
	
Kære Venstre-medlemmer 
 
Så er det blevet tid til nyhedsbrev fra Kommunalbestyrelsens februarmøde, som blev afholdt 1/3-
2021 og jeg vil straks kaste mig ud i det.  
 
Vores trofaste førstesuppleant, Keld Valentin, var indkaldt til mødet, da undertegnede testede 
positiv for Corona dagen før kommunalbestyrelsesmødet og derfor var i isolation. Keld har 
heldigvis erfaring - både fra en periode som byrådsmedlem og en periode som førstesuppleant - 
og han sprang derfor til med dags varsel. Tak for det.  

 
En engageret førstesuppleant har ordet 
 
Efter en ændring i Styrelsesvedtægten for et par år siden, gør vi i langt højere grad brug af vores 
suppleanter. Før vedtægtsændringen skulle fraværet vare i mindst 1 måned, for suppleanten 
kunne indkaldes. Nu skal suppleanten indkaldes ved fravær ved blot et enkelt 
Kommunalbestyrelsesmøde. Derfor vil I også af og til se, at Keld og måske også andre af vores 
suppleanter kommer i aktion i Kommunalbestyrelsesmøderne. 
 
Som noget nyt, eller rettere som en genindførelse af en længe savnet tradition, der desværre har 
måttet holde Coronapause, startede mødet med en fællessang. Jeg tror, at det for mange af mine 
kommunalbestyrelseskollegaer havde en særlig betydning sammen at synge en af Danmarks 
smukkeste befrielsessange, nemlig “En lærke letted”, mens vi har barske billeder af Ruslands 
invasion af et frit, uafhængigt og demokratisk land, Ukraine, stående knivskarpt på både nethinden 
og TV-skærmene.  
 
Situationen i Ukraine er helt uden sidestykke i nyere tids europæiske historie. Den har allerede 
voldsomme konsekvenser for befolkningen i Ukraine og vi mærker også konsekvenserne i 
Danmark og her i Haderslev Kommune. Ikke blot på benzinprisernes himmelflugt, men også ved, 
at der allerede nu er ankommet ukrainske flygtninge til vores kommune og ikke mindst ved den helt 
utrolige og massive beredvillighed og hjælpsomhed, som mange borgere i vores kommune 
allerede fra krigens allerførste dage har udvist.  



	
Normalt vil udenrigspolitiske anliggender ikke påvirke kommunernes drift ret meget. Men krigen i 
Ukraine er allerede nu undtagelsen, der bekræfter den regel. Derfor vil jeg også i slutningen af 
dette nyhedsbrev komme ind på kommunens handlemuligheder.  
 
Men tilbage til kommunalbestyrelsesmødet, som kun havde ganske få punkter på dagsordenen. 
Jeg vil fremhæve to af dem herunder: 
 
Kommunalbestyrelsesmødet 1/3-2022 

 
Boligsocial Helhedsplan 
Det kan måske lyde lidt tørt, men den boligsociale helhedsplan har stor betydning for mulighederne 
og hverdagslivet i de almene boligforeninger i Haderslev by. Her er boligforeningerne nemlig gået 
sammen om at yde en særligt indsats for bl.a at hjælpe unge fra boligområderne i arbejde, trivsel 
og skabe et rigtig godt boligmiljø for alle beboerne.  
 
En del af beboerne lider under svære sociale vilkår. Vilkår, som helhedsplanen har til formål at 
forbedre. Den har som mål at give alle beboere mulighed for at blive en aktiv del af gode og 
positive fællesskaber. Formålet er at bryde den negative sociale arv og indsatsen har fokus på 
primært børn og unges udviklingsmuligheder. Flere børn og unge skal have en bedre barndom og 
ungdom og i højere grad komme i uddannelse og job, så de i deres voksenliv kommer til at kunne 
klare sig selv.  
 
