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Kære Alle 
 
Så kom ”maj du søde milde” endelig med sol, varme og vind. Vi er i et valgår og vi glæder os. 
 

Ved Generalforsamlingen i februar blev der valg kandidater til kommunalvalget 2017, de er nu i 
gang med at planlægge valget sammen med bestyrelsen, og deltager i kandidattræf sammen med 
mange af landets øvrige kandidater.  

 

Vi fik sammensat en rigtig godt og bredt hold af nye og erfarne, unge og ældre. 

 
Her er kandidatlisten til kommunalvalget  

1. Borgmesterkandidat Rolf Clausen, Landmand, 53 år 
2. Jens Nygaard, Landmand, 61 år 
3. Tommy Borlund Olsen, Selvstændig/chauffør, 61 år 
4. Kasper Nygaard, Politibetjent, 35 år 
5. Birgitte Hansen, Lærer, 61 år 
6. Maria Møller, Skindsortere Copenhagen Fur, 24 år 
7. Gustav Have, Gymnasieelev, 18 år  
8. Henrik Vester, Business Intelligence Analyst, 53 år 

9. Jørgen Larsen, Gårdejer, 66 år 
10. Stephen Møller Hansen, Selvstændig Ejendomsinvestor, 38 år 
11. Hans Jensen, Falckredder, 61 år  

12. Mette Andersen, UU-vejleder, 41 år 
13. Lone Grunnet-Lauridsen, Patentvejleder, 73 år 

 

 

Til Regionsvalget blev der den 26. april opstillet 33 kandidater, fra Sorø stiller Jens Nygaard op, han 
står som nr. 17. på listen. Jacob Jensen blev i januar valgt som spidskandidat. 
 
Kontakt os på Facebook Venstre i Sorø kommune, eller på Venstres hjemmeside soroe.venstre.dk 
(siden er pt. ved at blive ændret) 
 

Med V-hilsner                                                                                               
Formand Ninna Wiese Pedersen 
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Mød Esben Lunde Larsen i Åmosen.  

Mandag den 15. maj kl. 15.30 arrangere vi et møde med 

miljø-og fødevareministeren.  

Arrangementet foregår Maglemosevej 3, 4295 Stenlille  

Esben Lunde vil fortælle om statens tilskud til Natur2000 

projekter.  

Henning Fougt vil orienter op status på Naturpark Åmosen, og 

Jens Nygaard vil orienter lidt om højmosen i Vedrup.  

Der vil være en kort spadseretur hvis vejret tillader, ellers vil 

vi benytte bålhytten i Assentorp. 

Alle er velkommen 

 

 

 

 

Grundlovsmøder mandag den 5. juni 2017 

 
Grundlovsmøde i Postgaardens gård kl. 11.00 – 12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Clausen             Louise Elholm      Mads Thomsen  

 

Der bliver 3 fantastiske oplæg om politik, holdninger og værdier fra 3 engagerede mennesker med 
meninger og ideer for fremtiden. 

Alle er velkommen, der kan købes øl, vand, kaffe/te og kage 
 
 
Grundlovsfest 2017 ved Dianalund Borgerhus 
Venstre vil være med en stand på pladsen hele dagen fra kl. 10-17 Kommunalpolitisk debat kl. 14-
15 her deltager blandt andet Borgmesterkandidat Rolf Clausen sammen med de øvrige 
spidskandidater. Poul Erik Skammelsen leder debatten.   
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Rolf Clausen 

