
OPSTILLINGSMØDE FOR ØSTJYLLANDS STORKREDS TIL EUROPAPARLAMENTSVALGET 2019 

Hermed indkaldes til opstillingsmøde for Venstre i Østjyllands Storkreds til Europaparlamentsvalget:  

Tirsdag d. 19. februar 2019 kl. 19.00 på 
Hotel Scandic City Aarhus, Østergade 10, 8000 Aarhus C 
 
Katrine Fruelund har trukket sig som kandidat 
På opstillingsmødet i december 2018 blev Katrine Fruelund valgt som kandidat. Katrine Fruelund har 
imidlertid måtte trække sig som kandidat af personlige årsager. Derfor indkaldes til et nyt opstillingsmøde. 
 
 
Kandidater 
Der er indstillet to kandidater til opstillingsmødet: 

• Theresa Blegvad 
• Niels Arne Kjærgaard  

 
Der skal på opstillingsmødet vælges én kandidat, som bliver kandidat på Venstres samlede liste indstillet af 
Venstre i Østjyllands Storkreds.  
 
Eventuelt andre kandidat kan melde deres kandidatur til formanden for Europaudvalget i Østjyllands 
Storkreds Martin Sørensen senest d. 7. februar 2019 kl. 12 på mail: venstre.aarhus.oest@gmail.com. 
 
På Venstres EU-landsmøde d. 2. marts 2019 vil der blive en afstemning, så de valgte kandidater fra de ti 
storkredse bliver prioriteret på den samlede opstillingsliste for Venstres kandidater til 
Europaparlamentsvalget d. 26. maj 2019. 
 
Der kræves ikke tilmelding til opstillingsmødet. 
 
På vegne af Venstres Europaudvalg i Østjyllands Storkreds 

Martin Sørensen 
31. januar 2019. 
 

 
 

THERESA BLEGVAD 

Aktiv erhvervskvinde og politiker vil gerne repræsenterer Venstre i Europa 
 
Kære medlemmer af Venstre. 
  
Hermed stiller jeg mig til rådighed som kandidat til Europaparlamentet. Min erhvervskarriere indledtes med 10 år på 
Aarhus Oliefabrik, hvor jeg arbejdede med eksportsalg og forretningsudvikling. Siden har jeg de sidste 17 år været 
selvstændig med strategisk rådgivning, organisationsudvikling, investeringer og bestyrelsesarbejde herunder har jeg i de 
seneste 15 år været ejer og nordisk direktør for en international konsulentvirksomhed. 
  
Ved siden af driften af min egen virksomhed har jeg været meget aktiv i Østjylland indenfor forskellige 
erhvervsorganisationer, hvor målet er vækst og synlighed. I kan se mine poster og aktiviter på Linkedin. Jeg anvender de 
sociale medier aktivt i min politik- og netværksudvikling. 
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Politisk har jeg været aktiv i godt 30 år. Senest de sidste 5 år hvor jeg har siddet i Aarhus byråd for Venstre. Jeg har 
siddet i forskellige udvalg som har givet mig en bred politisk indsigt og stor erfaring i at få omsat visionerne til virkelighed 
gennem fokus, samarbejde og forankring af initiativer. 
  
Personlige forhold og værdier 
Jeg er 46 år, gift på 24. år. Vi har 3 voksne piger der læser Hhx i Viby. Jeg er født, opvokset og bosat i Aarhus Syd. Jeg 
har været erhvervsaktiv i godt 25 år herunder en periode i Tyskland. Vedholdenhed, respekt, målrettet og troværdighed 
er nogle af mine kerneværdier. Jeg er ambitiøs, visionær og entusiastisk, hvilket er nødvendigt hvis man skal gå langt på 
literen. 
  
Politiske visioner 
Jeg har altid interesseret mig for at skabe resultater gennem relationer. 
 
Samfundets udvikling og især international politik har altid haft min store interesse. Det handler om at skabe en verden i 
balance med fokus på mennesket frem for systemet. Mindre bureaukrati giver mere frihed og plads til forskellighed.  
  
Mit fokus vil være på erhvervs- og arbejdsmarkedpolitikken, turisme, bæredygtighed, klima herunder FNs verdensmål, 
migration, sikkerhed/tryghed og et stærkere Europa i en global verden. Fødevarer og landbruget har naturligvis også min 
store interesse grundet den store eksportandel og rammevilkårerne. 
  
Jeg vil arbejde for et stærkt erhvervsliv og et tættere samarbejde med rimelige og retfærdige vilkår på tværs af 
landegrænser med frihandel og bevægelighed for arbejdskraften. Jeg har stor erfaring med globale virksomheder, men 
også SMV området optager mig, da de er fundamentet i en sund og stærk økonomi både nationalt og europæisk. 
  
Tiden er moden til et opgør med EU’s nuværende form, og der kommer automatisk til at ske en transformation som 
kommer til at kræve mod, vilje og handling. Disse forandrings- og involveringsprocesser som omdannelse af visioner til 
virkelighed og respekten for de kulturelle forskelle har jeg stor erfaring med. 
  
Jeg tror på at oplysning og viden er vejen frem til forståelse. Mange har misforstået intentionerne, formålet og arbejdet 
bagved et stærkt, frit og fælles Europa (EU), hvilket Brexit og de globale handelskrige har været med til at sætte spotlight 
på. Jeg vil se frem til debatten om EU i den kommende valgkamp. 
  
Med min solide jyske baggrund, min energi, min erfaring fra erhvervslivet og brede politiske platform fra Århus Byråd, har 
jeg den erfaring, der gør, at jeg dels kan sikre Venstre et godt valg i hele Østjylland, dels være en stærk repræsentant for 
Venstre i Europaparlamentet i de kommende år. 
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