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Af Formand Hans Jørgen Klog

Det Konservative
Folkeparti Silkeborg

følgende sat et stærkt hold frem mod
KV2021 og vi kan arbejde fokuseret
henimod dette.

Kære medlemmer
2017 var et valgår og samtidig også mit
første byrådsvalg som formand i Det
Konservative Folkeparti i Silkeborg.
Vi havde en god liste med 9 kandidater, spredt ud i hele kommunen, både
på alder, køn og erhverv. Vi har efter-

Martin Jacobsen blev valgt ind i byrådet. Via politisk udvalg vil vi fremover
give Martin mest muligt støtte.
Ved Regionsvalget fik Martin Jakobsen
mange personlige stemmer, der dog
ikke rakte til en plads i regionsrådet.
Desværre blev partiets landsfremgang
ikke synligt i Silkeborg, men med det
helt nye hold af kandidater, kan vi godt
være stolte af resultatet.
Henimod næste folketingsvalg, er det
vores største opgave, at arbejde for og

med Line Damgaard Lauritsen, som er
en ud af de 6 folketingskandidater, der
stiller op i Vestjyllands Storkreds. Derfor vil jeg opfordre alle der kan, har tid
og lyst til at deltage i Storkredsgeneral
-forsamlingen, mandag den 19. marts
2018 kl. 19.30

Redaktør:
Vivi Kjærgård
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Vi skal igen i 2018 have fokus på at få
flere medlemmer meldt ind i partiet.
Alle er gode ambassadører for, at dette
bliver muligt.
Næste arrangement i vælgerforeningen er Grundlovsmødet 5. juni på Himmelbjerget. Dette er i samarbejde med
Skanderborg vælgerforening.

Tak for valget
Af Byrådsmedlem Martin Jakobsen

Tingene står ikke stille i Silkeborg Kommune.
Som nyvalgt, er det meget overvældende pludselig at være en del af
noget, som hele tiden har været i drift,
og som samtidig indeholder rigtig
mange opgaver og udfordringer, der
straks skal have fuld opmærksomhed.
Efter valget faldt konstitueringen således ud, at jeg fik den store fornøjelse
at blive formand for Nærdemokratiudvalget, medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØKE), samt medlem af
Plan- og Vejudvalget. Tre områder jeg
finder meget spændende. Områder
som har særdeles stor indflydelse på
udviklingen i Silkeborg Kommune.
Lad mig starte med Nærdemokratiudvalget, som på nuværende tidspunkt
består af 6 medlemmer, hvoraf 4 er
byrådsmedlemmer og 2 er valgt af
lokalrådene.
I Silkeborg Kommune siger vi, at vi har

Danmarks bedste nærdemokrati. Det
er ikke nok bare at sige det - det kræver til stadighed handling og tanken
om, at beslutninger skal træffes tæt på
borgerne, skulle gerne være en naturlig del af den politiske beslutningsproces og det politiske tankegods.
I udvalget kommer vi i den kommende
periode naturligvis til at arbejde meget
bredt med nærdemokrati som sådan
og dette i et tæt samarbejde med
lokalrådene. Derudover er det min
forventning, at vi kommer til at arbejde intenst med begrebet samskabelse,
som er beslægtet med begrebet samproduktion, som kendetegnes ved, at
borgeren deltager i frembringelsen af
sin egen ydelse.
I Plan- og Vejudvalget er der rigtig
mange projekter, som vi arbejder
videre med fra den tidligere byrådssamling. Udvalget er som bekendt et
nyt udvalg, som har samlet de opgaver, der var i det tidligere Plan-, Miljøog Klimaudvalg og Vej- og Trafikudvalget. Kun klima- og miljødelen er adskilt
i et selvstændigt udvalg.
Trafik-området er nyt for mig, og jeg
er meget spændt på de opgaver, der
ligger her. Det første store projekt, er
opstarten på anlæggelsen af Nordskovvej her i april. Tilsvarende er jeg
sikker på, at vi i den kommende perio-

de kommer til at arbejde intenst videre med, hvordan Nordskovvejen skal
forlænges ind i Drewsensvej Vest. Et
projekt, som skal analyseres endnu
engang, da der som bekendt er sket en
ret markant ændring af planerne omkring et nyt Torvecenter.
Netop planer og udvikling af vores
kommune er helt bestemt en af de
ting, som jeg ser rigtig meget frem til.
Der er rigtig meget i gang, og der er
stor interesse for at investere i vores
kommune. Silkeborg by er naturligvis
den helt store vækstmotor, men der
er i høj grad også mange muligheder
andre steder rundt omkring.
TIl sidst vil jeg gerne benytte nærværende spalteplads til at takke for den
opbakning, jeg indtil nu har fået i mit
politiske arbejde, ligesom jeg gerne vil
takke for hjælpen i valgkampen. I den
forbindelse skal der lyde en særlig stor
tak til mine med-kandidater og til
bestyrelsen.
Jeg ser meget frem til det videre samarbejde.
De bedste hilsener
Martin

HUSK
Storkredsgeneralforsamling i Vestjyllands Storkreds
Mandag
19. marts 2018 kl.
19.00
i Aulum Fritidscenter
Markedspladsen 10
7490 Aulum
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Den nyvalgte bestyrelse pr. 30.01.2018: fra venstre, René Maretti, Hans Jørgen Klog, Kirsten Sadolin Nørskov, Vivi Kjærgård, André
Guulvaard, Anette Lemche, Line Damgaard Lauritsen, Henrik Stæhr, Kjeld Sørensen og Marcus Sommerbirk
(Birthe Oberthon, Kim Risbjerg Madsen og Claus Møller Nielsen mangler på foto)

Nyt fra PU
Af Formand for Politis Udvalg Anette Lemche
Før valget haft vi orienteret Byrådspolitikerne
en time før hvert bestyrelsesmøde.

PU skal organiseres således at Martin får mest
muligt støtte i hans daglige arbejde i byrådet.

Politisk udvalg har holdt mange møder, næsten hver måned, med egne og gæsteindlæg,
der var mange møder op til, i og under valgkampen.

PU vil på møderne drøfte aktuelle emner indenfor lands-, regions- og lokalpolitik.

Nyhedsbrevet
Af redaktør Vivi Kjærgård
Ravn, der har ønsket at stoppe dette
mangeårige bestyrelsesarbejde.
Jeg vil med nyhedsbrevet, der bliver
udsendt 4 gange om året, præsentere
jer for forskellige nyheder, heriblandt
nyt fra bestyrelsen, byrådet, PU, informere om kommende arrangementer
og meget andet.
Kære Konservative læser
Som ny redaktør på Nyhedsbrevet hos
Det Konservative Folkeparti i Silkeborg, overtager jeg opgaven efter Jørn

Kalenderen
Kommende arrangementer
• Grundlovsmøde 5. juni
• Skt. Hans 23. juni
• Landsråd 22.+.23. september

Jeg vil gerne opfordre alle til at deltage
i en åben og livlig debat på vores Facebook side: www.facebook.com/Det-

Konservative-Folkeparti-Silkeborg
Er der kommentarer, spørgsmål eller
forslag til indholdet i nyhedsbrevet, er
I velkomne til sende mig en mail på
vivi.kjaergaard@live.dk

Jeg ønsker alle et godt forår samt en
rigtig god Påske !
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