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Forskud på det kommende år 
Velkommen til et nyt Nyhedsbrev fra din vælgerforening! 

 
 

  
Af Ulrik Linvald, bestyrelsesmedlem og redaktør 

 

Bestyrelsen har med udsendelsen af dette første nummer af Vælgerforeningens nye Nyhedsbrev faktisk 

taget forskud på det kommende år. Oprindeligt var det nemlig planen først at introducere Nyhedsbrevet 

i januar.  

Men da det kom til stykket, synes vi alligevel, der allerede forelå så meget stof af forventelig interesse 

for medlemmerne, at vi besluttede at fremrykke udsendelsen. Så som en slags ”forpremiere” på det nye 

år modtager du således allerede nu det første nummer af Nyhedsbrevet, der fremover vil blive udsendt 

6 gange årligt til samtlige medlemmer af Den Konservative Vælgerforening i Ringkøbing-Skjern. 

 

Formålet med Nyhedsbrevet er først og fremmest at styrke informationen til medlemmerne om det 

lokale politiske arbejde. Det gælder for eksempel uddybende indlæg om, hvad der løbende sker i besty-

relsen og Byrådet såvel som i Regionsrådet og Storkredsen.  

Hertil kommer også et ønske om, at Nyhedsbrevet gerne skulle bidrage til at fremme den løbende debat 

i Vælgerforeningen om, hvad vi konservative her i Ringkøbing-Skjern både kort- og mere langsigtet finder 

vigtigt at forholde os til i diverse lokal- og landspolitiske spørgsmål.  

 

Det sidste betyder selvfølgelig, at ikke mindst indlæg fra Vælgerforeningens medlemmer er vigtige. Både 

i form af politiske kommentarer, debatoplæg, og konkrete forslag. Og uanset om det gælder lokale, re-

gionale og landspolitiske spørgsmål, man som medlem måtte føle, der burde være større politisk bevå-

genhed omkring.   

Bagerst i Nyhedsbrevet kan du finde nærmere oplysninger om hvem, du kan sende dit indlæg til, hvor 

meget det må fylde, tidsfrister o.lign.  

 
-Lad os høre, hvad DU mener! 

 

 

Vi håber i alle tilfælde, at du fremover vil opleve Nyhedsbrevet som et læseværdigt og informativt sup-

plement til medlemsudsendelserne fra Partiet centralt, de skiftende FaceBook- og websideindlæg samt 

mails fra formanden, der alle selvfølgelig vil fortsætte med at komme sideløbende med Nyhedsbrevet.  

Kort sagt - Velkommen til C-Nyhedsbrevet! 

__________________ 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fsynopsis-olsen.blogspot.com%2F2011%2F04%2Flykkelige-gnavne-ldre.html&psig=AOvVaw0LjH8Xu-c6MFP71zSeCXZL&ust=1574958491386928
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Et styrket parti både på landsbasis og lokalt! 
 

  
Af Henning Klausen, formand Konservative Ringkøbing-Skjern 

Ingen jeg kender, er i tvivl om, at jeg er medlem af Det Konservative Folkeparti. Det har også medført en 

del ”syrlige” kommentarer over tid, hvor der jo har været en del vanskelige perioder. Specielt fra begyn-

delsen af 2019 begyndte jeg imidlertid at mærke en forskel. Stemningen blev gradvis bedre og bedre om 

vores parti. 

 

Jeg kunne tydeligt mærke det internt, da jeg deltog i et møde med alle formænd i Det Konservative Fol-

keparti, som var i februar måned i år. God stemning. Klar plan til folketingsvalget. Og jo mere vi nærmede 

os folketingsvalget, begyndte folk, som ikke tidligere havde stemt på C, at fortælle, de nu ville stemme 

på os. ”Pape gør det bare godt” blev gentaget mere og mere. Efter valget hørte jeg ofte kommentaren 

”vi vandt”. Dejligt. Det er jo ligesom, når jeg siger ”vi vandt” om FCM i fodbold. Det betyder, at man føler 

sig som en del af et fællesskab, nogen man hepper på – og vil kæmpe for. Det må dog ikke blive en 

sovepude, det kan hurtigt ændre sig både i politik og fodbold. 

