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BESTYRELSEN HAR ORDET
Mit navn er Vibeke Vinge Marxen, jeg er 
56 år og bor i Middelfart.

Jeg har arbejdet i den finansielle sektor i 
over 30 år og er på 4. år ansat som
Filialdirektør i den lokale afdeling af  
Sparekassen Sjælland-Fyn, hvor vi hver
eneste dag arbejder på at hjælpe til 
med, at Middelfart og omegn skal være 
et godt sted at leve, arbejde og drive 
virksomhed. 

Jeg deltager i lokale erhvervsnetværk 
mv, og med min liberale livsholdning er 
det spændende, at være med i besty-
relsesarbejdet i Venstre Middelfart, hvor 
bl.a. erhvervspolitik-udviklingen er en 
vigtig del - med f.eks. yderligere tiltræk-
ning af virksomheder og arbejdskraft, 
styrkelse af bosætningen i kommunen 
samt deltagelse i etablering af iværksæt-
termiljø. Velfærd- og Ældrepolitikken er 
også områder, hvor vi i Venstre arbej-
der hårdt på at sætte vores aftryk – her 
glæder vi os til at prøve nogle ting af i 
frikommune-forsøget og dermed være 

med til at finde de anbefalinger på 
ældreområdet som resten af landet kan 
lære af.

Opstillingsmødet på Humlemagasinet 
den 23. september 2020 var med stort 
fremmøde af Venstre-folk og vores spids-
kandidat Regitze Tilma holdt et godt 
indlæg. For mig er det vigtigt, at Ven-
stres ”Byrødder” fører politik med kant, 
og at de samarbejder med blå blok, så vi 
kan vinde Borgmesterposten.

KOLOFON  Venstreposten  
- medlemsblad for Venstre Middelfart
REDAKTION  Peter Vest
LAYOUT  Kommunikationsudvalget
TILRETTELÆGNING  Redaktionen
TRYK  MV-Tryk a·s
OPLAG  400 stk.
UDGIVET AF  Venstre Middelfart 
Formand for Venstre Middelfart 
Jytte Hansen, 5591 Gelsted 
Telefon 4021 8766
mail: jytte5010@gmail.dk
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REGITZES KLUMME
Vinteren er over os, og det er som om 
landet er gået lidt i vinterhi, eller rettere 
Corona-hi. Derfor er det også svært at 
se, at valgåret 2021 er begyndt. Intet er 
som det plejer, og vi må tænke nyt for 
at holde kontakten, skabe motivation og 
fællesskab.

Det, der nok har fyldt mest, er uroen fra 
Venstres top. Det er ærgerligt, at det har 
måttet komme så vidt og ærgerligt, at det 
også skal have konsekvenser for de lokale 
foreninger, der jo stadig kæmper en kamp 
for de liberale aftryk på den lokale bane. 
Holdninger og visioner har ikke ændret 
sig, selv om toppen skændes.

Venstre Middelfart kæmper videre og skal 
bruge alle gode kræfter på at sikre det 
bedste udgangspunkt for de kommende 
års indsatser for de liberale værdier. Tak 
fordi, du er med.
For selv om landet er i Corona-hi, så sker 
der stadig politisk arbejde. Frikommune- 
projektet, hvor Middelfart er med på 
ældreområdet, starter snart op. Det kan 
du læse mere om længere omme i bladet, 
hvor jeg giver et opkog af Venstres vision 
om verdens bedste ældrepleje.

Det er også i år, vi skal finde formen på 
Sundhedshuset, hvor målet er at sikre 
forebyggelse og sundhedsfremmende 
løsninger med mest mulig sammenhæng, 
nærhed og kvalitet for kommunens bor-
gere. Region Syddanmark og Middelfart 
Kommune skal arbejde tættere sammen 
om at styrke det nære og sammenhæn-
gende sundhedsvæsen til gavn for særligt 
de ældre medicinske patienter og borgere 
med kroniske sygdomme.

Og der er mange flere spændende tiltag 
på vej, der skal udvikle vores kommune, 
gøre det bedre at være borger, nem-
mere at være frivillig, sjovere at være 
elev, trygt af være lille og godt at være 
erhverv.