Haderslev Kommune bidrager med med 1,7mio mio kr over 4 år, mens boligselskaberne selv 
skyder 3,4mio kr i helhedsplanen og Landsbyggefonden bidrager med 11mio kr. I alt en indsats til 
godt 16mio kr set over en fireårig periode. Sociale indsatser er aldrig enkle og der er i høj grad en 
menneskelig faktor på spil, men for de 1,7mio kr, som vi som kommune skyder i helhedsplanen får 
vi lavet et solidt stykke socialt arbejde i vores kommune, som har gode perspektiver for de 
involverede borgere og boligområder.  



	
 
Det har gennem mange år været et stort politisk ønske på tværs af partierne i Haderslev 
Kommune, at også boligforeningerne  i Vojens også ville være med i Helhedsplanen. 
Boligforeningerne i Vojens har nemlig lignende problemstillinger som boligforeningerne i Haderslev 
by. Desværre har boligforeningerne i Vojens endnu ikke ønsket at være med. Det vil vi fortsat være 
i dialog med dem om at komme. 
 
Medlemsinitiativ “Stop Vindmølleplanen” 
 
Nye borgerliges nye medlem af Kommunalbestyrelsen, Thomas Vedsted, havde fremsat et 
medlemsinitiativ om at stoppe for al vindmølleplanlægning. Medlemsinitiativet kommer på 
baggrund af Carsten Leth-Schmidts gentagne udtalelser, både under valgkampen og igen i januar i 
JydskeVestkysten, om, at vi skal have mange flere og helt op til 180 meter høje vindmøller i 
Haderslev Kommune. Det har skabt fornyet debat om vindmøller i vores kommune og i 
særdeleshed om antallet af vindmøller i Kastrup-Tiset Enge, hvor Leth-Schmidt ikke længere står 
ved den aftale, som han ellers stemte for så sent som i september 2021.  
 
Sagen omkring vindmøller i Kastrup-Tiset Enge blev nemlig afklaret i oktober 2021 af det tidligere 
Byråd, der med et meget stort flertal besluttede, at der skal laves et nyt kommuneplantillæg, der 
afspejler det kompromis, der blev indgået vedrørende vindmøller i Kastrup-Tiset Enge tilbage i 
efteråret 2017. Aftalen skal ændre på vindmølleplanen for området, hvor der i den nu-gældende 
plan står, at der kan stå mindst 25 og maksimalt 96 vindmøller. Kompromiset fra 2017 betyder, at 
de nuværende 17 vindmøller i området må udskiftes med 17 nye vindmøller, der må være op til 
130 meter høje. Der skal være mindst 10 gange møllens totalhøjde til nærmeste nabo. Desuden 
skal vindmølleområdet i Nybøl ved Gram udtages af vindmølleplanen. 
 

Avisklip fra JV, 2/3-2022 
 
Det kan være svært at forstå det rimelige i at tage vindmølledebatten op igen, når der nu ligger en 
meget klar byrådsbeslutning så ny som fra oktober 2021. Især, når man ved, at det aftalte nye 
kommuneplantillæg kommer til behandling og drøftelse i Kommunalbestyrelsen allerede inden 
sommerferien 2022 – og det ved såvel Carsten Leth-Schmidt som Thomas Vedsted. Det må være 
rimeligt, at borgerne kan regne med, at Kommunalbestyrelsens beslutninger står ved magt. Det 
blev der stillet spørgsmålstegn ved i forløbet omkring denne sag og resultatet har da også – helt 
forudsigeligt - været en genopblusning af den usikkerhed og dybe bekymring, der gennem mange 
år omgav planerne om vindmøller i Kastrup-Tiset Enge. 
 



	
Til gengæld er der kommet det gode ud af den noget utidige debat, at et meget stort flertal i den 
nye Kommunalbestyrelse nu har bekræftet, at de står ved den aftale, der blev indgået tilbage i 
2017. Ud over Venstre, så hørte jeg både Konservative, Enhedslisten og Socialdemokraterne 
bekræfte, at vi alle står ved den indgåede aftale for Kastrup-Tiset Enge. Dermed er der et stort 
flertal på i hvert fald 25 mandater bag aftalen. I Venstre håber vi, at der dermed nu er ro omkring 
sagen igen. 
 
