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Formanden har ordet! 

 

 Af Henning Klausen, formand Konservative Ringkøbing-Skjern 

Regeringen har mange planer, som er udskudt, eller der mangler konkretisering. Ja, man kan næ-

sten få en fornemmelse af, at adskillige af valgløfterne bevidst holdes længst muligt svævende i 

luften, fordi konkrete forslag enten forventes at give ridser i lakken og troværdigheden ved nød-

vendige indrømmelser for at få et flertal – eller fordi de simpelthen har vist sig ikke at kunne gen-

nemføres i praksis.  

Der kan f.eks. nævnes løfterne om:  

- Tidlig pension til nedslidte  

- Klimahandlingsplaner  

- Plan om ny infrastruktur 

- Flerårsaftale om politi og anklagemyndighed  

- Sundhedsreform 

- Konkret plan for anbringelser 

- Model for minimumsnormeringer  

- Modtagecenter uden for Europa og et nyt asylsystem  

- Udligningsreformen  
 

Der er en del af ovennævnte punkter, som kan have store lokale konsekvenser for vores kom-

mune. Jeg vil kommentere på nogle af disse. 

Udligningsreformen er nu fremlagt. Den handler om, at de rige kommuner skal betale til de 

fattige kommuner, så der nogenlunde er det samme kommunale serviceniveau over hele lan-

det. Men beregningerne bag ved udspillet fremgår ikke i skrivende stund. Det er uanstændigt.  

Ringkøbing-Skjern Kommune står i udspillet til at få 6. mio. kr. Det er i denne sammenhæng 

ingenting, da det samlede budget er ca. 3,5 milliarder. Er det retfærdigt? Ingen ved det, når 

beregningsmetoden ikke kendes. Det er en reform, hvor det er umuligt at gøre alle tilfredse, 

men et overskueligt system burde i det mindste forventes – i stedet for at gå og putte med 

tallene. Hvad er det, der åbenbart ikke tåler dagens lys? Pinligt i alle tilfælde, at kommunalpoli-

tikere ligefrem tvinges til at begære aktindsigt, for at kunne forholde sig til udspillet.  

Planen om en ny infrastruktur lader også vente på sig. F.eks. opgraderingen af A15 mellem 

Herning og Ringkøbing er vigtig for vores kommune. Den var med i udkastet til finansloven fra 

den tidligere regering, men det er uklart, hvad der sker nu. Jeg frygter, at planen først bliver 

besluttet i 2021. Er opgraderingen af A15 med?  

Et af de helt store slagsmål starter i løbet af foråret vedrørende klimahandlingsplaner. Nu 

skal der til at sættes handlinger bag målsætningen om, at udledningen af drivhusgasser skal 

reduceres med 70 % i 2030 i forhold til Danmarks udledningsniveau i 1990. Der er masser af  
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dilemmaer i dette. Det bliver svært, når det ikke må koste arbejdspladser og vækst, som er en 

fornuftig forudsætning fra Det Konservative Folkeparti.  

Et andet kernepunkt bliver den sociale balance og interessekonflikter mellem land og by. Hvor-

dan kan man lave et overskueligt system, der ikke vender den tunge ende nedad? Socialt og 

geografisk. Det er nødvendigt for, at der ikke skabes skepsis og modstand i brede dele af be-

folkningen – og alvorlig splittelse mellem by- og landinteresser.  

Jeg frygter, at sund fornuft i forhold til effekten mistes hos nogle partier – og der kommer mas-

ser af forslag, der udfordrer vores velfærdssamfund negativt. Det Konservative Folkeparti får 

en væsentlig rolle i den proces for bl.a. at sikre, at der er et alternativ til Enhedslisten – så pen-

gene ikke mere og mere forsvinder ud af borgernes lommer. Vi er borgerlige stemmer der ar-

bejder. Det bliver der hårdt brug for!  