Hvis du vil følge med i det politiske arbej-
de, og synes det er svært, nå vi ikke ses 
så tit, så kan du følge med på Facebook 
under /RegitzeTilmaVenstre eller /Ven-
stre Middelfart. 
Er du ikke på Facebook, eller vil du vide 
alt det, der sker internt, så send os din 
mailadresse, så modtager du nyheds-
breve, hvor vi fortæller om baggrunden 
for beslutninger, nyheder, der er på vej, 
visioner og initiativer, arrangementer og 
aktiviteter, der kommer til at ske (fysiske 
og online), eller hvordan du kan komme 
til at påvirke Venstres politik. At være 
politisk interesseret behøver ikke tage en 
masse tid, og vejen til indflydelse er ikke 
ret lang.
Send din e-mail til: ul.poulsen@gmail.com
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FRIKOMMUNEPROJEKTET SKAL GIVE 
ÆLDREPLEJE I VERDENSKLASSE
Middelfart kommune er med i Frikom-
muneprojektet på ældreområdet, hvor 
vi over de næste tre år sættes fri af 
(næsten alle) regler for at udvikle en æl-
drepleje, der tager udgangspunkt i den 
enkelte ældre og de ansattes faglighed. 
 
Venstre Middelfarts mål er at skabe 
ældrepleje i verdensklasse. Det gør vi 
med tillid til medarbejderne, synlig 
ledelse og politisk fokus på muligheder i 
stedet for begrænsninger. Vi ser frikom-
mune-forsøget som en stor chance for at 
prøve nogle ting af og finde de anbefa-
linger, resten af landet kan lære af.

Plejehjemsbestyrelser
Venstres filosofi er at få beslutningerne 
så tæt på borgerne som muligt. Derfor 
vil vi arbejde frem imod at få pleje-
hjemsbestyrelser med faglighed, familie, 
frivillighed og deltagelse af beslut-
ningstagere. Altså med repræsentation 
af plejehjemsledelse, medarbejdere, 
pårørende, frivillige og politisk repræ-
sentation. Dette skal sikre en stærkt for-
bedret kommunikation mellem ledere og 
medarbejdere, og en langt mere effektiv 
kontakt til det kommunale system, så 
medarbejdere, ledere og pårørende 
føler sig hørt. 

Synlighed og nærhed
I Venstre tror vi på personligt initia-
tiv, engagement og ejerskab. Det kan 
betyde, at vores plejehjem skal drives 
markant anderledes. Det skal vi gøre 
ved i langt højere grad at få ledelsen sat 
fri af en voksende administration og at 

få tillid, ansvar og mindre kontrol på ba-
nen. Synlighed er et nøgleord, lige som 
nærhed er det. Derfor tror vi også på, at 
ledere og medarbejdere skal have større 
ansvar og mindre kontrol. F.eks. ved or-
ganisering af mindre enheder, hvor alle 
kender hinanden og den ene ved, hvad 
den anden kan og gør. Det kunne også 
betyde færre forskellige medarbejdere 
om én borger, hvilket kan styrke relatio-
ner og skabe tryghed.
Der findes mange dygtige og engagerede 
medarbejdere i ældreplejen. Dem skal 
vi have frem i lyset, for at give dem bed-
re mulighed for at udøve deres arbejde. 
Vores ældre skal mødes med omsorg, 
begejstring og stor faglighed.

Samarbejde og samvær i hverdagen
Vi skal være bedre til at søge inspiration 
hos andre, også de private plejehjem, 
hvor tilfredsheden er stor. Det er hver-
dagen, der skal fungere, så vi skal blive 
mere effektive til at få udleveret hjæl-
pemidler, særligt de små hjælpemidler 
som fx håndtag, badestole, kørestole, 
der skal kunne leveres uden ansøgning, 
og vi skal blive bedre til at samarbej-
de med sygehusene i forbindelse med 
udskrivelse og hjemsendelse.  

Det er afgørende for os, at man fortsæt-
ter med at have et frit valg på ældreom-
rådet. Velfærds-aftalen, der er indgået 
uden Venstre og de øvrige borgerlige 
partier på Christiansborg, gør det ellers 
muligt at se stort på de ældres ret til 
frit at vælge leverandører af omsorg, 
pleje og genoptrænings-ydelser.
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FRIPLEJEHJEM
Indlægget er skrevet af Iben Lyngby, 
der til trods for, at hun ikke er med-
lem af Venstre, har valgt at dele sine 
oplevelser med VENSTREPOSTEN.

Hvorfor skal vi have private plejehjem, 
hjemmehjælp eller friskoler for den sags 
skyld? 

Hvilken holdning skal vi som borgere 
i Middelfart kommune have til dette i 
relation til, at vi skal være frikommune?
Friplejehjem og friskoler er hinandens 
modpoler i en livscyklus, men har det til 
fælles, at det er tilbud til familierne. 