 

Det gode valgresultat med fremgang fra 6 til 12 mandater har også betydet mange nye medlemmer på 

landsplan. Lokalt har vi også fået nye medlemmer. F.eks. Yvonne Thagaard Andersen fra Videbæk og 

Mads Nørgaard, som er tilflytter fra Herning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                            Nyt bestyrelsesmedlem                                                                      Nyt Bestyrelsesmedlem 

                        Yvonne Thagaard Andersen                                                                         Mads Nørgaard 

 

De fortalte ved indmeldelsen, at de gerne ville være aktive i foreningen. Dejligt. Men, hvordan er det lige, 

man kommer i gang? Jeg inviterede dem med til et bestyrelsesmøde, så de lige kunne se, hvad der fore-

går – og om vi er til at holde ud at være sammen med. De blev ikke afskrækket, og på det næste besty-

relsesmøde blev de valgt ind i bestyrelsen (der manglede 2 bestyrelsesmedlemmer på generalforsam-

lingen). Bestyrelsen er således lige nu besat på alle pladser, men vi har plads til mange flere medlemmer, 

så det er en vigtig opgave at sikre dette! 
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…Og lidt nyt fra bestyrelse og Storkreds 
 

I den kommende periode vil der komme meget mere politik på vores bestyrelsesmøder, som vil blive 

holdt ca. 1 gang om måneden i den kommende periode. Lennart Quist vil naturligvis blive inviteret med 

til at give status fra Byrådet – og relevante emner vil blive diskuteret. Vi vil også gradvis gå i gang med 

planlægningen af valgprogrammet til kommunalvalget i 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Kasserer i Vælgerforeningen og i 

          Vestjyllands Storkreds Lars-Henrik Hyttel 
 

I Storkredsen, hvor der holdes møder ca. hver anden måned, deltager Lars-henrik Hyttel, som både er 

kasserer i vores egen vælgerforening og i Vestjyllands Storkreds. Selv deltager jeg også – og i foråret vil 

fokus være på opstilling af nye folketingskandidater, hvor der er generalforsamling i Storkredsen den 

23. marts 2020 i Aulum. 

_______________________________________________________________________ 

Et Landsråd set fra salen 

 
Af Henning Klausen, formand Konservative Ringkøbing-Skjern 

Jeg har siden 2009 deltaget i mange Landsråd hos Det Konservative Lands-

råd. Det giver god inspiration og føling med, hvad der sker i partiet, mulig-

hed for at gå på talerstolen og stemme vedrørende de politiske indstillin-

ger - og gode sociale kontakter. I 2019 var det i Herning. Dejlig tæt på.  

Partiformand, Søren Pape Poulsen er altid god på en talerstol – men i år 

var humøret lidt højere, da han gik på scenen lørdag, og han sagde bl.a.  

”Nu fejrer vi den største mandatmæssige fremgang i over 35 år, holder en fest 

og knytter nye og tættere bånd i den konservative familie. Giv hinanden en stor 

hånd”.  

I relation til valgkampen sagde han bl.a.: ”Jeg valgte en ret enkel tilgang til 

 valget: Det Konservative Folkeparti lovede ikke noget revolutionerende nyt. 

Vi skiftede ikke politik. For vi er en sikker borgerlig stemme. Og vores politik er 

 god. Så den behøver vi ikke lave om. Men vi fornyede den undervejs inden  

 valget for at følge med tiden”. 

Her deltager jeg i mit første Lands-
råd i 2009 i Bella Center 
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Om eftermiddagen var bl.a. de nye folketingsmedlemmer på scenen. Det,  

jeg specielt bemærkede, var den store erfaring, som de kommer med fra  

”virkeligheden”. De kan virkelig bidrage positivt i folketingsgruppen, er jeg  

overbevist om.  

Jeg vil specielt fremhæve Mona Juul. Se monajuul.dk . Hun er valgt i Øst- 

jylland, erhvervskvinde – og er eminent til at kommunikere – ikke mindst på  

de sociale medier.   

Det var også et frisk pust at høre adm. direktør for Grundfos, Mads Nip-

per, bl.a. fortælle om, at virksomhedernes definition af værdiskabelse skal 

ændres i fremtiden, hvor det er afgørende at bæredygtighed er en integre-

ret del af forretningsgrundlaget. Tankevækkende og godt indlæg. 

