
 
 

Borgmesterkandidat for Venstre i Haderslev Kommune 
 
 
 
Navn:  Mads Skau  

Adresse:  Skovgårdvej 15 Hammelev 

Postnr. By: 6500 Vojens 

Alder: 53 år 

Civilstand: Gift med Mona Jessen Skau. 
  Børn Marie 22 år Maja 20 år og Frederik på 16 år.  

 
 
 
Hvem er jeg 
 
Jeg er landmand og sammen med min bror Nis og hans familie driver vi landbruget I/S Skovgård. 
 
Min familie og jeg bor på Skovgård hvor vi er 11. generation på slægtsgården, som har været i 
familiens eje siden 1684.  
 
Min uddannelse som landmand blev afsluttet på Vejlby Landbrugsskole i 1991 – uddannelsen 
bragt mig vidt omkring med blandt andet et halvårs praktik i Irland og knap et år i Japan. 
 
Jeg har altid interesseret mig for politik og søgt indflydelse på hvordan samfundet har udviklet 
sig. Som ung meldte jeg mig ind i Venstres Ungdom, jeg blev formand for VU Vojens og siden 
medlem af VU´s landstyrelse.  
 
I 1998 blev jeg valgt ind i Vojens byråd, og efter kommunesammenlægningen sad jeg i 
Haderslevs kommunes byråd indtil 2010. Efter 8 års pause fra folkevalgt politik blev jeg i 2017 
valgt ind i Regionsrådet, hvor jeg er medlem af forretningsudvalget (økonomiudvalg), 
miljøudvalget i Regionsyd og det fælles miljøudvalg for Danske Regioner, men det jeg politisk 
bruger mest tid på, er som formand for præhospitaludvalget, der har ambulancetjenesten som 
det centrale. 
 
Hvad vil jeg 
 
Jeg ønsker at være en lyttende borgmester og det gælder for alle fra Venstres medlemmer, 
byrådet, borgere, og ansatte. Borgmesterkontoret skal være tilgængeligt for alle, selv om jeg 
bedst kan lide at være i ”marken”. Som byrådspolitikkere skal vi være synlige og mærke hvad 
der sker rundt omkring i kommunen.  
        
Venstre I Haderslev Kommune har en stærk byrådsgruppe, så jeg tror vi vil få et godt valg næste 
år med endnu flere byrådsmedlemmer i Venstre gruppen. Men det er også vigtigt vi bibeholder 
et stærkt borgerligt samarbejde, som forhåbentlig vil støtte op om Venstres borgmester 
kandidat.  
 



 

Som borgmester vil jeg arbejde for en langsigtet og holdbar økonomisk planlægning – der skal 
skabe tryghed og trivsel i kommunen og blandt ansatte. Vi skal have en robust økonomi der kan 
modstå udsving i udgifterne, så vi kan undgå uhensigtsmæssige situationer og sparerunder. 
 
Det kendskab jeg har fået til andre kommuner igennem mit regionsrådsarbejde, har gjort mig 
endnu mere opmærksom på hvor stort et potentiale Haderslev har som både bosætning- og 
erhvervskommune, og Haderslev er kendt langt ud over sogne grænsen som sport- forsvar- og 
naturkommune. 
 
Det kan vi blive bedre til at udnytte – og vi skal måske starte med at tale om hvor dejlig en 
kommune vi egentlig bor i. 


