
Beretning til generalforsamling 6. februar 2013  

 

Velkommen til generalforsamling her Grimstrup Forsamlingshus 

 

Grimstrup Vester Nykirke har haft 4 bestyrelsesmøder og en udflugt til 

Karensminde. 

Desuden var vi på virksomhedsbesøg i Grimstrup hos Grimstrup 

Maskinforretning og Stålspecialisten med en rigtig god aften. 

Ved  vore bestyrelsesmøder har vi haft indbudt fra kommunalbestyrelsen 

for at få mere indhold og indsigt i politikken. Det er dejligt for jeg kan 

næsten altid få en til at komme. 

Ved vore møder har lokalrådene fra Grimstrup og Endrup som altid har 

indlæg i dagsorden med hvad der rører sig for de 2 lokalområder. 

Grimstrup er nu så langt at børnehaven flytter ind i den nedlagte 

købmandsbutik – ombygningen er i gang.  

Endrup mangler stadig at få styr på arealet ved det nedlagte fiskeri hvilket 

er et stort ønske fra alle i Endrup og omegn. 

Vedr. vore valgsteder har vi tabt både Endrup og Grimstrup og skal til det 

kommende valg 19. november alle til Bramming for at stemme og det er 

en udfordring for os at sørge for at gøre det så ”spisbart” som muligt. 

Hvis jeg må kigge lidt landspolitisk så er det faktisk ikke særlig positiv. 

I 2012 har Venstre vist, at man både kan være konstruktiv og 

kritisk, når man er i opposition. Og at man kan tage ansvar, selv 

om man ikke sidder i regering. Venstre har deltaget i alle de 



aftaler, der trækker Danmark i den rigtige retning. Energiaftalen, 

skattereformen, førtidspensionsreformen og fleksjobreformen. 

Sidst men ikke mindst har vi lavet et forsvarsforlig, der sikrer den 

værnepligt, regeringen var på vej til at suspendere.  

 

 Indtil videre har regeringen ikke villet lytte til behovet for at gøre 

noget. Lad mig blot nævne nogle af regeringens mange forfejlede 

forsøg på vækstinitiativer 

 

Helle Thorning-Schmidts helt store slagnummer var en kickstart af 

dansk økonomi. ”Regeringen vil som sin første store indsats kick-

starte dansk økonomi. Effektivt og målrettet.” lød det ved 

Folketingets åbning i oktober 2011. Effekten er imidlertid 

udeblevet, og regeringens kickstart er blevet til et kickflop. Det 

måtte regeringen sande, da de præsenterede den seneste 

økonomiske vurdering af dansk økonomi. Og væk var nu al snak om 

kickstart 

Den seneste finanslov giver lidt med den ene hånd, men tager 

mere med den anden 

og Mens regeringen har forsømt at løse udfordringerne for dansk 

økonomi, hvor arbejdspladser forsvinder konkurrenceevnen halter, 

så har Venstre hele tiden været klar. 

og dansk konkurrenceevne skal styrkes gennem målrettede skatte- 
og afgiftslettelser. Det ville give de danske virksomheder en hårdt 
tiltrængt håndsrækning i en tid med faldende beskæftigelse og 
svag vækst.  
 



Hvis regeringen endelig er nået til samme erkendelse, så vil 
Venstre naturligvis gerne lægge stemmer til. 
 
Venstre vil skabe rigtige arbejdspladser 

På Venstres landsmøde i november gjorde Venstres formand, Lars 

Løkke Rasmussen, det klart, at udgangspunktet for Venstre i 

regering er et offentligt udgiftsstop. Ikke fordi udgiftsstoppet er 

en målsætning i sig selv. Men fordi det er nødvendigt.   

Derfor skal pengene bruges bedst muligt – den offentlige sektor 

skal kort sagt gå længere på literen.  

Venstre kæmper for valgfrihed til borgerne og den højest mulige 

kvalitet af offentligt betalte velfærdsydelser. 

Danmark har brug for en ny regering. En regering med retning 

 

Vi skal til det kommende kommunalvalg opstille fra vort 

nærområde for at have talerør da vi ligger i ”udkants-Esbjerg” og 

jeg glæder mig til opstillingsmøde 19. marts hvor indplacering 

finder sted. 

Vi har generalforsamling i kommuneforeningen 6. marts hvor 

spidskandidat til borgmester vælges og Johnny Søtrup vælges. 

Vi har november fået valgt Hanne Teichert Mortensen som 

folketingskandidat i Omegnskredsen og jeg vil give ordet til Hanne 

for et politisk oplæg.  

 

 

   


