds Vest.
Søren Gade er tilbage i politik. Valgt
i Kreds Vest i Aalborg Kommune med
28.916 stemmer -  5. flest stemmer i
landet.
Han har en central rolle som gruppeformand – og der er ingen tvivl om, at
han er tilbage for at få indflydelse på
den førte politik.
- Jeg vil være med til at skubbe til
vognen, der sikrer vækst, og jeg er
ikke tilbage for ikke at have magt,
siger det nyvalgte folketingsmedlem.

Søren Gade er tilbage i arbejdstøjet i
dansk politik – og han er klar til at skubbe væksten i gang.

BROEN

Lige nu tager han turen fra Holstebro til Nordjylland cirka en gang om
ugen, hvor han besøger foreninger og
erhvervsforsamlinger for at få et indblik i, hvilke problemer der rører sig i
hans nye valgkreds.
FLERE STATSLIGE ARBEJDSPLADSER
TIL AALBORG
Et af de politiske tiltag, der kommer
til at skabe vækst i Aalborg Kommune, er udflytningen af statslige arbejdspladser.
- Der bliver flyttet flere statslige arbejdspladser, end man regner med,
siger Søren Gade, der endnu ikke kan
afsløre, hvilke styrelser, der bliver
tale om.
Men det bliver styrelser, som har en
tilknytning til Aalborg Universitet,
så placeringen har en sammenhæng
mellem den type af studerende, der
bliver uddannet her.
Søren Gade understreger dog, at udflytning af statslige arbejdspladser
ikke redder hele verden, som han
udtrykker det.
- Men det signalerer, at vi vil andet
end København og Århus, og sikrer vi,
at det har en sammenhæng med uddannelserne på Aalborg Universitet,
så tiltrækker vi højtuddannet og højtlønnet arbejdskraft, der vil investere i Aalborg, siger han.
VANVITTIGE BARRIERER PÅ LANDET
SKAL FJERNES
En ting, der bremser udviklingen i
landdistrikterne, er den nuværende
planlov, som Venstre vil liberalisere.
Blandt andet skal det være nemmere
at etablere erhverv i tidligere land-

13
Venstrebroen.indd 13

28-09-2015 20:18:07

brugsbygninger, og planloven for kysterne skal løsnes op.
- Nogle steder må man jo ikke engang
flytte en bænk på en græsplane ved
vandet. Det er noget hysteri, siger
Søren Gade, der mener, at der flere
steder er gode muligheder for at
etablere eksempelvis turist-erhverv
langs kysten.
- Der er mange ældre og handicappede, der ikke kommer på ferie her,
fordi der er mindst 300 meter til kysten. Det kunne man glimrende lave
om på, siger folketingsmedlemmet,
der desuden bemærker, at det ofte

er nordsjællændere, der selv sidder
med fødderne i vandet, der har mest
imod en liberalisering af planloven.
- Det er dem, der hyler mest, men
lad nu de lokale selv bestemme, siger
han.
Kritikken fra naturfredningsforeningen og andre grønne organisationer
giver han ikke meget for.
- Vi vil ikke ødelægge Danmarks natur,
og det er selvfølgelig ikke alle kyster,
der skal plastres til, men nogle steder
kan man sagtens bygge, siger han.

SØREN GADE - BLÅBOG
Født 27. januar 1963 i Holstebro

UDDANNELSE

1983: Sergentskolen i Sønderborg og Løjtnantskolen i Oksbøl
1989: VUT-I uddannelsen for reserveofficerer
1990: Aarhus Universitet cand.oecon
1990: FN-observatørkursus
1999: IAA-diplomuddannelsen, Den Danske Reklameskole

KARRIERE

1983-1995: Tjenestegørende officer/Reserveofficer med kontrakt ved Jydske Dragon		
regiment i Holstebro med graden Major-R
1988-1990: Regnskabsanalytiker på deltid i Hadsten Bank
1990-1991: Kontraktansat FN-observatør ved UNTSO i Mellemøsten.
1991-1993: International markedsanalytiker på Cheminova Agro A/S.
1993-1995: Spacemanager i Bilka Holstebro.
1997-1998: Aftenskolelærer på merkonomniveau i Detailhandelsledelse på Holstebro 		
Handelsskole
1995-2001: Driftsøkonom på Færch Plast A/S i Holstebro
2001:
Centerchef på RAR Regnskabscenter i Holstebro
2012-2014: Direktør Landbrug & Fødevarer

