
 
 
Kære Venstre-medlemmer 
 
En ny valgperiode har taget sin begyndelse. Noget er nyt, mens andet fortsætter i god 
gænge. 
 
Noget, der forbliver som det plejer, er dette nyhedsbrev til jer medlemmer, der vil 
udkomme efter hvert Kommunalbestyrelsesmøde og vil fortælle om de vigtigste 
beslutninger truffet i månedens møde. Det nye er, at der er ny skribent på, nemlig 
undertegnede. 

Venstre i en ny valgperiode 
Vi har fået ny Borgmester. Mads Skau har nu stået i spidsen for Haderslev Kommune 
i næsten en måned og er kommet godt i gang med arbejdet. Det samme er vores 
andet nye kommunalbestyrelsesmedlem, Jens Friis Felber, som er indtrådt i hele tre 
udvalg. Begge har de fundet deres plads på Venstres stærke hold, hvor syv erfarne 
byrådsmedlemmer blev genvalgt og fortsætter arbejdet i god gænge. Velkommen på 
holdet til jer begge to!  
 

 
En glad Venstregruppe ved Konstitueringsmødet i december 2021. Konstitueringen er netop faldet på plads og Mads har fået 
borgmesterkæden på. 

 
 
 



 
 
Ligesom arbejdet i Venstregruppen er kommet rigtig godt i gang, så er også arbejdet 
i Fællesgruppen kommet godt fra start.  
 
Fællesgruppen består af de 6 partier, der står sammen med Venstre i konstitueringen 
og består af: Konservative, Radikale Venstre, DF, Slesvigsk Parti, Nye Borgerlige og 
os i Venstre. I alt udgør Fællesgruppen 19 ud af 31 mandater i Kommunalbestyrelsen 
- altså et solidt flertal, som er øget med ét mandat i forhold til sidste periode. Der 
afholdes gruppemøde i Fællesgruppen forud for hvert Kommunalbestyrelsesmøde, 
hvor stillingtagen til dagsordenens punkter koordineres. Første møde gik rigtig fint og 
der var god stemning. 

Kommunalbestyrelsesmødet 25/1-2021 
Kommunalbestyrelsesmødet i januar var det måske korteste møde, jeg nogensinde 
har oplevet. 13 minutter og 14 sekunder - og så var dagsordenens 8 punkter klaret. 
En usædvanligt kort dagsorden, men her ved indgangen til den nye valgperiode skal 
arbejdet startes op igen og de møder, der har været afholdt i fagudvalgene, har i høj 
grad været præget af introduktion til fagudvalgenes arbejdsområder og kun ganske få 
sager til beslutning.  
 

 
        Borgmesteren klar til at lede det første ordinære Kommunalbestyrelsesmøde.  

 
 



 
 
To af sager fra Kommunalbestyrelsesmødet vil jeg nævne her: 
 
Renovering og opgradering af Fjelstrup Kultur- og Fritidscenter 
Mange års lokalt benarbejde kronedes med en anlægsbevilling til renoveringen og 
opgraderingen af Fjelstrup Kultur- og Fritidscenter. Lokale kræfter har drømt stort, men 
har også været moderate og fleksible i deres ønsker og bidrager derudover med en 
lokal egenfinansiering på 3 mio kr. Det skal der lyde stor anerkendelse for herfra.  
 
Sammen med skabelsen af Fjelstrup Børnecenter, hvor skole og børnehave flytter 
sammen og suppleres med vuggestuepladser, ved at skolen fysisk udvides og 
ombygges til formålet, vil arbejdet på Kultur- og Fritidscenteret være med til at 
fremtidssikre og understøtte en positiv udvikling i Fjelstrup og af de kommunale 
servicetilbud i byen mange år frem. Det kan vi godt være både tilfredse med og stolte 
af. 
 
Sikring og udvikling af den eksisterende kommunale service i lokalbyerne har stået 
højt på Venstres arbejdsprogram gennem de seneste 8 år. Øsby flyttede ind i sit 
Børnecenter i starten af sidste valgperiode. Over Jerstal er rigtig godt i gang med at 
udvikle deres bud på et Børnecenter lige nu og Nustrup er også på vej med gode ideer. 
Det er et arbejde, som vi i Venstre bakker helhjertet op og også har fundet og prioriteret 
finansieringen til. Det vil vi fortsat gøre. 
 
Licitationsresultaterne på begge byggerier i Fjelstrup giver dog anledning til 
bekymring, da de har ligget vel over det forventede. Det afspejler desværre det 
generelle billede af byggeprisernes udvikling i kølvandet på Corona. Vi har imidlertid 
vurderet, at såvel Børnecenter som Kultur- og Fritidscenter er så langt fremme i 
planlægning, at de ikke skal udskydes og i øvrigt allerede er skåret til så mange gange, 
at det vil gå ud over funktionaliteten, hvis de bliver beskåret yderligere. Derfor har vi 
fundet i alt godt 5,6mio ekstra til projekterne. Samlet set investeres der derfor i de 
kommende år små 27mio kr i Fjelstrup. Det er godt for Fjelstrup og det er godt for 
vores bosætningen i vores kommune. 
 
Vi følger byggeprisernes udvikling nøje. Stigninger på 25% og helt op mod 50% er 
voldsomt. Det er et generelt problem, som Kommunalbestyrelsen kommer til at skulle 
forholde sig aktivt til, hvis ikke priserne snart stabiliserer sig på et noget lavere niveau, 
end hvor de er aktuelt. 
 
