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Borgmesterens tale ved nytårskuren 2018
Kære alle sammen
Velkommen til vores nytårskur anno 2018. Sikke et flot fremmøde og sikke flotte rammer vi er i i dag.
Det er jo en traditionsbunden sag – at holde nytårskur. Faktisk er det en kongelig tradition helt tilbage fra
1600 tallet og enevældens tid, hvor man ønskede lykke og velstand for hele riget. Jo jo.
Egentlig har ordet ”kur” tre betydninger:
Den første er den gammeldags: ”at modtage undersåtterne i en bestemt anledning”. Den tid er vi heldigvis
langt forbi. I stedet mødes vi som partnere i øjenhøjde med god dialog. Partnere som sammen gennem en
årrække har skabt stærke resultater.
”Kur” betyder også ”at vinde en andens gunst”. Meeen, vi er heldigvis ovre ”at komme fremmede” for
hinanden. I stedet er vi gode sparringspartnere, der har brug for hinandens idéer og mod.
Og endelig for det tredje og nok mest kendt er en nytårskur ”et ønske om at nå et bestemt mål”. Typisk her
efter juledagene...
Når nye mål skal nås, er det oplagt først at tage et kig tilbage.
Ved sidste kommunalvalg var det et andet Vejle, den nyvalgte borgmester kunne kigge ud på. Vi var netop
ovre finanskrisen. Mange jobs var tabt, og projekter gået i stå. F.eks. var der kun 2 søstre og 2 skvulp på
Bølgen.
Vi satte os dengang ambitiøse mål for erhvervsområdet. Mål som skulle være en løftestang for os alle. Men
jeg ved egentlig ikke, hvor mange der dengang turde tro på, at det lykkedes.
I dag er vi faktisk ganske tæt på at realisere dem!
Efter det netop overståede valg ser udsigten og konjunkturerne mere positive ud end for 4 år siden.
o Vi er den næst hurtigste voksende kommune i regionen med 1000 flere indbyggere i 2017.
o Vi er også blandt de tre kommuner i regionen med de højeste indkomster
o Og vi er en af regionens bedste iværksætterkommuner med næsten 400 nye virksomheder
i 2016.
o Alle fem søstre og alle fem bølger står snart klar som nye varetegn i byen og flere markante
byggerier er på vej.
Vores gode og gunstige tid kalder på fornyet mod. Modet til at turde tage fornuftige beslutninger for vores
fremtid. Turde investere selvom det allerede nu går godt. Men vi ved ikke, hvordan verden ser ud om
5-10-20 år.
Om lidt kommer direktøren for Nationalmuseet, Rane Willerslev, med et spændende budskab om at tænke
anderledes. Og det er lige præcis det: Vi skal have handlekraften og modet - også til at sikre nye løsninger
og holde fast, hvor det kræves.
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Jeg tror på, at vi udvikler os i dialogen og i mødet med hinanden. Det vil jeg fortsætte med i 2018 – men jeg
håber også, at I vil skrive jeres navn eller lægge jeres visitkort ovre hos Vejle Erhverv standen, hvis I har lyst
til en snak. Så vil vi tilstræbe at komme ud til netop jeres virksomhed.
Når jeg nu ved denne nytårskur taler om at nå bestemte mål, vil jeg gerne dele med jer, hvad det er for mål,
jeg ønsker mig for det kommende år:
Det skal være godt at bo i Vejle. Det skal være godt for hele familien. Vi skal have fagligt stærke skoler med
en sund trivsel.
Vi skal have en stærk strategi for vores detailhandel, så vi fastholder levende bykerner.
Vi skal skabe sammenhængskraft mellem by og land og fokusere på vores mange stedbundne kvaliteter
blandt andet i vores særprægede natur i kommunen.
Vores kulturliv er vigtigt for vores bosætning, og vi skal skabe nye muligheder. Vi vil arbejde for et
spændende oplevelsescenter for Egtved Pigens grav. Her ligger et stort potentiale, som bliver spændende
at frigive.
Endelig er vores mobilitet er en afgørende faktor for den fortsatte udvikling
– vores borgere og virksomheder skal kunne komme ind og ud af vores byer, og vi skal arbejde med
fremkommeligheden i for eksempel Vejle Midtby, og vi tager fat i det nye år med vejen til Uhrhøj.
Vi har i 2017 oplevet en flot erhvervsmæssig vækst, blandt andet i og omkring Give.
Et konkret eksempel på en international orienteret virksomhed er Danespo, der forædler og sælger
kartofler verden over.
Virksomheden er i stadig udvikling og bygger nu nyt hovedkvarter og forædlingsstation i Give.
Vi mærker også, hvordan vores produktionsvirksomheder genopfinder sig selv.
I stedet for at flytte produktionen ud, tager vi den hjem, bruger ny teknologi og omlægger arbejdet. Og
produktionen foregår igen i vores kommune.
Vi oplever væksten inden for blandt andet Green Tech, Medico og fødevareområdet. Vejle Nord er et
eksempel på et af de områder, hvor virksomheder inden for disse brancher buldrer derud af. hvem ved, om
vi kommer til at tygge cannabistyggegummi fra Vejle om få år.
Når det skal være godt at bo i Vejle Kommune, skal vi også turde hylde det frivillige initiativ. Verden bobler
også af idéer og entreprenørskab. Og vi skal have modet til at turde gå med den energi.
For eksempel, som den frivillige unge mand Mikkel Rasmussen, som sammen med sit team af frivillige har
udviklet Himmelpind Bike Park. Det passer rigtig godt med kommunens strategi som cykelkommune!
Vi skal skabe de bedste forudsætninger for vores børn og unge, og det starter allerede i
dagsinstitutionerne. Derfor er jeg også stolt af, at daginstitutionen Grangård i Jelling vandt Danmarks
bedste dagtilbud i 2017.
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Vi skal skabe fagligt gode skoler, hvor kløgtige og initiativrige unge dannes. Et godt eksempel er, at unge på
Skibet Skole for nylig fik national anerkendelse og opmærksomhed. De vandt nemlig den lokale Edison-pris
for unge iværksættere og nu tager de nu springet fuldt ud og starter deres egen virksomhed i
Spinderihallerne – de går i 6. klasse – sådan! Hils på dem lige her ovre ved standen.
Endelig skal vi være stolte af vores rige kulturliv, som vi er så privilegerede at have. Kongernes Jelling har
endnu engang sat besøgsrekord; koncerter for fulde huse med Rock i Byparken; succes til Give Open Air;
Jelling Musikfestival; sommerjazz i Børkop Vandmølle; Vild med vand, Spotlight og mange flere.
Vi skal få vores samlede Vejle Kommune sikkert videre ind i fremtiden og skabe gode rammer for det gode
liv
Dét er med til at skabe grundlag for attraktive arbejdspladser og tiltrække kvalificerede medarbejdere til
vores mange virksomheder.
Vi ønsker at bygge videre og skabe de allerbedste rammer for det gode erhvervsliv. Derfor skal vi også have
et gensidigt forpligtende fællesskab og sikre Vejles udvikling i fremtiden.
Det skal være min kur til jer i det nye år.
Med de ord vil jeg ønske ”lykke og velstand i hele riget” – eller på nutidsdansk: Rigtig god nytår!