Lørdag aften var der fest. En rigtig god fest! God mad. Underholdning. Dans. 

Gæstetaleren i år var Søren Gade (V), som var rigtig underholdende. Han for-

talte bl.a., at han ofte på grund af sin frisure blev forvekslet med Søren Pape 

(han har samme oplevelser!). Søren Gade mente også, at han på et tidspunkt 

må have tabt en af sine døtre på gulvet: Hun var nu blevet Konservativ. 

Pernille Rosendahl sang vidunderligt – og holdt en rørende takketale til Sø-

ren Pape (vidste ikke, at hun kom). Hun roste ham meget for at have fået 

loven om ”psykisk vold” gennemført. Pernille er vokset op i et hjem med en 

voldelig og alkoholisk far.  

Søndag blev de 11 indstillinger diskuteret godt og grundig. Se Indstillinger 

2019 . Det skal bemærkes, at Konservativ Ungdom havde 3 indstillinger – 

og de blev alle vedtaget. Jeg erindrer, at nogle af indstillingerne fra KU over 

tid har været lidt langt ude… Er disse tider ovre? I al fald god indsats af KU. 

Håber også du har lyst til at deltage næste år i Herning! 

__________________________________________________________________ 
 

 

Vil du have indflydelse i din kommune? 
 

 

 

 

Søren Pape holder sin tale for de ca. 
800 deltagere 

https://monajuul.dk/
https://lr.konservative.dk/forslag/
https://lr.konservative.dk/forslag/
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Lennart Qvist 
Ny konservativ profil i Byrådet 

 
Af Henning Klausen, formand Konservative Ringkøbing-Skjern 

Velkommen til Lennart Qvist i Det Konservative Folkeparti. Lennart Qvist har meldt sig ind i Det Konser-

vative Folkeparti efter at have været løsgænger i Ringkøbing-Skjern Byråd siden august 2018. Konser-

vative Ringkøbing-Skjern er således fremadrettet igen repræsenteret i Byrådet. 

                 

Der har været rigtig mange opfordringer om, at jeg skulle kontakte Lennart. Det gjorde jeg allerede i 

august 2018, hvor jeg opfordrede ham til, at vi skulle have en dialog på et relevant tidspunkt.  

Han havde dog et naturligt behov for en nærmere afklaring om sin fremtid i politik og efter en længere 

tænkepause, fik han afklaret, at han gerne vil fortsætte aktivt i politik. I oktober måned var der en kon-

struktiv dialog med hele bestyrelsen. Herefter meldte Lennart Qvist sig ind – og en samlet bestyrelse 

indstiller ham på generalforsamlingen i januar 2020 til spidskandidat til kommunalvalget 2021.  

Det er et godt grundlag for at få samlet et stærkt team af kandidater i hele kommunen, men jeg er klar 

over, at det bliver et hårdt arbejde. I bestyrelsen har vi derfor behov for alle medlemmers hjælp. Kig dig 

omkring! Hvem kunne du tænke dig i din omgangskreds, som skal opstilles for Det Konservative Folke-

parti? Vedkommende er måske ikke medlem – endnu. Send mig en mail, eller ring, så tager jeg en ufor-

pligtende fortrolig samtale med den potentielle kandidat.  

Det seneste byrådsmøde var den 19. november, som jeg så på min iPad om aftenen, da jeg ikke havde 

mulighed for fysisk at møde op.  Jeg må erkende, at det så godt ud, da der for første gang længe tonede 

et ”C” frem på skærmen (se billedet ). Det var et byrådsmøde, hvor der var meget dialog – og hvor Lennart 

markerede sig mange gange. Sobert og velargumenteret! 

NB! Du kan i øvrigt selv se det seneste byrådsmøde her: https://rksk.kommune-tv.dk/watch/3636/156). 

__________________ 

https://rksk.kommune-tv.dk/watch/3636/156
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Budget og udfordringer 2020 

i Ringkøbing-Skjern 

 
Af Lennart Qvist, Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti, Ringkøbing-Skjern Kommune 

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 

Budgettet for 2020-2023 for Ringkøbing-Skjern Kommune er nu på plads. Alt i alt er kommunens årlige 

budget på ca. 3,6 mia. kr. hvoraf de store områder er Social- & Sundhedsområdet med 1 mia. kr., Børne- 

& Familieområdet på ligeledes 1 mia. kr. samt overførelsesudgifter på Beskæftigelsesområdet med 0,8 

mia. kr. 

