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Formandens replik
Sjældent har dansk politik været så nervepirrende. Forhandlingerne
om 2020-planen er i fuld gang, og hvem sidder med ved bordet? Det
gør såmænd Det Radikale Venstre! Stik mod al forventning er partiet
ikke udvandret med den øvrige opposition. Hvorfor dog? Jo, de
radikale er stærkt utilfredse med S og SF’s økonomiske politik –
ligesom de i øvrigt er uenige med S og SF på en række andre vigtige
områder. Regeringens økonomiske politik er derimod radikal
ønsketænkning, og så er der jo ikke andet at gøre end at gribe
chancen og bide sig fast i forhandlingsbordet.
Men mod kræver det utvivlsomt. Indgår regeringen et forlig med
Vestager og Co., vil det nemlig blive endog meget svært for
oppositionen at udgøre et troværdigt alternativ til regeringen. For hvordan kan Radikale støtte
Helle Thorning-Schmidts statsministerkandidatur, hvis de er så uenige, at Vestager må ty til
regeringen for at få en fornuftig politik igennem? Forlig eller ej, svaret blæser i vinden.

Isak Krab Koed
Formand for VU Viborg
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Katten i sækken
Af Kristian Pihl Lorentzen, medlem af Folketinget (V)
Det er næsten historisk. Det er i hvert fald sjældent set og
ganske uhørt, at en opposition går til valg på at erobre
regeringsmagten uden at have en klar økonomisk politik.
Fair Løsning planen og de opreklamerede 12 minutter ligger
sønderskudt. Det står nu klart, at Helle og Villy slet ikke har
en politik, der matcher udfordringen med at skabe balance i
Danmarks husholdningsbudget frem til 2020.
Til gengæld vil de gribe til skattestigninger, der dræber
initiativ og svækker Danmarks konkurrencekraft, der ellers
er forudsætningen for beskæftigelse og varig velfærd. Dertil kommer, at De Radikale direkte
undsiger Rød Bloks politik selvom Vestager har valgt at pege på Helle Thorning som statsminister.
Forstå det, hvem som kan.
Glædeligvis har regeringen fremlagt en seriøs og yderst konkret 2020-plan, der tager hånd om
udfordringerne, så vi ikke skal gå en fremtid i møde med evindelige nedskæringer på danskernes
kernevelfærd. Styr på de offentlige udgifter, reformer og vækst i den private sektor er den rigtige
vej frem. Nu vil de kommende ugers politiske forhandlinger vise, hvilke partier, der er villige til at
påtage sig et ansvar. I mellemtiden kan Helle og Villy fortsætte deres lurepasseri og tvivlsomme
forsøg på at lokke vælgerne til at købe katten i sækken.

Respekt?
Af Isak Krab Koed, formand for VU Viborg
Dette indlæg blev bragt i Viborg Stifts Folkeblad
27/4 – 2011.
Oppositionen har ødelagt den offentlige debat.
Det, der engang var intelligente menneskers
udveksling af argumenter i gensidig respekt for
hverandre, er i dag degenereret til en
fordummende opvisning i mere eller mindre
velartikulerede ukvemsord.
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Når økonomer foreslår, at en ændring af boligbeskatningen måske er en måde at finansiere den
danske velfærd på, er det ”økonompis”, hvis man spørger Socialdemokraternes skatteordfører, Nick
Hækkerup. Hverken mere eller mindre.
Når Børsens journalister drister sig til at spørge, hvornår præcis Socialdemokraternes 12 minutter
mere i arbejde skal sættes i værk, og hvad det betyder for planens holdbarhed, er det intet andet
end ”fuckjournalistik” i politisk ordfører Henrik Sass Larsens øjne.
Også fagbevægelsen er ramt af bacillen. Da LO’s Harald Børsting for eksempel blev forelagt, at den
gennemsnitlige dansker i dag giver statskassen et underskud på omtrent 800.000 kr., lød svaret
således, at ”sådan noget vrøvl” gad han skam ikke høre på. Hvor bliver respekten – for ikke at tale
om argumenterne – af?

Skide godt, Harald
Af Isak Krab Koed, formand for VU
Viborg
Dette indlæg blev bragt i Viborg
Stifts Folkeblad 28/4 – 2011.
Filmene om Olsen-banden under
ledelse af fantasten, kleptomanen og
hidsigproppen Egon Olsen er et
vaskeægte nationalklenodie i dansk
kultur. Det er uforfalsket
familiehygge at følge den håbløse bande, efterhånden som Egon Olsens mystisk koreograferede
kupforsøg går galt, enten på grund af uforudsete omstændigheder eller håndlangerne Benny og
Kjelds notoriske utilstrækkelighed. Vi ved godt, hvordan det ender, og det generer os ikke, for det
er jo bare film – men i den virkelige verden vil vi naturligvis ikke som Benny og Kjeld blindt adlyde
en mand, der uden dokumentation påstår at have planen, der kan løse alle vores problemer.
Næh, i den virkelige verden spørger vi selvsagt, hvad den famøse plan egentlig består i? Hvordan
det helt præcist er, den når det mål, den påstår at nå? Eller gør vi? I hvert fald ikke alle.
I de forskellige skitser til en plan for dansk økonomi, oppositionen har fremlagt, regner man helt og
holdent med, at LO’s Harald Børsting finder de penge, der mangler. Og det skal han nok, siger han.
Uden dokumentation – og uden at ville specificere bare nogenlunde, hvad han har i tankerne.
Alligevel kan man næsten høre Helle og Villy råbe: ”Skide godt, Harald!”
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Arrangementer
Der tages i kalenderen forbehold for en eventuel valgudskrivelse. Sker dette, kan du til enhver tid
finde opdaterede oplysninger på VU Viborgs hjemmeside.
Valgkampsoplæg ved Mads Duedahl
Torsdag d. 19/5 – 2011 kl. 17:30