Spørgsmålet er, om de private tilbud er 
bedre end de kommunale tilbud, og om 

Vi ser frem til et stort tværgående 
samarbejde, hvor alle relevante delta-
gere kan få lov at give input og indsigt. 

vi som borgere får mere valuta for vores 
skattepenge, fordi der er konkurrence på 
området. 
Skal det være i orden at ”tjene” penge/
overskud på ældreplejen, vel at mærke 
uden at levere ringere kvalitet? Tror 
man på, at plejehjem, hjemmehjælp og 
skoler kan drives mere optimalt i privat 
regi? Dette er nok mere en politisk 
beslutning.

Dette vil jeg ikke tage stilling til i denne 
artikel. Jeg vil kun vurdere mine er-
faringer med alle 3 dele. Hvad jeg har 
synes har været godt med både friskole 
og privat hjemmepleje og friplejehjem i 
Middelfart kommune.
Friskolen blev valgt ud fra, at kammera-

Vi forestiller os, at Venstre Middelfart vil 
arrangere info- og input-møder, så hold 
øje med nyhedsbreve og invitationer.
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Formand
torben torsbjerg Møller · tlf. 6041 8962 
ttmoller@gmail.com 
Formand,
Lokalforeningen Venstre i Middelfart

Næstformand
Jytte Hansen · tlf. 4021 8766 
jytte5010@gmail.com

Kasserer
Uffe Lykke Poulsen · tlf. 4220 3170 
bu.poulsen@stribnet.dk

Sekretær
Eskild Hasseris Gormsen · tlf. 6444 1357 
begormsen@anarki.dk 
Formand,
Lokalforeningen - Ejby-Nørre Aaby-Asperup

Helge Strandgaard Hansen 
tlf. 6443 1690/4033 9690 
hsh@aalundgaard.dk

bodil borchsenius rambrand
tlf. 3020 2444 · bor@naviair.dk

Karin riishede · tlf. 2025 5303 
karin.riishede@mail.dk

Klaus bredgaard · tlf. 2139 0513 
klausbredgaard@gmail.com

Peter vest · tlf. 7220 1729 
vest.peter1@gmail.com

Lars bang davidsen · tlf. 2023 3427 
arsbangdavidsen@gmail.com

regitze tilma
Cathrinebjergvej 7 · 5500 Middelfart 
regitze.tilma@middelfart.dk  
tlf. 6440 2931 / 5194 5773
Økonomiudvalget
Teknisk Udvalg

Kaj Piilgaard Nielsen
Carlshøjvej 18 · 5464 Brenderup 
kaj.piilgaard.nielsen@middelfart.dk  
tlf. 2089 2702  
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Teknisk Udvalg

Karin riishede
Kåsvænget 13 · 5500 Middelfart
karin.riishede@middelfart.dk 
tlf. 2337 2390 
Skoleudvalget
Økonomiudvalget

Kent Mosgård
Havnegade 29 st. th. · 5500 Middelfart 
christian.martinskromann@middelfart.dk  
tlf. 2586 2696  
Skoleudvalget
Social- og sundhedsudvalget

Kim Lund
Dalbovej 10 · 5591 Gelsted 
kim.lund2@middelfart.dk  
tlf. 6449 1082 / 2482 3997 
Børn, Kultur og Fritidsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget

bo Juul Nielsen
aabylundvænget 4 · 5580 nørre aaby 
bo.juulnielsen@middelfart.dk  
tlf. 3091 1044
Miljø- og Energiudvalget

Bestyrelse kommuneforening Byrådsgruppe
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terne skulle gå der, samt at klassekvoti-
enten var væsentligt lavere. Erfaringen 
med friskolen var, at lærerne var meget 
engagerede og fleksible med, at man 
kunne arrangere aktiviteter. Mindre fokus 
på arbejdstidsregler og mulighed for at 
opkræve økonomiske ekstra tilskud fra 
forældrene muliggjorde fleksibiliteten. 
Nøgleordene for friskolen var engage-
ment og fleksibilitet. Forældrene blev så 
også nødt til at deltage i arbejdsweeken-
der o.l. for at få skolen til at løbe rundt. 
Dermed blev der også krævet engage-
ment fra forældrenes side. Det var ikke 
nok bare at betale sig fra det.