POLITISK KARRIERE

1993-1995: Formand for Holstebro Venstre og for samarbejdsudvalget for Venstre i 		
Holstebro Kommune
1995:
Folketingskandidatkandidat i Holstebrokredsen
1999-1999: Midlertidigt folketingsmedlem for Venstre i Ringkøbing Amtskreds
2001-2007: Folketingsmedlem for Ringkøbing Amtskreds
2004:
Overtager forsvarsministerposten efter Svend Aage Jensby
2007-2010: Folketingsmedlem for Venstre i Vestjyllands Storkreds
2015:
Folketingsmedlem for Venstre i Nordjyllands Storkreds
Kilde: ft.dk
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BEDRE VILKÅR TIL LANDBRUGET
Et tredje punkt, der er vigtigt for at
skabe vækst i landdistrikterne i Aalborg Kommune, er gennemførslen af
en landbrugs- og fødevarepakke, der
skal sikre danske landmænd bedre
konkurrencevilkår i forhold til kollegaerne i EU.
Blandt andet skal landmændene have
lov at gøde mere, og de skal ikke
have strengere rammevilkår end de
udenlandske kollegaer.
- Venstre vil landbruget, og de, der
ikke kan lide det, skal tænke på, at
landbruget bidrager med 170 milliarder kroner årligt i eksport og
173.000 arbejdspladser, siger Søren
Gade og tilføjer:

BRÆNDER FOR TINGENE
Der er mange opgaver, der skal løses,
men Søren Gade er klar.
Og det er hverken for lønnen eller arbejdstidens skyld, at han er tilbage.
- Jeg får hverken højere løn eller lavere arbejdstid, siger politikeren, der
ikke nøjagtig kan sige, hvorfor han
valgte at trække i arbejdstøjet igen
på Christiansborg.
- Jeg har været i politik i mange år, og
jeg brænder for tingene, siger han.
Af Anne Kjærsgaard Krogh

- I København glemmer man nogle
gange, at maden ikke er født i en
plasticpose i Bilka.

Din lokale BYG-håndværks-mester
Din garanti for veludført arbejde

Murerarbejde - Kloakering - Tegning Dræning - Flisebelægning Haveanlæg - Projektering Totalentreprise - Reparationsarbejde - Jordarbejde

Johannes Haase

Entreprenør- & Byggefirma - Aut. Kloakmester
DOKKEDALVEJ 38A, MOU
9280 STORVORDE

98 31 18 81

Vin og blomster. Dem køber man i Barmer.
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B
Industrivej 31· 9440 Aabybro
Telefon: 9824 1089

www.gjol-vvs.dk · info@gjol-vvs.dk
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BLIKKENSLAGERARBEJDE
VAND · VARME · SANITET
GAS- OG OLIEFYRSSERVICE
SOL- OG BIOVARME
VARMEPUMPER
KLOAKARBEJDE
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Barmers Købmandsgård
Kirkevej 2, 9240 Nibe
info@barmerblomster.dk

98 35 50 25
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VENSTRE VIL IKKE ACCEPTERE
UAMBITIØST RØDT BUDGET
Den politiske linje i Aalborg
Kommune er langt mere rød
end tidligere. Venstre har forladt forhandlingerne, da det
ikke var muligt at få gennemført de tiltag, der er nødvendige for at skabe vækst i kommunen.

Venstre, Liberal Alliance og Konservative forlod årets budgetforligsforhandlinger i Aalborg Kommune. Det
gjorde vi, fordi vi måtte konstatere,
at det er en mere rød kommune, end
vi til dato har set.
Det fremlagte budgetforslag var
uambitiøst, og samtidig var der ikke
plads til at gøre nogle reelle forskelle for erhvervslivet
og dermed skabe
www.bilgaarden-hostrup.dk
flere arbejdspladser i vores kommune.
KØB - SALG - REPARATIONER
Netop skabelsen af nye arbejdspladser var dét, vi skiltes på.
Forligspartierne
10gang!
millioner
Kvalitet og fandt
service...hver
kroner til jobkonsulenter, selvom de

BILGÅRDEN HOSTRUP
AutoMester

Af rådmand Tina French Nielsen og rådmand Mads Duedahl
Ib Jensen · Sulsted Kirkevej 1 · 9381 Sulsted · Tlf. 98 29 71 77

Speciale: Renovering af gearkasser

Vestbjerg
Autogenbrug A/S

Telefon
98 29 63 00
VANG MARK 48 · 9380 VESTBJERG

www.huggeren.dk
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ikke ved, om det gavner, og vi har
masser af jobkonsulenter i forvejen.
Men da vi ville have 1,25 millioner
kroner til at sænke en afgift, som erhvervslivet selv ønsker sænket, for at
skabe flere arbejdspladser – så kunne
det ikke lade sig gøre.
Ud af et budget på 12 milliarder ville
de end ikke komme så lille et krav i
møde. Den forskel var dråben, der fik
os til at forlade forhandlingerne.
AALBORG KOMMUNE PÅ RØD
DEROUTE
Selve processen omkring budget 2016
har været præget af manglende inddragelse og lavt informationsniveau på afgørende punkter af budgetlægningen.
Få dage før de årlige budgetdrøftelser udsendte borgmesterkontoret en
moppedreng af en budgetmappe på
mange hundrede sider. Den skulle
byrådet både nå at læse og forstå hen
over weekenden. Herefter gennemførte man en budgetproces, der mest
af alt kan beskrives som en farce. Det
virkede, som om alt på forhånd var
fastbesluttet af borgmesteren, og
som medlem af byrådet følte man sig
mest af alt som en marionetdukke,
der blot havde til opgave at være til
stede og nikke for at legitimere udkastet til årets budget. Medinddragelsen var minimal, og tidsplanen var