Aktuelt om Haderslev Kommunes og borgeres muligheder for at 
hjælpe ukrainske flygtninge 
For 14 dage siden invaderede Rusland Ukraine. Mere end 2 mio ukrainere er dags dato (11/3-
2021) flygtet ud af landet. Det stod hurtigt klart, at mange borgere i vores kommune ønsker at 
hjælpe og at behovet for viden og koordination er stort. Derfor fik vores borgmester hurtigt sat gang 
i kommunal koordination og videndeling. Oplysninger om muligheder, lovgivning og meget andet 
kan findes på Haderslev Kommunes hjemmeside ved at følge linket herunder. Oplysninger 
opdateres løbende: 
 
https://www.haderslev.dk/service/personlige-forhold/om-krigen-i-ukraine/ 

 
Har man ønske om at hjælpe og mangler viden kan man også henvende sig til Lotte Wogensen, 
som er kommunal koordinator, på telefon: 29 36 92 77 eller mail: lono@haderslev.dk 
 
Som kommune afventer vi den særlov, som et flertal i Folketinget fredag 4. marts 2022 blev enige 
om skal vedtages. Loven skal hjælpe ukrainske flygtninge i Danmark. Særloven hastebehandles, 
så det allerede er muligt at give opholdstilladelse til ukrainske flygtninge medio marts. Særloven er 
en suspendering af de normalt gældende asylregler, så ukrainske flygtninge kan få 
opholdstilladelse, så de kan bo ude i samfundet, tage et arbejde, og børnene kan gå i skole og 
dagtilbud. Loven vil også betyde, at det danske sundhedsvæsen er åbent for dem.  
 
Indtil særloven er vedtaget, har kommunen kun begrænsede muligheder for at hjælpe, dog blev 
der i går aftes (10/3-2021) vedtaget et aktstykke i Folketingets Finansudvalg, der giver hjemmel til 



	
at kommunerne hjælper med akut indkvartering og forplejning til ukrainske borgere, der ikke har 
søgt asyl og som ikke har en privat indkvarteringsmulighed. Mulighederne for akut indkvartering 
kan man også læse mere om på kommunens hjemmeside. 
 
Herudover så ved vi, at Udlændingestyrelsen har indgået en aftale med Freja Ejendomme om at 
leje det tidligere sygehus i Haderslev til indkvartering af op til 500 personer. 
 
Der er ingen tvivl om, at med det antal flygtninge, der er på vej ud af Ukraine, så får vi brug for flere 
forskellige muligheder for indkvartering – både de private, de kommunale og de statslige 
muligheder og der arbejdes intensivt på alle fronter. 
 
Jeg synes, at vi med god grund kan være stolte over al den hjælpsomhed, der udvises fra borgere, 
foreninger og virksomheder her i vores kommune. Mange gør en helt ekstraordinær indsats for at 
hjælpe i en helt usædvanlig og meget vanskelig situation.  
 
Generalforsamling i Venstres Kommuneforening 
 
Slutteligt, så vil jeg minde jer alle om, at der 24/2-2022 afholdes Generalforsamling i Venstres 
Kommuneforening. I har alle modtaget indkaldelse til mødet direkte på mail. 

 
Vi håber på at se mange af jer til mødet, hvor vi vil fortælle nyt fra Kommunalbestyrelsen og hvor 
der vil være mulighed for debat med os. I kan selvfølgelig også møde vores mangeårige 
folketingsmand Hans Chr. Schmidt, som vil fortælle nyt fra Christiansborg. 
 
På Venstregruppens vegne 
 
Signe Knappe 
Gruppeformand 



	
 
 
 
 
 
  
 

 

	