Heldigvis er der mange virksomheder, som er hurtigere ude end det politiske system og udnyt-

ter klimaudfordringerne positivt til at sikre konkurrencemæssige fordele. Skjern Paper er en af 

dem. Du får snart mulighed for at besøge virksomheden. Se arrangementskalenderen.  

      2020 bliver et spændende politisk år, hvor man i det mindste kan håbe på, at regeringen bliver  

      mere konkret i sine udspil – og blå blok snart vågner op til realiteterne og finder sammen i en ef-   

      fekttiv og nytænkende borgerlig opposition.  

__________________________________________________________ 
 
 

Kommunalvalg 2021 

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

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 

På sin vis er der lang tid til november 2021. Men faktisk så er forberedelserne til Kommunalvalget 2021 

allerede ved at starte. For at sikre Det Konservative Folkeparti det bedst tænkelige valg i Ringkøbing-

Skjern Kommune, er det altafgørende, at vi har mange kandidater, der dækker så stort et geografisk 

område som overhovedet muligt. 

Særligt i vores kommune er det klart og tydeligt, at man meget gerne vil stemme på en kandidat, der bor 

i ens lokalområde, og allerhelst må det gerne være en kandidat, som man kender i forvejen, og som har 

deltaget aktivt i det lokale forenings- eller erhvervsliv. Men hvordan finder vi så disse lokale kandidater? 

Her har vi brug for jeres hjælp. I må som medlemmer at Det Konservative Folkeparti meget gerne hjælpe 

os med at finde mulige kandidatemner, som vi kan kontakte.  

Ofte vil der være behov for, at vi fortæller, hvad opgaverne som kommunalpolitikker i virkeligheden 

indeholder. For der findes mange skrøner, og mange har et indtryk af, at det er helt uoverkommeligt.  

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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Men virkeligheden er faktisk anderledes. At være kommunalpolitiker giver indsigt og medindflydelse i 

vores lokalsamfund, og det skaber et netværk på tværs af hele kommunen. Langt de fleste har en hold-

ning til børnepasning, skoler og ældrepleje. Og jeg har ikke mødt én eneste, der ikke mener, at netop 

disse nære kommunale serviceområder er nogle af de allervigtigste i vores velfærdssamfund. 

Så hvis du – eller en som du kender – virkelig brænder for, hvordan vores nærmeste samfund skal udvikle 

sig, så er det som kommunalpolitiker, at man har størst indflydelse. 

Vi tror og håber på, at vi med fælles hjælp vil lykkes med at finde mange kandidater til det kommende 

kommunalvalg således, at Det Konservative Folkeparti kan få en stærk repræsentation i det kom-

mende byråd. Og skulle I møde nogen, som gerne vil høre nærmere om opgaverne som kommunalpo-

litikker, inden de beslutter sig, så er I altid mere end velkomne til at kontakte formanden eller jeg. 

__________________________________________________________________ 
 
 

 
  Af Birgitte Bergman, folketingsmedlem og kultur- og turismeordfører for Det Konservative Folkeparti 

 

Turismen kan skabe et Danmark 

i bedre balance 
 

Rundt omkring i Danmark ser vi en positiv udvikling, der er med til at gøre vores land rigere, både på 

vestkysten, i de små byer og landområder og i hovedstaden.  

Turismen slår nemlig rekorder, og har gjort det hyppigt de seneste år. Faktisk er turismen en slags øko-

nomisk bindingsværk for Danmark, og det er værd at minde os selv om her i vintersæsonen.  

 

Oplevelsesøkonomien vokser støt og er ikke begrænset af sommerens varme, da flere og flere populære 

danske destinationer holder åbent i et langt større omfang end for bare få år siden, som eksempelvis på 

Vestkysten.  