Udgifterne er primært finansieret af kommunal indkomstskat og grundskyld på 2,6 mia. kr. samt tilskud 

og udligning fra staten på 0,8 mia. kr. Et faldende tilskud fra staten i forhold til tidligere år gjorde bud-

getudfordringerne særlig store denne gang. Derfor var det også fremme i pressen, at vi over de næste 

fire år samlet skulle spare 300 mio. kr., hvilket svarer til ca. 3% af de samlede kommunale serviceudgifter. 

Her meldte jeg allerede ud i foråret, at vores højeste fokus burde være på de helt basale kommunale 

kerneopgaver – børnepasning, skoler, ældreplejen samt sårbare og udsatte borgere. Så måtte andre 

opgaver vælges fra samt ”...at der var besparelsesforslag, som jeg aldrig ville komme til at stemme for”. 

I de 10 år hvor jeg har været en del af kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune, har jeg 

aldrig oplevet budgetforhandlinger, der var så intensive, som de var denne gang. 

Det lykkedes at få sat en ny dagsorden hvor vi fravalgte administrative opgaver og vækstpuljer for netop 

at holde hånden under vores kerne-velfærdsopgaver. Samtidig hermed lykkedes det også at holde kom-

muneskatten i ro. For det er jo som altid den nemmeste skrue at skrue på. Men de langsigtede effekter 

ved stigende skatter kender vi alle – og det kan aldrig være vejen frem. 

Budgettet for 2020-2023 vil derfor nok allermest blive husket som dét budget, hvor flest varslede bespa-

relser blev taget af bordet. Vi slap for store reduktioner på ældreområdet i forhold til nedskæringer af 

plejepersonalet på plejehjem og i hjemmeplejen samt på reduktioner af daghjemspladserne til demente. 

Vi undgik også, at skift af sengetøj gik tilbage til hver 4. uge. Og vi bevarede vores klippekortordning, 

hvor ældre har mulighed for selv at vælge hvilken plejeopgave, de ønsker løst. Alt i alt slap vi nådigt. 

Og det lykkedes samtidig for 2020 at få lukket et par store budgethuller på Handicap & Psykiatriområdet 

samt på området for anbringelse af børn. Udfordringen er dog, at vi sandsynligvis også har disse udgifter 

i 2021-2023. Men det var ikke muligt at finde et flertal for at gøre noget ved det hér og nu, da mange 

sætter deres tiltro til, at der kommer en national udligningsreform. Personligt er jeg dog mere skeptisk. 

For hvis nogle kommuner skal have flere penge, så er der andre, der skal aflevere. Og jeg har ikke hørt 

en eneste kommune endnu, der frivilligt siger, at de gerne vil aflevere flere penge.    

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Frs.venstre.dk%2Flennart-qvist.html&psig=AOvVaw2YAJ_0rj0P7uiMEB18ipN9&ust=1574874363699667
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Med baggrund i de store udfordringer vi stod overfor, så anser jeg det indgåede budgetforlig for væ-

rende yderst fornuftig. Vi undgår de værste besparelser og holder skatten i ro. Når det er sagt, så vil 

der også være områder, hvor borgerne kommer til at mærke serviceændringer. For når vi sparer på de 

administrative funktioner, så har dette naturligvis også en indvirkning på vores opgaveløsning. I dag 

kan man ikke dele alle opgaver i ”varme hænder” og ”kolde hænder” og så tro, at man blot kan fjerne 

den ene del uden, at dette kan mærkes. Men politik handler om prioriteringer, og det er vi lykkedes at 

finde en fornuftig aftale om. 

______________________________________________________________________ 
 

En redningsplanke til Skejby  

og et plaster på såret til regionshospitalerne 
 

 
Regionsrådsgruppeformand Nicolaj Bang, Det Konservative Folkeparti 

 

Onsdag den 30. oktober blev budgetforliget i Region Midtjylland vedtaget med samtlige partiers opbak-

ning. Det var et gavmildt forlig, men på en alvorlig baggrund. 