Hvad med valget af hjemmepleje?
Jeg valgte den private hjemmepleje i 
forbindelse med, at min mand havde 
fået Alzheimers og ikke længere selv 
var i stand til at sørge for mad. Jeg er 
fuldtids udearbejdende.

Hvorfor valgte jeg den private hjemme-
hjælp? Ja, jeg blev anbefalet det, da de 
efter sigende skulle være mere fleksible 
samt at det ville være mere sikkert, at 
det var de samme plejere der fortrinsvis 
kom.

•  Ja der blev allokeret en ”fast” res-
source som virkeligt tog ansvar. Men 
der var skift, da alle jo kan blive syge 
og også skal have ferie. Afløserne var 
meget mere ustrukturerede og meget 
mere strikse med de anvendte regler.

•  De huskede hans fødselsdag og gav 
blomster. En meget personlig gestus. 

•  Firmaet var fleksible med hvordan 
den allokerede tid blev anvendt. Fx fik 
jeg tildelt hjælp til vask af kun hans 
tøj. Lidt spild kun at vaske mit eget. 
Nå men så kunne den tid så i stedet 
anvendes til gåture med ham.

•  Kommunikationen med firmaet var 
uden problemer og de var meget 
behjælpsomme. Serviceniveauet var 
højt. Helt klart, da de jo skal kæmpe 
om os som kunder.

Alt i alt gjorde firmaet meget for at 
hjemmehjælpen skulle være personlig 
og ansvarlig. Jeg har ikke prøvet den 
kommunale hjemmepleje så jeg kan ikke 
evaluere, om der er lige så stort engage-
ment der, for at kunderne bliver tilfred-
se. Jeg kan godt tvivle lidt, da medar-
bejderne måske er lidt mere pressede 
til at følger regler. De private får samme 
rammer, men har flere frihedsgrader til, 
hvordan de vil udfylde dem.
Hvad er så min erfaring med fripleje-
hjem og hvorfor valgte jeg, at min mand 
skulle på dette fremfor de kommunale 
plejehjem. Jeg må sige, at omtalen fra 
alle, som jeg snakkede med, anbefa-
lede friplejehjemmet. De anbefalede 
atmosfæren og det, at friplejehjem-
met, og ikke mindst de frivillige, gør et 
kæmpe arbejde med at lave aktiviteter 
for beboerne. De arrangerer busture, 
musikalske indslag, foredrag og danseaf-
tener samt ikke mindst ad-hoc tv- eller 
filmaftener, når der er melodi grandprix 
eller håndboldlandskamp.
Igen må jeg sige, at det igen er fleksibilite-
ten og engagementet, som gør forskellen. 
Hvorfor kan de kommunale tilbud ikke 
”konkurrere” med de private tilbud? 
Hvordan får vi engagementet til at stige 
i de kommunale tilbud. Jeg tror at det 
har noget at gøre med de regler, som vi 
sætter op. Med, i hvor høj grad ledelsen 
har mulighed for selv at påvirke arbejds-
opgaverne. De enkelte institutioner skal 
have større frihedsgrader. Det vil øge 
engagementet.
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Formand
torben torsbjerg Møller · tlf. 6041 8962 
ttmoller@gmail.com 
Formand,
Lokalforeningen Venstre i Middelfart

Næstformand
Jytte Hansen · tlf. 4021 8766 
jytte5010@gmail.com

Kasserer
Uffe Lykke Poulsen · tlf. 4220 3170 
bu.poulsen@stribnet.dk

Sekretær
Eskild Hasseris Gormsen · tlf. 6444 1357 
begormsen@anarki.dk 
Formand,
Lokalforeningen - Ejby-Nørre Aaby-Asperup

Helge Strandgaard Hansen 
tlf. 6443 1690/4033 9690 
hsh@aalundgaard.dk

bodil borchsenius rambrand
tlf. 3020 2444 · bor@naviair.dk

Karin riishede · tlf. 2025 5303 
karin.riishede@mail.dk

Klaus bredgaard · tlf. 2139 0513 
klausbredgaard@gmail.com

Peter vest · tlf. 7220 1729 
vest.peter1@gmail.com

Lars bang davidsen · tlf. 2023 3427 
arsbangdavidsen@gmail.com

regitze tilma
Cathrinebjergvej 7 · 5500 Middelfart 
regitze.tilma@middelfart.dk  
tlf. 6440 2931 / 5194 5773
Økonomiudvalget
Teknisk Udvalg

Kaj Piilgaard Nielsen
Carlshøjvej 18 · 5464 Brenderup 
kaj.piilgaard.nielsen@middelfart.dk  
tlf. 2089 2702  
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Teknisk Udvalg