I og med at turisterne både tiltrækkes til de større byer og de mindre samfund, skabes der arbejdsplad-

ser og værditilvækst i hele Danmark, og der bliver en bedre sammenhæng mellem land og by. Et Dan-

mark i bedre balance. Der skabes mere liv for de lokale. Det gør områderne mere attraktive at bosætte 

sig i. Og i mange mindre samfund eksisterer den lokale indkøbsmulighed stadig, fordi der hvert år kom-

mer en god indkomst ind gennem turisternes indkøb.  

 

Her er Ringkjøbing-Skjern Kommune et fantastisk godt eksempel med en lang række større nye tiltag 

undervejs som bl.a. det imponerende oplevelsescenter NaturKraft, et stort Lalandia-badeland, opførelse 

af omkring 450 nye helårssommerhuse nær Ringkøbing og Søndervig.  
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Naturkraft Oplevelsescenter, Ringkøbing 

Opdagdanmark.dk 

 

De oplevelser, som danske kulturinstitutioner tilbyder turisterne, er nu mere involverende, og det til-

trækker i den grad flere turister. Både fra internationale nær- og fjerne markeder, men også flere dan-

skere vælger, at holder ferie i Danmark.  

 

Det skyldes bl.a. krydsfeltet af nye typer oplevelser, formidlingsformer og mere tilgængelighed hele året. 

Nationalmuseet har eksempelvis vist vejen ved en større satsning på engagerende aktiviteter og ople-

velser. Og Tivoli i København er blevet en helårsdestination med oplevelser stort set hele året. Køben-

havns Zoologisk have havde for blot få år tilbage ingen gæster fra uge 43 til uge 14. Men med de rigtige 

visioner og indsats med nye typer af oplevelser, kalder den gamle have sig i dag for ’Oplevelseshaven’, 

og besøgstallet taler for sig selv. 

 

I Sønderjylland er det netop på grund af turismen muligt at etablere nye typer af helårs attraktioner lige 

fra Vadehavscentret til Tirpitz Museet. Og en hel by som Christiansfeld er nu på UNESCO verdensarv. Og 

vi ved, at turisterne orienterer sig efter anbefalinger fra UNESCO, ligesom de gør efter Nationalparker.  

Det var i øvrigt vores egen Connie Hedegaard, som Miljøminister, der udpegede Danmarks første natio-

nalpark Thy. Og siden er der kommet mange flere.  

 

Vi konservative er ikke skeptiske overfor turismen, men anerkender, at branchen bidrager til job- og 

værdiskabelse i hele landet, faktisk hele 160.000 jobs og en omsætning på 11 mia. kr. Det er en del af 

vores DNA at sørge for gode rammebetingelser for erhvervslivet. Det er nemlig ikke er gratis at begrænse 

turismen i Danmark, da det kommer til at have en pris, især i de knapt så befolkede områder af Danmark. 

Vi skal ganske enkelt ikke bremse turismen.   

 

Vi anerkender heller ikke præmissen om overturismen i dag. Målet er ikke færre turister, men at de 

bruger destinationen bredere, fordeler sig i byerne og i resten af landet, og dermed fordeler turistind-

tægterne sig mere bredt.  

 

Vi er et parti, som arbejder for at sikre rammerne for en bæredygtig turisme kan fortsætte sin positive 

udvikling og tiltrække fornyet interesse – også fra udlandet. Det er vigtigt, at klimaambitionerne nås 

uden, det koster på arbejdspladser, vækst og velstand. Danmark bliver et foregangsland, hvis vi både 

leverer grønne løsninger og fortsat vækst og velstand. Derfor er målet at tænke nyt og innovere os ud 

af udfordringerne, så vi ikke ender med tiltag, som blot flytter turismen og værdiskabelse til andre lande 

for at opnå nationale mål. 

 

_________________________ 
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Generalforsamling 2020 
– god stemning og valg af ny spidskandidat 

 

 

 Af Henning Klausen, formand Konservative Ringkøbing-Skjern 

”Er der mad – er vi der også”. Sådan lød en af tilbagemeldingerne til generalforsamlingen på Bechs Hotel 

den 29. januar. Dejlig tilbagemelding – og 17 mødte op og fik en god bøf i kombination med en hyggelig 

snak med konservative partifæller.  