Budgetforliget blev i høj grad et forsøg på at tilbagerulle de massive besparelser, som regionens hospi-

taler blev udsat for sidste år. 

 

Rigshospitalet slikker sig om munden ved synet af et regionshospital i knæ – man har længe haft en 

officiel politik om, at samle de mest interessante specialer i hovedstaden. En politik, som vil have den 

konsekvens, at ambitiøse læger og forskere ikke længere ville søge mod Midtjylland. Det ville også be-

tyde, at vidensdeling med regionshospital ville forringes, og grundlæggende gøre alle andre områder 

end Region Hovedstaden til sundhedsmæssige udkantsområder. 

Derfor var det afgørende, at vi fik givet en solid redningsplanke til Skejby universitetshospital, og det har 

de fået. Med tilførslen af 214,3 millioner, hvilket forhåbentlig vil give luft til at få de nye arbejdsgange og 

samlinger af afdelinger til at fungere. 

Samtidig har vi givet mindre men substantielle tilskud til regionens øvrige hospitaler, i anerkendelse af, 

at sparekniven skar dybt sidste gang. Midlerne fordeles efter den demografiske udvikling og de særlige 

udfordringer, som nogle af hospitalerne står over for. 

Mit eget stille håb er, at de penge regionerne tilføres ved økonomiforhandlingerne fremover vil være 

mere forudsigelige, så vi ikke det ene år skærer ind til benet, for så i valgår at sætte et plaster på såret – 

det skylder vi patienterne og vores ansatte. 

 

3 millioner til høreområdet 
 

Tålmodighed er en dyd i politik. Det siges, at fra en ny idé fødes til den tidligst kan blive til konkret politik, 

går der i gennemsnit 17 år. Derfor er tålmodighed en nødvendig dyd i politik. 

Så lang tid gik der heldigvis ikke i kampen for at få sænket ventelisterne på høreområdet i Region Midtjyl-

land. 
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I dag er der op til 91 ugers ventetid på en behandling for høretab, og 7.000 midtjyder går og venter på 

at få den behandling der kan sikre dem mod arbejdsløshed og ensomhed. En lidt ældre rapport ”Uhørt” 

beskrev allerede i 2006, at høretab kostede det danske samfund 2,7 milliarder kroner i tabt arbejdsfor-

tjeneste bare for de 50-64 årige – foruden alle de sociale omkostninger der er forbundet med 

ikke at kunne forstå hvad der tales om blandt familie, venner og kolleger. 

Sidste budgetforlig var et dramatisk sparekatalog, og derfor var det helt udelukket, at afsætte penge til 

noget som helst – derfor fik vi tilføjet en hensigtserklæring om, at der skulle udarbejdes en plan for 

nedbringelse af ventetiderne på høreområdet. Det blev springbrættet til dette års budget, hvor vi nu vil 

bruge 3 millioner på området. 

Midtjylland er særlig på netop høreområdet, for vi har som den eneste region kapacitet i overskud. Vi 

kan faktisk behandle 1838 patienter mere om året end vi gør – til en pris på knap 4.000 per behandling. 

 

Fremover vil vi følge området tæt, for at sikre, at ventetiderne falder markant. På konservativt initiativ 

kan midtjyder med høretab nu se frem til et bedre liv og statskassen vil formentlig spare udgiften hjem 

mange gange. 

 

De små sejre 
 

I en politisk forhandling lykkes det nogle gange at lave mærkbare forandringer, og andre gange kan man 

gøre en forskel, som kan virke lille, men som i det store billede trækker i den rigtige retning. Af dem fik 

vi sat et afgørende aftryk på følgende: 
 

Bedre vilkår for velfærdsinnovation 

Regionen er god til at hjælpe sundhedsiværksættere med at teste deres prototype på vores afdelinger, 

men når de rammer vores indkøbsafdeling kan de ikke leve op til krav om soliditet og antal volumen. 

Fremover vil Region Midtjylland arbejde målrettet med at følge samarbejderne helt til dørs, så nye midt-

jyske virksomheder får lettere ved at sælge deres produkter til regionen. 
 

