Pressemeddelelse om Generalforsamling hos Radikale Venstre i Varde

Torsdag den 26. marts kl 19.00 afholder de radikale i Varde generalforsamling i Næsbjerghus, Krovej 7,
6800 Varde. De Radikale i Varde Kommune kan ved årets generalforsamling præsentere ikke mindre end 3
folketingskandidater, der alle er bosiddende i Varde Kommune og aktive i partiet, samt byrådsmedlem
Holger Grumme Nielsen.
Bestyrelsen for det Radikale Venstre ønsker at fastholde og udvikle den gode dialog og kontakt, der er
blevet skabt, senest under valget til Europaparlamentsvalget – ikke bare med medlemmerne og vælgerne
men med alle, der har lyst til at drøfte politik og kan bidrage med synspunkter, som kan nuancerer og løfte
de politiske diskussioner. Derfor er det også en glæde, at hele 3 medlemmer af de Radikale Venstre i Varde
Kommune er blevet folketingskandidater.
I Vardekredsen er det Jonna Buch Andersen, der stiller op. Jonna har tidligere ført valgkamp såvel i
forbindelse med kommunalvalg som regionsrådsvalget. Jonna der til daglig er socialrådgiver og landmand
er bosiddende i Agerbæk, sammen med sin mand og 3 børn. Et af hendes mærkesager er folk med kronisk
sygdom, som hun mener skal kunne afklares tidligere i forhold til hvor meget arbejdsevne de har. ”Jeg
mener ikke, at det offentlige får noget ud af at trække folk rundt i den ene arbejdsprøvning efter den anden
som oftest forløber i årevis. Derfor mener jeg, at der skal være et loft over den periode som man maksimalt
skal arbejdsprøves i” oplyser hun. Herudover vil hun i valgkampen fokusere på livet i yderområderne. ”Jeg
mener, der kan gøres meget for, at der fortsat er liv og udvikling i yderområderne i Danmark. Det er vigtigt
at indtænke landdistrikter og yderområder i beslutningerne inde på Christiansborg. Jeg vil desuden arbejde
for muligheden for en form for statslån til finansering af køb af boliger og virksomheder samt etablering af
virksomheder i yderområderne” slutter hun af med.
I Esbjerg omegnskreds er det John Bach Thygesen, der til daglig er bosiddende i Ølgod, som stiller op. John
Bach, der til dagligt arbejder hos Rambøll Olie og Gas i Esbjerg, er aktiv i Regions bestyrelsen, hvor han er
kasserer, ligesom han er med i Varde lokalforening, hvor han også sidder i hovedbestyrelsen. John Bach
Thygesens mærkesager er bl.a. energi og forsyningssikkerhed. ”Vi skal fortsat arbejde på at nedbringe vores
CO2 udledning og få et renere Danmark, derfor skal vi have mere fart på opsætningen af vindmøller og
solcelleanlæg” udtaler han. Herudover vil han politisk arbejde for at fremme en iværksætter-kultur, hvor
flere kan være med til at starte nye virksomheder.
I Vejen-Billund kredsen er det en gammel kending fra Ølgod, der stiller op, idet Hans Vestager har sagt ja til
at være deres folketingskandidat. Hans Vestager, der er tidligere sognepræst i Ølgod, har i flere perioder
været byrådsmedlem og har været opstillet til Folketinget siden 1994. I marts 2012 blev han midlertidigt
medlem af Folketinget og midlertidig kirke-, social- og kulturordfører i den radikale folketingsgruppe, idet
Marlene Borst Hansen var på barselsorlov.

Udover at møde de 3 folketingskandidater, vil byrådsmedlem Holger Grumme kort berette om
byrådsarbejde og hvilke ting, der rører sig i Varde Kommune.

Alle er velkommen på generalforsamlingen

