
”Valg af spidskandidat til borgmesterposten i Vejen Kommune” 
 

Den 16. november 2021 skal der afholdes kommunalvalg i Danmark. 
 

Vejen Kommunes nuværende borgmester Egon Frehr har meddelt, at han ikke genopstiller, 
 og venstres medlemmer skal derfor vælge en ny spidskandidat til borgmesterposten. 

 
Der er 3 kandidater der har meldt sig, herunder Vagn Sørensen fra Glejbjerg. 

 
Bestyrelsen for Glejbjerg Venstreforening opfordrer alle medlemmer til at møde op  

og stemme på Vagn Sørensen ved opstillingsmødet den 16. november 2020. 
 

”Det er kun medlemmer af Venstre der kan stemme til opstillingsmødet” 
 

Det er stadig muligt at melde sig ind, og være med til at vælge en kandidat.  
Et medlemskab koster 410,00 kr., og gælder året ud samt hele 2021. 

 
Hvis du ønsker at blive medlem og dermed kunne stemme til opstillingsmødet, så kontakt: 

 John Kristensen, Kasserer, tlf.: 75 19 84 01 eller mail: john-gun@bbsyd.dk 
 Otto Ottosen, Formand, tlf.: 23 11 13 84 eller mail: o.ottosen@outlook.dk 

 
Det er også muligt at blive medlem via dette link www.venstre.dk/bliv-aktiv/bliv-medlem 

 
”Du skal være medlem 7 dage før opstillingsmødet for at kunne stemme” 

 
Det vil give Glejbjerg mange og store fordele, hvis det lykkes at besætte borgmesterposten,  

og dermed være med til at trække kommunen lidt mod vest. 
 

Derfor:  
Bliv medlem - og vær med til at få Vagn Sørensen valgt som spidskandidat til borgmesterposten. 

 
Der afholdes 3 informationsmøder før opstillingsmødet, hvor man kan stille spørgsmål til kandidaterne: 

 22/10 kl. 19.00 på Hotel Rødding. 
 28/10 kl. 19.00 i Brørup Hallerne. 
 3/11 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter. 

 

Glejbjerg Venstreforening. 
  



Ny kandidat til borgmesterposten i Vejen Kommune melder sig på banen. 

Vagn Sørensen, Glejbjerg melder sig nu som kandidat til borgmesterposten i Vejen Kommune, når 
borgmester Egon Fræhr takker af efter det kommende kommunalvalg i november 2021. 

Det er en erfaren kommunalpolitiker der nu melder sig på banen. Vagn Sørensen har siddet i byrådet i 
Vejen Kommune de seneste 3 perioder, heraf 2 perioder som viceborgmester og i øjeblikket som 
udvalgsformand for Teknik & Miljø. 

Vagn Sørensen sidder desuden i bestyrelsen for en række virksomheder, kommissioner og udvalg, ligesom 
han i alle 3 perioder har været gruppeformand i venstres byrådsgruppe. 

Vagn Sørensen er uddannet landmand, og har været selvstændig i en årrække. Siden har han arbejdet som 
montør hos en lokal virksomhed i Glejbjerg. 

I fritiden har Vagn Sørensen dyrket gymnastik gennem hele livet, og han træner stadig motionshold i den 
lokale gymnastikforening, ligesom han gennem mange år har været i bestyrelsen for Lokalrådet i Glejbjerg. 

Vagn har et kæmpe netværk gennem byrådsarbejdet, udvalg og nævn, DGI, lokale foreninger og sit arbejde. 
Det er derfor en dreven politiker og organisator der nu melder sig på banen efter mange opfordringer. 

Vagn Sørensen giver altid udtryk for at Vejen Kommune er en veldrevet kommune, hvor samarbejde på 
tværs af partiskel er en stor del af dagligdagen, og en af de væsentlige grunde til den stabile drift. 

Vagn udtrykker at han ønsker at fortsætte denne linje, hvor konsensus og samarbejde skal være de 
bærende søjler i arbejdet. 
 

Vagn Sørensen 
Byrådsmedlem i Vejen Kommune 

 

Parti: Venstre (V) 
Titel: Montør 
Født: 20. september 1960 
Mobil: 40 28 93 54 
E-mail: vags@vejen.dk 
 

Politisk karriere: 
1998 – 2007: Medlem af folkeoplysningen i 
Holsted Kommune 
2010 - : Medlem af Vejen Byråd 
 

Politiske udvalg: 
Udvalget for teknik og Miljø – Formand 
 

Politiske tillidshverv: 
Bestyrelsen for Sydtrafik 
Bestyrelsen for Vejen Forsyning 
Ekspropriationskommissionen – Kommune 
(Planlov & Forsyningslov) 
Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse – 
Formand 
VandOplandsStyregruppe (VOS) 
Beredskabskommissionen i TrekantBrand – 
Stedfortræder 
Politisk følgegruppe – Infrastruktur og forsyning 
Handicaprådet – stedfortræder