Bedre arbejdsmiljø 

Der er konstant fokus på de afdelinger, som har et højt sygefravær. Regionen har nu på konservativt 

initiativ nedsat et udvalg, som i stedet skal fokusere på hvad det er man gør rigtigt de steder, hvor ar-

bejdsglæden er høj og sygefraværet lavt. Når arbejdet er færdigt skal det være en prioritet at lære af de 

bedste i stedet for at stirre på de dårligste. 
 

Forskning i psykiatri 

Hospitalsudvalget var i september på studietur i London, hvor det stod meget klart, at velhavende briti-

ske fonde er særligt interesserede i at lave forskningssamarbejder sammen med Danmark – særligt på 

psykiatriområdet. Storbritannien har ikke samme rekrutteringsproblemer i psykiatrien som vi har, 

blandt andet fordi der forskes langt mere i området end i Danmark. 

Fremover vil Region Midtjylland målrettet søge internationale forskningssamarbejder til glæde for bor-

gere og læger. 

 

Regionens øvrige hospitaler 
 

Det var dog ikke kun Skejby der oplevede, at der kom lidt luft i budgettet. 39,9 mio. fordeles til realvækst 

mellem de øvrige hospitaler, for at dække de stigende udgifter vi møder ligesom der afsættes 10,6 mio. 

til psykiatrien. 

 

Byggeriet i Gødstrup kommer stadig nærmere sin afslutning, og selvom der altid er risici forbundet med 

processen, så er der langt bedre styr på det, end der tidligere har været.  
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Derfor tror og håber jeg også på, at budgetterne holder uden yderligere besparelser. Det store spørgs-

mål er, om flytteomkostningerne bliver på højde med Skejbys. Det tyder dog på, at Gødstrup er bedre 

forberedt, selvom vi desværre nok vil opleve et kortvarigt fald i effektiviteten det første år. Vi planlægger 

et besøg til byggepladsen i Gødstrup til foråret 2020. 

 

NB! Hele budgetforliget ligger på www.rm.dk (under budget 2020) 

       Se desuden Nicolaj Bangs ordførertale, mødet 2019-10-30 (efter 45:40 min). 

Kilde: Nyhedsbrev nr. 1/2019, De Konservative Region Midtjylland 

_______________________________________________________________________ 
 

Tilliden til myndighederne er på spil! 
 

 
Af Lennart Qvist, Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti, Ringkøbing-Skjern Kommune 

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 

 

I Danmark er det altafgørende at vi har, og at vi kan bevare, tilliden til de offentlige myndigheder og til 

de uvildige embedsmænd der rådgiver politikkerne. For det er jo de offentlige myndigheder, der skal 

sikre, at alle sager bliver håndteret korrekt, og at gældende regler overholdes.  

Hvis først man begynder at kunne rejse tvivl om myndighedernes arbejde og uafhængighed, så har vi 

et kæmpe problem. Og ofte er alene bare mistanken om tillidsbrud yderst skadelig. 

 

Helt generelt har vi heldigvis rigtig mange dygtige myndigheder og embedsfolk, som fuldt ud forstår 

deres roller. Men alligevel har vi på det seneste dog oplevet nogle sager, hvor der er stor grund til be-

kymring.  

 

I sagen om de kystnære havvindmøller sendte Ringkøbing-Skjern Kommune et høringssvar, hvor vi ud-

viste positiv interesse for projektet. Dog med det forbehold, at møllerne blev placeret så langt væk fra 

kysten som overhovedet muligt og gerne ud for Hvide Sande Havn, hvor der i forvejen er placeret tek-

niske anlæg.  

Stor var overraskelsen da så også, da det viste sig, at Energistyrelsen for lukkede døre havde besluttet 

at ændret projektområdet fra 20 km til 10 km fra land samt, at man havde aftalt et endeligt opstillings-

mønster med Vattenfall, hvor møllerne er placeret i en lang række fra Hvide Sande til Søndervig. 
 

                              Foto Vattenfall                                                                                                                                                                     

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Frs.venstre.dk%2Flennart-qvist.html&psig=AOvVaw2YAJ_0rj0P7uiMEB18ipN9&ust=1574874363699667
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Seneste er det også kommet frem, at Energistyrelsen tilsyneladende har haft en yderst aktiv rolle i ud-

arbejdelsen af konklusionen i en uvildig rapport om højspændingsmaster.  