Karin riishede
Kåsvænget 13 · 5500 Middelfart
karin.riishede@middelfart.dk 
tlf. 2337 2390 
Skoleudvalget
Økonomiudvalget

Kent Mosgård
Havnegade 29 st. th. · 5500 Middelfart 
christian.martinskromann@middelfart.dk  
tlf. 2586 2696  
Skoleudvalget
Social- og sundhedsudvalget

Kim Lund
Dalbovej 10 · 5591 Gelsted 
kim.lund2@middelfart.dk  
tlf. 6449 1082 / 2482 3997 
Børn, Kultur og Fritidsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget

bo Juul Nielsen
aabylundvænget 4 · 5580 nørre aaby 
bo.juulnielsen@middelfart.dk  
tlf. 3091 1044
Miljø- og Energiudvalget

Bestyrelse kommuneforening Byrådsgruppe
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Regitze Tilma
Cathrinebjergvej 7 · 5500 Middelfart
regitze.tilma@middelfart.dk
Tlf. 6440 2931 / 5194 5773
Økonomiudvalget
Teknisk Udvalg, formand

Kaj Piilgaard Nielsen
Carlshøjvej 18 · 5464 Brenderup
kaj.piilgaard.nielsen@middelfart.dk
Tlf. 2089 2702
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Teknisk Udvalg

Karin Riishede
Kåsvænget 13 · 5500 Middelfart
karin.riishede@middelfart.dk
Tlf. 2337 2390
Skoleudvalget, næstformand
Økonomiudvalget

Kent Mosgård
Havnegade 29 st. th. · 5500 Middelfart
kent.mosgaard@middelfart.dk
Tlf. 2152 4622
Skoleudvalget
Social- og sundhedsudvalget

Kim Lund
Dalbovej 10 · 5591 Gelsted
kim.lund2@middelfart.dk
Tlf. 6449 1082 / 2482 3997
Børn, Kultur og Fritidsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget

Bo Juul Nielsen
Aabylundvænget 4 · 5580 Nørre Aaby
bo.juulnielsen@middelfart.dk
Tlf. 3091 1044
Miljø- og Energiudvalget

Formand
Jytte Hansen · Tlf. 4021 8766
jytte5010@gmail.dk

Næstformand
Peter Vest · Tlf. 9330 9395
vest.peter1@gmail.com

Kasserer
Uffe Lykke Poulsen · Tlf. 4220 3170
ul.poulsen@gmail.com

Sekretær
Klaus Bredgaard · Tlf. 2139 0513
klausbredgaard@gmail.com

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Helge Strandgaard Hansen
Tlf. 4033 9690
hsh@aalundgaard.dk

Vibeke Vinge Marxen · Tlf. 4027 3114
vinge-marxen@stofanet.dk 

Eskild H. Gormsen · Tlf. 2278 4362
begormsen@anarki.dk

Lars Bang Davidsen · Tlf. 2023 3427
larsbangdavidsen@gmail.com
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LANDSMØDE 2021 - I BOXEN

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Vælgerforeningen Venstre Middelfart
Husby Forsamlingshus
Onsdag den 21. april 2021 kl. 19.30 

Venstres Landsmøde 2021 finder sted i  
weekenden 9.-10. oktober i Boxen i Herning.

Til den tid bliver det forhåbentlig igen muligt 
at mødes.

På Landsmødet vil Venstres 150-års jubilæum blive markeret, og programmet 
har fokus på at kickstarte slutspurten på valgkampen forud for valget til kom-
muner og regioner tirsdag den 16. november.

Efter sommerferien vil der som vanligt komme praktisk info om aftenfest, 
hoteller, frokost mv.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Generalforsamlingen indledes kl. 18.00 med servering af en let anretning, hvor 
også tidligere Energi- Forsynings- og Klimaminister, folketingskandidat Lars Chr. 
Lilleholt deltager.

Deltagelse i spisningen er gratis, og tilmelding til spisningen bedes sendt senest 
den 8. marts 2021 til Formand Jytte Hansen e-mail jytte5010@gmail.com  
tlf. mobil 40218766

Hvis ikke det er muligt at afholde generalforsamlingen med fysisk tilstede-
værelse pga. Coronasituationen, vil den blive afholdt virtuelt samme dag og 
samme tidspunkt.

Vælgerforeningen Venstre Middelfart 

Jytte Hansen
Formand


