1. november 2011

Oven på valgsejren har en
enig radikal
folketingsgruppe valgt ny
gruppeledelse. Margrethe
Vestager er fortsat
politisk leder, og Marianne
Jelved bliver
gruppeformand.

Derudover bliver de nye MF’ere Sofie
Carsten Nielsen og Camilla Hersom
henholdsvis gruppenæstformand og
gruppesekretær. Sofie Carsten Nielsen
var politisk fagchef i
Ingeniørforeningen før valget og blev
kendt i den brede offentlighed, da hun
som radikal spidskandidat ved
Europaparlamentsvalget i 2009 fik
56.104 personlige stemmer. Camilla
Hersom var indtil valget formand for
Forbrugerrådet.

Tilmeld dig fællesudvalgsdagen
Lørdag d. 12. november
bliver der afholdt
fællesudvalgsdag på Hotel
Nyborg Strand. Og du kan
komme med. Tilmeld dig ved
at skriv til
hanne.e@jakobsen.mail.dk
senest 9. november.
Tilmeldte deltagere får
rejserefusion efter gældende
regler. På

Bornholmsk valgkamp i topform

fællesudvalgsdagen mødes
seks åbne udvalg, der
diskuterer så forskellige ting
som uddannelse, økonomi,
bæredygtighed og
kirkeforfatning blandt andet.
Ministre og ordførere fra
folketingsgruppen er også
inviteret.
Læs mere

Radikale Venstres valgkamp
på Bornholm var en
kæmpesucces. Klippeøen har
den kreds i landet, der
oplevede den største
radikale vækst. Således
næsten tredoblede
Aakirkeby-kredsen sit
stemmetal. Samtidig blev
spidskandidat Bente
Johansen nr. 7 på listen

over personlige stemmer på
Bornholm. Men trods
fremgangen blev det ikke til
et bornholmsk mandat
denne gang. Læs her Bente
Johansens beretning om en
valgkamp, der bl.a. bød på
stor mediedækning og gode
debatter:
Læs mere

Radikale kulturvisioner
Radikale Venstres
kulturminister Uffe Elbæk
har kun siddet i
ministerstolen i godt en
måned, men alligevel er det
lykkedes ham for alvor at få
sat kulturen tilbage på
dagsordenen. Dagbladet
Information har mødt Uffe
Elbæk i hans nye kontor over
for Christiansborg i

København. Læs her det
store interview med den nye
minister og find ud af, hvilke
tanker han gør sig om blandt
andet kulturpolitikken,
mangfoldighed, VKregeringen, kunst, public
service – og det nye
regeringsgrundlag.
Læs mere

Radikal Ungdoms formand takker af
Radikal Ungdom har fået ny
formand. Simon Dyhr, som
har beklædt posten igennem
tre år, har valgt at træde
tilbage for at hellige sig
andre gøremål. Hans
efterfølger bliver formand for
RU’s hovedbestyrelse, Ditte
Søndergaard, som blev valgt
på RU’s landsmøde i
weekenden. I de sidste tre

år har RU været igennem en
rivende udvikling med op- og
nedture, sorger og glæder.
Her fortæller Simon Dyhr
nyhedsbrevets læsere om
sine oplevelser.
Læs mere

Mød det nye Forretningsudvalg
På det konstituerende
hovedbestyrelsesmøde i september valgte
Radikale Venstre nyt Forretningsudvalg.
Forretningsudvalget vil i den kommende
periode, hvor der ikke er valg, fokusere
meget på udvikling af partiets organisation.

de dele af landet hvor vi står svagere, nyt
IT-system, talentpleje og meget mere. Her
får du en præsentation fra de fleste FUmedlemmer, således at du ved, hvem du
kan henvende dig til, hvis du har ideer til
tiltag på nogle af de nævnte områder eller i

Det kan berøre alle aspekter af partiets
arbejde såsom medlemspleje, udvikling i

forhold til andre dele af partiets
organisation.
Læs mere

Radikale Venstre tager hul på nyt kapitel

Efter ti drøje år under
VKO's flertal, hvor det er
gået op og ned for
Radikale Venstre, er vi
gået i regering igen – og
det efter et opløb, hvor
partiet har sat sig
igennem med radikal
politik og vilje til at tage
ansvar.