Her handler det om en professionel rådgivning om hvor mange kilometer ledning, der kan nedgraves. 

 

                                                     Foto Energinet 
                                                                                                                                                                          

 

Det er yderst uheldigt, at man får en mistanke om, at myndighederne ikke forholder sig objektive til 

sådanne sager og i særdeleshed, når man får et indtryk af beslutninger, der bliver truffet for lukkede 

døre. For hvis først tilliden forsvinder, så er den nærmest umulig at genoprette!  

_______________________________________________________________________ 
 

Kommende arrangementer  

 
OBS! Hvis du er hurtig, kan du endnu nå at deltage…! 

(NB! Tilmeldingsfristen er overskredet, men tilmelder du dig til formanden på tlf. 29 62 42 34 kan det lige nåes!)  
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Sæt  X i kalenderen allerede nu! 

Den Konservative Vælgerforening i Ringkøbing-Skjern  

afholder 

Ordinær generalforsamling  

Onsdag den 29. januar 2020 kl. 19.00 
 

Indkaldelse og dagsorden samt nærmere oplysning om sted og eventuel mulighed for fælles 

spisning forud for generalforsamlingen fremkommer senere. 

_____________________________________________________________________________ 

En aktuel meningsmåling 
 

 
Vægtet gennemsnit den 17. november 2019 sammenlignet med valget 5. juni 2019 

 

 
 
 

                                                      Kilde: Berlingske Politiko, http://www.politiko.dk/barometeret 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 

Bestyrelsen og redaktionen ønsker alle vælgerforeningens medlemmer og deres 

familier en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår!  
 

På bestyrelsens og redaktionens vegne 

Henning Klausen og Ulrik Linvald 

http://www.politiko.dk/barometeret
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwidpfuDo4fYAhUkOpoKHRuTC0oQjRwIBw&url=http://clipart-library.com/transparent-christmas-cliparts.html&psig=AOvVaw20szsQ_5Yx07V3ejVZqTvE&ust=1513264308136745
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Nyhedsbrev udgivet af Den Konservative Vælgerforening 

i Ringkøbing-Skjern 

 
Redaktionelle oplysninger m.v. 

                      Ansvarshavende:                                                            Redaktør:    

               Formand Henning Klausen                           Best.medl. Ulrik Linvald               

                          Tlf.  29 62 42 34                                                                               Tlf. 23 41 14 18                        
              henning.klausen@hotmail.com                                                                  ulrik@linvald.dk 

 
     
Distribution: Nyhedsbrevet udsendes pr. mail til alle medlemmer af Den Konservative Vælgerforening 

i Ringkøbing-Skjern Kommune, der har oplyst en mailadresse til vælgerforeningen. 

 

Ændring af eller ny e-mail adresse samt eventuel afmelding af Nyhedsbrevet: Hvis du har skiftet 

eller fået ny mail-adresse eller fremover ikke ønsker at modtage Nyhedsbrevet, bedes du venligst oplyse 

dette til ved mail til henning.klausen@hotmail.com 

 

Læserbreve til Nyhedsbrevet: Du er som medlem altid velkommen til at sende et læserbrev til Nyheds-

brevet. Vi betinger os blot, at der ikke er tale om tilkendegivelser, der krænker almindelige etiske normer 

eller er af injurierende karakter. Størrelsen må max. andrage 1/2 - 3/4 maskinskreven A4-side, og ind-

lægget skal sendes pr. mail til ulrik@linvald.dk - husk at anføre navn og adresse, anonyme indlæg bringes 

ikke.  

 

Næste nummer udkommer den 24. februar 2020 og deadline for indsendelse af læserbreve og 

øvrige indlæg til Nyhedsbrevet er senest den 14. februar 2020 

 

    
                                                      E-Mail:  henning.klausen@hotmail.com 

      Hjemmeside: https://ringkobing-skjern.konservative.dk/ 

      FaceBook:   Søg under ’Konservative i Ringkøbing-Skjern’ 

 

 

 
 

mailto:henning.klausen@hotmail.com
mailto:ulrik@linvald.dk
mailto:ulrik@linvald.dk
mailto:henning.klausen@hotmail.com
https://ringkobing-skjern.konservative.dk/

