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Derfor stiller jeg op
Når jeg har valgt at genopstille ved valget til byrådet og fortsætte som aktiv
politiker, er det fordi, jeg fortsat ønsker at påvirke vores fælles forening,
samfundet. En forening som har til formål at skabe en tilværelse for alle
med mest mulig tryghed, velfærd og vækst.
Især når det gælder tryghed eller sikkerhed, tror jeg på, at jeg kan yde en
særlig indsats. En tro der bygger på en lang karriere i Forsvaret, bl.a. som chef
for Jægerkorpset, stor international erfaring med næsten fire år som chef for
FNs Vagtstyrke i Irak, og mit aktive politiske arbejde som medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland (2006-2009) og Silkeborg Byråd (2009-2013).
De beslutninger der træffes i din kommune har meget stor betydning for dig
og din familie. Derfor er det vigtigt, at du gør din personlige indflydelse gældende. Det gør du ved at stemme personligt på den kandidat, du har tillid til
bedst kan og vil varetage dine interesser de næste fire år.
Især når det gælder ”politik” er det svært at være enige om alt, men jeg har
tillid til, at mit hidtidige politiske arbejde og min aktive deltagelse i samfundsdebatten, betyder, at du har så meget tillid til mig at du stemmer på
mig personligt.

Mine mærkesager
Min indsats i byrådet, som din repræsentant, vil ske på grundlag af følgende
tre mærkesager:
• et samfund med mest mulig personlig frihed, medindflydelse og
medansvar
• offentlige myndigheder og institutioner med maksimal service og
minimalt bureaukrati
• en samfundsskabt sikkerhed med respekt for den enkeltes frihed
Mærkesager som bestemt ikke er noget, jeg har opfundet til lejligheden. De
har altid været den røde tråd i det, jeg som en flittig og respekteret deltager
i samfundsdebatten har sagt og skrevet i mange år.
Hverken mine mærkesager eller mit aktive medlemskab af Venstre er derfor
tilfældig. For mig har der aldrig været tvivl om, at det er en helt afgørende

forudsætning for et både trygt og bæredygtigt samfund, at vi alle påtager
os et personligt ansvar og gør en personlig aktiv indsats.
Det er jo netop det, der er hele grundlaget for den liberale tankegang. Og
det er også netop det, der skal sikre, at vi alle har den frihed, der betyder,
at vi kan bruge vores demokratiske ret og gøre vores indflydelse gældende.

Min opgave i byrådet
Som medlem af byrådet er det min opgave at skabe de bedst tænkelige
rammer i hverdagen for dig, din familie og din arbejdsplads. Derfor er det
også min personlige opfattelse, at man som byrådspolitiker påtager sig den
vigtigste og mest betydningsfulde politiske opgave.
Ægte demokrati er for mig ”nærdemokrati”. Det betyder, at det er dig, borgeren, der skal være i centrum. Det kan kun lade sig gøre gennem konstant
samarbejde og dialog mellem borgeren og den ansvarlige politiker.
Det stiller krav til både dig og mig, og det betyder, at hverken din eller min
opgave er slut, når valgdagen er overstået. Jeg håber det bliver fortsættelsen af et godt samarbejde, hvor vi i fællesskab skaber de bedst tænkelige
rammer for at vores kommune udvikler sig i overensstemmelse med netop
de værdier, vi som liberale, engagerede og aktive medborgere står for.