Bedre skiltning og vejvisning til sundhedstilbuddene i Gram 
I vedtaget budget 2021 er der afsat 0,2 mio. kr. til Sundhedstiltag i Gram, til bedre 
vejvisning til sundhedstilbuddene i Gram.  
 
 



 
 
I løbet af de seneste 8 år er sundhedstilbuddene i Centerbyerne styrket. Behovene i 
de tre byer Haderslev, Vojens og Gram er meget forskellige. I Haderslev har vi 
sammen med Regionen bygget et Sundhedshus for at kunne samle de mange 
forskellig tilbud - kommunale, regionale og private. I Vojens blev det tidligere Rådhus 
ombygget til Sundhedshus med samme formål.  
 
I Gram ligger mange af sundhedstilbuddene i forvejen i gode lokaler. Lægerne og 
Tandlægen har deres praksis i egne bygninger, andre tilbud findes bl.a på Engparken, 
på Motionscenteret, på Apoteket og i Fritidscenteret. Her arbejder netværket 
“Sundhedsfremme i Gram”, som nu er blevet en forening, for både at sikre de 
eksisterende lokale tilbud, for at udvikle dem og for at koordinere aktiviteterne og 
skabe nye. Derfor handler det i Gram mere om, at synliggøre de mange 
sundhedstilbud og sammenhængen mellem dem, end det handler om behov for nye 
bygninger. Det er i den sammenhæng denne anlægsbevilling skal ses. 
 
Netværket “Sundhedsfremme i Gram” overdrages anlægsmidlerne til bedre vejvisning 
til Sundhedstilbuddene og skal i samarbejde med Vision Gram fremlægge en plan for 
pengenes anvendelse.  
 
At de stærke lokale kræfter får et afgørende ord at skulle have sagt i synliggørelsen 
af de lokale tilbud, giver for os i Venstre rigtig god mening og vi glæder os meget til at 
se deres plan. 

Den kommende tid 
I de kommende måneder vil udvalgsarbejdet for alvor tage fart. Samtidig vil 
introduktionen til arbejdet i udvalgene fortsætte. Det tager tid, at sætte sig ind i et nyt 
arbejdsområdet. Ikke blot for nyvalgte, men også for de af os, der er kommet i udvalg, 
vi ikke har været i før. Det vil vi lægge vores flid og kræfter i, fordi vi ved, at solid viden 
giver indflydelse.  
 
I er som altid hjerteligt velkomne til at henvende jer til os, hvis I har spørgsmål. I kan 
finde vores kontaktinformationer, samt information om, hvilke udvalg vi sidder i 
herunder. Siden er lavet, så den er lige til at printe ud og hænge op på opslagstavlen😊 
 
Vi håber at møde mange af jer ude til Vælgerforeningernes og Kommuneforeningens 
generalforsamlinger i løbet af februar og marts måned. Her vil vi være klar til at fortælle 
mere om arbejdet i Kommunalbestyrelsen, aktuelle sager samt svare på jeres 
spørgsmål. 
 
På Venstregruppens vegne 
Signe Knappe 
Gruppeformand 



 
 

Venstres hold i Kommunalbestyrelsen består af: 
 
Mads Skau 
Borgmester 
Formand for Økonomiudvalget 
E-mail: mskau@haderslev.dk 
Mobil: 40 78 14 75 
 

 
   Signe Knappe  

Gruppeformand (V) og Fællesgruppen 
Formand for Børn- og Ungeudvalget 
Næstformand i Økonomiudvalget 
Medlem af Børne- og Familieudvalget 
Medlem af Senior- og Sundhedsudvalget 
E-mail: sikn@haderslev.dk 
Mobil: 40 22 57 87 
 
Bent Kloster 
Formand for Land- og byudviklingsudvalget  
Medlem af Teknik- og klimaudvalget 
Medlem af Økonomiudvalget 
E-mail: bklo@haderslev.dk 
Mobil: 40 31 17 86 
 
Preben Holmberg 
Næstformand for Kultur- og fritidsudvalget    
Medlem af Land- og byudviklingsudvalget  
Medlem af Senior- og sundhedsudvalget 
E-mail: prho@haderslev.dk 
Mobil: 24 44 40 55 
 
Inga Lykke 
Gruppesekretær  
Formand for bestyrelsen for Provas 
Næstformand for Beskæftigelse- og borgerserviceudvalget 
Medlem af Kultur- og fritidsudvalget 
E-mail: inly@haderslev.dk 
Telefon: 21 70 45 47 



 
 

Allan Emiliussen 
Formand for Senior- og sundhedsudvalget 
Medlem af Land- og byudviklingsudvalget  
Medlem af Vækst- og udviklingsudvalget. 
Regionsrådsmedlem 
E-mail: alem@haderslev.dk 
Telefon: 40 22 52 80 

 
Jens Friis Felber 
Næstformand for Ungeudvalget 
Medlem af Beskæftigelse- og borgerserviceudvalget 
Medlem af Vækst- og udviklingsudvalget 
E-mail: jeff@haderslev.dk 
Telefon: 21 43 16 02 
 
 
Thomas Fredsted 
Næstformand for Social- og handicapudvalget  
Medlem af Kultur- og fritidsudvalget 
E-mail: thof@haderslev.dk 
Telefon: 22 86 29 19 
 
 

 
Lene Bitsch Bierbaum 
Formand for Social- og handicapudvalget 
Medlem af Ungeudvalget  
Medlem af Børne- og familieudvalget 
E-mail: lhed@haderslev.dk 
Telefon: 27 36 61 19 