 

…Og så var der endda kaffe og lagkage bagefter! 
 

Vi skiftede lokale kl. 19.00, og vi var nu 21 til generalforsamlingen. Det svarer nogenlunde til det normale 

deltagerantal, men der var en del som var forhindret på grund af andre generalforsamlinger, sygdom, 

fødselsdage eller forretningsrejse. Håber, I kan være med næste år, hvor jeg allerede nu kan afsløre, at 

det bliver i januar måned 😊 

Jeg vil ikke her referere hele generalforsamlingen, da referat og præsentationen allerede er udsendt til 

alle medlemmer, hvor der siden generalforsamlingen i øvrigt er kommet 4 nye til. Velkommen til disse!  

      

Der blev lyttet opmærksomt til formandens beretning -           … og der var god debat både i salen og ved bordene!           
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I forbindelse med valgene blev alle bestyrelsespladser besat, og bestyrelsen har opfølgende konstitueret 

sig som følger: 
 

     

   Henning Klausen, formand      Jens Jørn Jacobsen, sekretær  

   Tlf. 29 62 42 34        Tlf. 21 80 38 65 

   E-mail: henning. klausen@hotmail.com       E-mail: jensjornjacobsen@gmail.com 
 

   Ulrik Linvald, næstformand      Henrik Bøving, bestyrelsesmedlem 

   Tlf. 23 41 14 18        Tlf. 26 21 53 01 

   E-mail: ulrik@linvald.dk        E-mail: Henrikboeving@yahoo.dk 
 

   Lars-Henrik Hyttel, kasserer/medlemsansvarlig     Yvonne Thagaard Andersen, bestyrelsesmedlem 

   Tlf. 40 37 99 11        Tlf. 29 28 27 45 

  E-mail: lhh@hyttels.com     E-mail: Yvonnethagaard@gmail.com 
 

Mads Nørgaard, bestyrelsesmedlem 

Tlf. 61 27 65 85 

E-mail: norgaard410@gmail.com 
 

 

Ved generalforsamlingen manglede vi 2 suppleanter, som vi derfor fik generalforsamlingens opbakning 

til at finde efterfølgende. Suppleanter inviteres til møderne – har ikke mødepligt – og kan ikke stemme. 

Men det kan være en rigtig god måde at få en fornemmelse af, hvad der foregår i en bestyrelse.  

Der er siden kommet en positiv tilbagemelding fra Thea Skou, der har mange års erfaring i partiet. Dejligt 

og tak til Thea. Nu mangler vi kun en. Det kunne jo f.eks. være dig - ring eller mail til mig, hvis det har 

interesse!  
 

I Lennart Qvist har vi en meget erfaren spidskandidat – og det var dejligt med de mange spørgsmål og 

kommentarer fra deltagerne under den politiske debat på generalforsamlingen, som han besvarede 

meget konkret. Og han fik også en god fornemmelse af, hvad der rører sig blandt medlemmerne.  

 

 
   Lennart Qvist orienterede om byrådsarbejdet  

     

Alle medlemmer er i øvrigt naturligvis velkommen til at kontakte Lennart løbende – eller henvende sig 

til undertegnede, hvis der er emner, som bør diskuteres på et bestyrelsesmøde. Vi forsøger så vidt muligt 

at holde bestyrelsesmødet dagen før byrådsmødet, så vi kan gennemgå dagsordenen til det givne møde.  

Men, hvis vi virkelig skal flytte noget ved en sag, skal vi normalt meget tidligere ind.  

Så hvilke emner optager dig?  

I første halvdel af året, holder vi bestyrelsesmøderne på følgende datoer: 17. februar (er afholdt, når du 

læser dette), 16. marts, 16. april, 18. maj og 15. juni.  