Kom frisk, når VU Viborg får besøg af Mads Duedahl, der er
fritvalgt medlem af Venstres Ungdoms forretningsudvalg og til
daglig slår sine folder i Aalborg, hvor han er medlem af byrådet.
Mads vil give sit bud på den kommende valgkamps temaer og
give masser af gode fif til, hvordan man vinder over de røde i en
politisk debat.
Tilmeld dig på Facebook.

Anne V. Kristensen på Café Stationen
Torsdag d. 19/5 – 2011 kl. 19:00

Vælgerforeningen Venstre i Viborg inviterer alle VU’ere til debatmøde
med Venstres politiske leder i Region Midtjylland, Anne V. Kristensen,
torsdag d. 19. maj 2011 kl. 19:00-21:30 på Café Stationen i Viborg.
Under temaet danske regioner og sundhedsvæsenet i fremtiden bliver
der rig mulighed for at stille spørgsmål til og få svar af et af de
mennesker, der har fingrene godt nede i det danske sygehusvæsens
maskinrum.
Tilmeld dig på Facebook.
Medlemsmøde
Torsdag d. 26/5 – 2011 kl. 19:00

Til medlemsmøderne samles bestyrelsen. VU Viborgs bestyrelse har ansvaret for planlægning og
afholdelse af aktiviteter, lokale og nationale politiske markeringer og foreningens deltagelse i
Venstres Ungdoms landsorganisations arbejde.
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Møderne forløber efter den dagsorden, formanden udsender. Du kan ved henvendelse til
formanden få dagsorden, bilag, referat osv. tilsendt pr. e-mail.
Selv om der er tale om arbejdsmøder, holder vi af at krydre møderne med kage, kaffe og en god
gang sladder – møderne er således ikke kun relevante for bestyrelsen. De er også en hyggelig
måde at lære VU Viborg og folkene bag at kende for nye medlemmer. Kom derfor glad!
Tilmeld dig på Facebook.
Grundlovsfest på Borgvold
Søndag d. 5/6 – 2011 kl. 14:00

Venstre i Viborg Kommune og LOF Midtjylland inviterer Viborgs unge liberale til grundlovsdag på
Borgvold. Programmet er som følger:
Kl. 14.00-14.25: Koncert ved FDFs
Harmoniorkester dirigent Henrik Resen
14.25-14.40: Tale ved fhv. forstander
Hans Jørgen Lysholm, Viborg
14.40-15.15: Koncert Harmoniorkesteret
II del.
15.15-15.40: Tale ved MF trafikordfører
Kristian Pihl Lorentzen, Ans
15.40-16.30: Sang og underholdning ved
Viborg Koret
16.30-17.00: Tale ved medlem af Europa-Parlamentet Jens Rohde, Viborg
17.00: Afslutning
Tilmeld dig på Facebook.
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Kontakt
Venstres Ungdom i Viborg

Claus Bitsch

St. Sct. Hans Gade 11A

Kasserer

8800 Viborg

Tlf.: 23 72 85 13
E-post: clausbitsch@gmail.com

http://vuviborg.dk/
Følg VU Viborg

Nanna Endelt Pedersen
Aktivitetsansvarlig
Tlf.: 28 40 10 13
E-post: nanna_endelt@hotmail.com
Sarah Lindhøj Kvorning

VU Viborg er medlemmernes forening, og vi
modtager hellere end gerne forslag til
forbedringer, ideer til fremtidige politiske

Socialt ansvarlig
Tlf. 28 97 66 63
E-post: sarah.kvorning@gmail.com

initiativer, debatoplæg osv. Du kan kontakte

Trine Bennike

hele bestyrelsen på vores officielle e-mail,

Bestyrelsesmedlem

kontakt@vuviborg.dk, skrive til os på

Tlf.: 21 97 70 93

postadressen eller rette henvendelse til ét

E-post: trille_25@hotmail.com

medlem af bestyrelsen ved hjælp af
oplysningerne nedenfor.

Mads Knudsen**
Bestyrelsesmedlem

Formand
Isak Krab Koed*

Tlf.: 25 12 10 21
E-post: mads511@gmail.com

Medlem af landsstyrelsen

*Repræsenterer VU Viborg i Venstre i Viborg

Webredaktør

Kommune (ViVK)

Tlf.: 26 46 80 54

**Repræsenterer VU Viborg i Venstre i Viborg

E-post: isak@krabkoed.dk

(ViV)

Bestyrelsesmedlemmer
Ida Marie Østergaard
Næstformand
Medlemsansvarlig
Tlf.: 53 30 05 78
E-post: idamarieoestergaard@live.com
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