Gruppeformand og formand for 

Børne- og Undervisningsudvalget 

 
Nyt styre i kommunen 
Vi er nu godt i gang med 4. år af denne periode, en helt ny situation med borgerligt styre i Sorø 
kommune. Det er således også så småt starten på den kommende valgkamp som afsluttes med 
kommunalvalget den 21. november i år. Her kan alle borgere over 18 år gå til stemmeurnerne og 
vurdere vores første periode med et helt nyt kapitel for vores kommune. 
Kommunes økonomiske situation 
Hvis jeg på Venstres vegne skal samle op på forløbet, fra vi overtog i januar 2014. De første år var 
udfordret dels på baggrund af de ikke finansierede budgetter vi overtog og som vi var nød til at 
bringe i balance. På den baggrund var vi tvunget til at handle ved effektiviseringer, og samtidigt 
blev vi også mødt af uforudsete økonomiske udfordringer i administrationen, som vi overtog, de 
kaldte også på hurtige og effektive løsninger.  
Fremgang på alle områder 
Jeg må sige at vi efterfølgende er kommet godt ud over rampen, forstået på den måde, at vi har 
lykkedes med rigtige mange tiltag. 
Der er helt styr på kommunens økonomi, vi bruger alt det vi må på service til borgerne. Helt 
præcist 1,194 milliard kroner. 
På anlægssiden har vi brugt 111,5 millioner kroner og langt de fleste til kommunens dyreste 
projekt som snart står færdig, en helt ny Frederiksberg skole.  
Der er stor fremgang på erhvervsområdet med flere arbejdspladser og salg af erhvervsarealer.  
Der er også kommet rigtig gang i byggeri af privatboliger og lejeboliger i samarbejde med 
boligforeningerne, i alt forventer vi i de kommende 2 år, at der opføres 170 nye boliger. Det skaber 
grundlag for, at vi i 2019 kan runde de 30.000 indbyggere i vores kommune. 
Der er befolkningstilvækst med 52 flere i 2016 og der er var i 2016 hele 20 pct. flere fødsler end 
året før. 
Skoler og pasningstilbud 
På skoleområdet er der nu også fremgang at spore, de seneste afgangs karaktere viser en tendens 
i opadgående retning hvilket er rigtigt positivt. Hvis vi sammenligner os med nabokommunerne 
hele vejen rundt, så ligger vi mellem 0,3 til 0,8 karakter højere ved afgangskaraktererne i 2016. Vi 
har i budget 2017 løftet kr./elev med 3800,- i gennemsnit. 
På pasningsområdet har vi med sidste års budget givet mulighed for en øget fleksibilitet i 
overgangen fra dagpleje og vuggestue til børnehavedelen.  
Samtidigt er det utroligt glædeligt, at sygefraværet inden for hele fagområdet børn og familier er 
faldet med 1,41 % fra 2015 til 2016. Stor ros til alle medarbejdere og ledere for dette. 
Kommunalvalget 2017 
Til sidst vil jeg lige vende tilbage til kommunalvalget til efteråret. Vi havde i Venstre opstilling af 
kandidater til vores valgliste ved generalforsamlingen i februar. Jeg er yderst tilfreds med det hold 
vi nu står med, det er rigtigt bredt på alle måder. Aldersmæssigt spænder det fra 18 til plus 65 år 
og vi har en god fordeling kønsmæssigt og også hvad angår beskæftigelse. Ligesom vi geografisk 
spænder godt fra syd til nord og øst til vest i vores kommune. 
Venstre ser således fortrøstningsfuldt frem mod det kommende kommunalvalg og vil ligesom sidst 
arbejde på mest mulig indflydelse for vores og Venstres interesser lokalt til mest mulig gavn og 
glæde for alle borgere i Sorø kommune. 
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Social- og sundhedsudvalget/ Børn og  

undervisningsudvalget  

                        

 Af Tommy Borlund Olsen.    

                           

Tak fordi jeg som byrådsmedlem, ad denne vej får mulighed for at give jer 
et indblik i hvem jeg er og står for. Jeg har boet i Sorø siden 1979, er gift på 
niogtyvende år, har drevet en entreprenørvirksomhed siden 1988, har bl.a. 
siddet i Venstres bestyrelse og i Region Sjællands regionsbestyrelse for 
venstre i en del år. 

Jeg kom ind i byrådet den 25. november 2015, som stedfortræder, da Søren Gotfredsen af 
helbredsmæssige årsager blev forhindret og da Søren efterfølgende trak sig ud af politik overtog 
jeg Sørens poster som fast byrådsmedlem i de udvalg, som han havde bestridt på glimrende vis, 

det er social og sundhedsudvalget (SSU), SSP udvalget, og formandsposten i Sorø Forsyning, hvor 
jeg i forvejen sad i bestyrelsen, som forbrugerrepræsentant. Det er jo et område som jeg fagligt 
har beskæftiget med i mange år, da jeg er uddannet kloakmester. 
Der skal fra mig lyde en stor tak til Søren Gotfredsen for hans store indsats for Venstre i Sorø. 
Jeg har været glad for at stifte nærmere bekendtskab med SSU, hvor jeg er stolt af vi nu langt om 
længe får et sundhedscenter, som jeg har været stor tilhænger af i mange år, det kan skabe en 
meget lettere tilgang for dem som har behov for hjælp, at de ikke skal for mange steder for at få 

klaret deres behov. 
Nu får jeg mulighed for at gøre det samme, altså stifte nærmere bekendtskab med, børn og 
undervisningsudvalget (BUU), som jeg er kommet over i, der vil jeg nu lægge mine udvalgs-
kræfter. 
Vi har i Sorø været igennem nogle besparelser, det har været nødvendig for at få økonomien på 
plads, det kan mange gange umiddelbart virke så drastisk når der skal spares, men hvis man ser 

fornuftig på hvordan resurserne bruges, er der mange gange mulighed for en vis omfordeling, så 
det ikke mærkes som en besparelse, men at midlerne bliver brugt på den for borgene bedste 
måde.  Det er også vigtig at medarbejde tages med på råd for en god dialog med de involveret 
medarbejder er vigtig, så deres forsatte trivsel er i højsædet, da det er grundstenen i optimal 
omsorg og pleje samt læring.  
Jeg vil takke jer medlemmer, for min fine placering på opstillingslisten til næste valg den 
21.november 2017, hvor jeg genopstiller til kommunalvalget, for at tage en tørn mere i de 
kommende 4 år. 
Jeg går ind for et så bredt samarbejde som muligt, men vi må jo erkende at der ikke har været 
samme vilje fra alle partier i Sorø, men der er da heldigvis tit enighed i byrådssalen. Jeg er 
tilhænger af en god debat/drøftelse i Venstres gruppe for at vi kan opnå det bedste resultat, som 
vi så går ud med. 

Til slut vil jeg sige tak for tilliden og vi ses til grundlovsmøde i Dianalund, hvor jeg har lovet at står 
for Venstres stand på mødet. 

 

VENSTRE FOR FREMTIDEN 

Se mere på Facebook: Venstre i Sorø kommune 

eller på hjemmesiden: soroe.venstre.dk 