Det lykkedes at få et andet flertal, at få
en ny regering og et omfangsrigt
regeringsgrundlag. Ordførerskaberne i
den radikale gruppe er fordelt. Det er
sket i et fint samarbejde mellem de
nyvalgte, og de er efterfølgende fordelt
i relevante teams: Det Internationale
Team, Det Grønne Team, Teamet for
Økonomi og Vækst, Teamet for Velfærd
og Det Værdipolitiske Team. Hvert team
har også en relevant radikal minister
eller to tilknyttet, for vi skal tænke på
kryds og tværs i politikudviklingen. Og i
samarbejde med landsforbundet.
Læs Marianne Jelveds indlæg

Bliv klogere på regeringsdannelsen
Der er blevet sagt og skrevet
meget om de
regeringsforhandlinger, som
foregik mellem radikale,
Socialdemokraterne og SF i
Crowne Plaza efter valget.
Men hvordan foregår
sådanne forhandlinger
egentlig, hvordan danner
man en regering, og hvad
skal man bruge et

regeringsgrundlag til?
Medlem af Radikale Venstres
Hovedbestyrelse Jesper
Gronenberg giver her
nyhedsbrevets læsere en
indføring i historikken bag
regeringsdannelser.
Læs mere

Se billederne fra den radikale kulturnat
Fredag den 14. oktober slog
hundredvis af københavnske
museer, institutioner og
kultursteder dørene op, da
den traditionsrige Kulturnat
løb af stablen. Som altid bød
Radikale Venstre
interesserede indenfor på
Christiansborg. Det blev en
aften i det historiske
Grundlovsværelse fuld af

god stemning, højt humør og
nysgerrige spørgsmål. I år
bød den radikale kulturnat
bl.a. på speed-dating, hvor
de besøgende kunne snakke
med ministrene Vestager,
Østergaard, Sareen, Elbæk
og Friis Bach.
Se billeder

Vil du med til Nyborg Strand Stævne?
I år bliver det traditionsrige
Nyborg Strand Stævne holdt
weekenden 7.-8. januar
2012 under overskriften Den
nye verdensorden: Magt,
vækst og forandring? Som
altid byder arrangementet på
taler, oplæg, politisk debat
og en festlig middag. Blandt
oplægsholderne er
klimakommissær Connie

Hedegaard. Derudover finder
årets første partilederdebat
vanen tro også sted på
stævnet. I år er
debattanterne Margrethe
Vestager, Villy Søvndal fra
SF og de konservatives Lars
Barfoed. Alle kan deltage på
Nyborg Strandstævnet.
Læs mere

Marie-Louise Andreassen indtræder i folketingsgruppen
Radikale Venstres skatte- og
arbejdsmarkedsordfører
Nadeem Farooq er taget til
New York for at deltage i
FN’s generalforsamling. I de
tre uger han er bortrejst,
indtræder førstesuppleanten
fra Københavns Omegns
storkreds, Marie-Louise
Andreassen, i
folketingsgruppen. I denne

periode vil hun varetage
Nadeem Farooqs
ordførerskaber. Marie-Louise
Andreassen bor til dagligt i
Charlottenlund og er medlem
af Kommunalbestyrelsen i
Gentofte Kommune. En post
hun har bestridt i knap 10
år, hvoraf de otte har været
som viceborgmester.

Klaus Frandsen udpeget som statsrevisor
Radikale Venstre har

årlige statsregnskab, sikre at

udnævnt ny statsrevisor.
Valget er faldet på partiets
landsformand siden 2009,
Klaus Frandsen. Der er i alt
seks statsrevisorer, de
sidder fire år af gangen, og
de holder møder ca. 1 gang
om måneden.
Statsrevisorerne har bl.a. til
opgave at gennemgå det

alle statens indtægter
fremgår, og at alle udgifter
er afholdt i
overensstemmelse med
finansloven eller anden
bevillingslov. Før Klaus
Frandsen var Manu Sareen
udpeget som statsrevisor for
Radikale Venstre.

Nyt fra Radikale Venstres udvalg
Radikale Venstre har tre
typer af udvalg:
Vedtægtsbestemte,
dialogfora og programudvalg. Næsten alle udvalg
er åbne for ethvert medlem
af partiet. Undtaget er
enkelte af de vedtægtsbestemte udvalg, f.eks.
forretningsudvalget. Et
dialogforums opgave er

inden for et afgrænset
politikområde at fremme
politisk debat og oplysning.
Mens programudvalg har til
opgave at skrive et politisk
program for et bestemt
emneområde. Partiets
udvalgskoordinator giver her
en oversigt over udvalg,
møder og status.
Læs mere

Støt vores valgfond
Valget er overstået. Nu skal
vi forberede os til det næste.
Og du kan være med til at
gøre en forskel. Du kan
nemlig støtte vores valgfond
med et fast månedligt
bidrag. Med Nets'
betalingsservice kan du
overføre et fast beløb hver
måned til valgfonden. Det
har både den radikale

folketingsgruppe og mere
end 1.000 radikale
medlemmer gjort. På den
måde får partiet bedre
mulighed for bl.a. at lave
kampagner og købe
annonceplads også mellem
valgene.
Tilmeld valgfond
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