så presset, at arbejdet i de respektive
udvalg blev forhastet og ubrugeligt.
Desværre er det ikke kun denne skinmanøvre, der vækker kritik fra Venstres gruppe. I løbet af det sidste år
har vi med vantro oplevet, hvorledes
Enhedslisten, der ikke tog ansvar for
sidste års budget, pludselig havde
indflydelse i helt afgørende budgetspørgsmål. Det hele kulminerede
med beslutningen om at spendere
rystende 750 mio. på køb af Nordjyllandsværket. Venstre var uenig i
beslutningen, men Enhedslisten fik
alligevel lov at stemme sagen igennem. En sådan fremgangsmåde er
både uhørt og respektløs over for ens
samarbejdspartnere. Med udgangspunkt i denne fremgangsmåde må
man nødvendigvis spørge sig selv:
Hvad har Venstre egentlig ud af at
være med i et budgetforlig, hvis man
derefter overlader alle de vigtige
beslutninger til alle andre partier?
NÆSTE ÅRS BUDGET ER EN KOLOS
PÅ LERFØDDER
Der er ingen tvivl om, at årets budget
er et sparebudget. Det er dog ikke på
grund af Venstreregeringen, selv om
mange fejlagtigt forsøger at fortælle
den historie. Sandheden er, at regeringen har indgået en aftale med
KL, der sikrer Aalborg Kommune 188
mio. ekstra i 2016, hvilket næppe kan

Nålemagervej 4
9000 Aalborg
Tlf: 96 30 28 00
www.fredednielsen.dk
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kaldes en massakre af Velfærdsstaten. Grunden til sparekravene skal
findes i det faktum, at der er mange
nye udgifter. Eksempelvis flere ældre,
en høj arbejdsløshed, flygtninge og
førtidspensioner. Og hvor den gamle
borgmester var opmærksom på, at
driften ikke måtte skride, så er der
nu rundhåndet delt et trecifret millionbeløb ud til alle disse områder.
Måden, hvorledes disse midler er fundet, er kortsigtet, og i vores optik en
vovet vej at færdes ad. Faktisk kan
det bedst betegnes som en kolos på
lerfødder. Eksempelvis finansierer
man gennemsnitligt 100 millioner
i drift fra anlægsmidler, hvilket betyder, at vi over de næste år mister
400 mio. til at investere i udvikling
af kommunen. Vi binder også vores finansiering op på de 100 mio., som vi
hvert år får fra salget af AKE, men vi
ved samtidig at disse midler udløber

Landinspektør
Anders Dalum Hansen
Strandgaarden 5
9240 Nibe

Tlf. 98 35 25 00

i 2021.
Samtidig kan vi se stigende udgifter i
det beskæftigelsestilskud, vi modtager fra staten, der er en straf for vores
høje arbejdsløshed.
Velvidende at Aalborg har landets 7.
højeste arbejdsløshedsprocent og
fremstår som bundskraber på alle
lister over erhvervsvenlighed, ønsker socialdemokraterne stadig intet at gøre for erhvervslivet. Det
eneste, man kan finde frem fra den
socialdemokratiske skuffe, er idéen
om at ansætte for 10. mio. kr. jobkonsulenter, hvad det så end skulle
hjælpe?
Det synes således mere og mere som
om, at Socialdemokraterne efter
90 års styre af Aalborg Kommune er
løbet tør for redskaber til at bringe
kommunen fremad. Men alt imens
udfordringerne tårner sig op, går
borgmesteren storsmilende rundt og

IVAN ANDERSEN

BYGMESTERVEJ 7, 9370 HALS
TELEFON 98 25 00 82
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nægter at anerkende problemerne
– ja han skoser endda Venstre for at
have den frækhed at nævne dem.
Men vi føler nu stadig, at det er vores
pligt at holde Aalborg Kommune inden for den ansvarlige bane og sikre,
at der også er penge til velfærd og
udvikling i årene fremover.
Derfor var Venstres mission klar. Vi
gik til forligsforhandlinger med et
oprigtigt ønske om at tage ansvar
og få indflydelse på kommunens
budget. Og vi ønsker at bruge vores
indflydelse til at trække Aalborg i en
anden retning, hvor blikket er rettet
mod jobskabelse og finansiering af
fremtidens velfærd. Men det kræver
at Socialdemokraterne indrømmer
behovet for at forbedre erhvervsvenligheden, og det har vist sig, at det
vil de ikke.

BMW

Ren køreglæde

KOM IND TIL
BILHUSET HALDRUP.
HØR MERE OM 12 MDR. LEASING.

www.bilhusethaldrup.bmw.dk
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Vi trykker efter dit eget
Worddokument, men hjælper
også gerne med opsætningen.
Kontakt Louise og hør nærmere
på 9672 7080 eller lp@degngrafisk.dk
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