
        Åbne bestyrelsesmøder 

 

Det giver god energi at være sammen med ildsjæle. Det er ikke hver dag, det sker, 

men i tilbageblik har jeg været så heldig både i skole-, parti- og kommunalpolitik at 

være i selskab med den slags mennesker. De er karakteriseret ved at have visioner, 

vilje og en virkelyst, som man kun kan beundre. De bruger ikke tiden på at klandre 

andre men kan se nuanceret på problemstillingerne og har mod til i samarbejde at 

udøve konstruktiv kritik - både i egne rækker og udenfor 

I den senere tid har jeg haft fornøjelsen af at opleve, hvilken udvikling en lokal 

ildsjæl har tilført vores lokalområde. Han var med til at banke hul i den 

betonbeslutning om, at de gamle rådhuse i den nye kommune absolut skulle sælges. 

”Rådhusbørnehaven” i Stoholm er bare et af eksemplerne på, at det kan betale sig 

ikke at give op. Men ikke nok med det, efter et solidt tværpolitisk samarbejde blev 

foreningslokaler i rådhusets underetage en realitet.  

Ideen om åbne bestyrelsesmøder i den lokale partiforening blev skabt.  Det har 

fungeret i over et år i disse lokaler, og der er fast deltagelse af lokale politikere, 

regionspolitikere og folketingskandidater – det hele med det mål at informere, lytte, 

skabe debat og blive inspireret.  

Jeg dumpede ind i den lokale bestyrelse for et år siden, hvor de fleste tiltag var sat i 

søen, og jeg må sige, at det har været en sand fornøjelse at være en del af så 

visionær en bestyrelse med ildsjælen, Ejvind Jakobsen, for bordenden. 

 Det er sjældent, at man rigtig glæder sig til at skulle til en generalforsamling, men 

det gør jeg til på tirsdag den 21/2, hvor Mønsted Kro danner rammen om 

generalforsamlingen for de to lokale Venstre bestyrelser i den vestlige del af 

kommunen, og jeg er overbevist om, at det nok skal blive en indholdsrig aften 
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