 

_________________________ 

mailto:klausen@hotmail.com
mailto:jensjornjacobsen@gmail.com
mailto:ulrik@linvald.dk
mailto:Henrikboeving@yahoo.dk
mailto:lhh@hyttels.com
mailto:Yvonnethagaard@gmail.com
mailto:norgaard410@gmail.com
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Fremtidens behov for Pleje- og Ældreboliger 

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

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 

 

Som de fleste nok allerede ved, så vil befolkningssammensætningen ændre sig i Danmark de kommende 

år – og i særdeleshed i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi bliver flere ældre og færre unge.  

At vi bliver flere ældre er jo en glædelig ting og udover, at vi kan forvente en længere gennemsnitsleve-

alder, så tyder alt også på, at mange får flere gode år med rigtig høj livskvalitet. 

 

Hovedårsagen til, at vi bliver flere ældre, er uløseligt forbundet med de store årgange, der blev født i 

årene lige efter 2. verdenskrig. I vores kommune forventer vi, at antallet at borgere over 80 år vil stige 

med 16 procent (511 personer) frem mod 2024 og med 46 procent  (i alt 1.440 personer) frem mod 2029.  

 

Vi har gennem længere tid arbejdet med en analyse af fremtidens boligbehov på Ældreområdet. For 

med flere ældre borgere, så skal vi med rettidig omhu naturligvis også være beredt på, hvad det betyder 

for fremtidens behov for antallet af plejeboliger og ældreboliger. 
 

 
Fjordparken, Ringkøbing 

 

Vi har i Ringkøbing-Skjern Kommune i dag 482 plejeboliger og 540 ældreboliger. 

I de beregninger, vi har modtaget, anslås det, at vi får behov for yderligere 20-25 plejeboliger frem mod 

2024 og i alt 55-65 plejeboliger (altså yderligere 35-40 plejeboliger) frem mod 2029, hvorimod det totale 

antal ældreboliger vurderes at være passende. 

Det er dog tydeligt fra vores ventelister, at efterspørgslen efter både plejeboliger samt ældreboliger og 

andre typer af senioregnede boliger er størst i centerbyerne. 

 

Udover at beslutte placeringen og antallet af fremtidens akut- og aflastningspladser, vil vi i dialog med 

både Ældrerådet og Handicaprådet således også arbejde på et oplæg i løbet af efteråret 2020, hvor vi 

fastlægger den fremtidige strategi for vores pleje- og ældreboliger. Udover antallet af boliger, og place-

ringen af disse, så indeholder det også en meget vigtig vurdering af det fremtidige behov for skærmede 

pladser. 

_________________________ 

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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Storkreds- og opstillingsgeneralforsamling  

i Vestjyllands Storkreds  
 

 
Det Konservative Folkeparti Vestjylland 

 

Indkaldelse 
 

Dato:  Mandag den 23. marts 2020 

Kl. 18.00:      Fællesspisning kl.18.00, dansk bøf med bløde løg. Pris kr. 100,- .  

Tilmelding  til spisning senest onsdag d. 18. marts til Henning Klausen pr.  

e-mail til  henning.klausen@hotmail.com eller på tlf. 29 62 42 34. 

Kl. 19.00:  Ordinær generalforsamling og opstillingsgeneralforsamling ifølge udsendt 

dagsorden. Storkredsen er vært med kaffe og æblekage, samt vand.  

Sted:  Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum. 
 

Der er udsendt indkaldelse jf. ovenstående til storkreds– og opstillingsgeneralforsamling i Vestjyllands 

Storkreds. Håber du har set den. Der er som en del af denne generalforsamling også opstilling af kandi-

dater til folketinget – d.v.s. hvilke folketingskandidater, som vi her i Vestjylland vil opstille til næste folke-

tingsvalg, og det er jo en vigtig sag for os alle. 

Når et folketingsvalg er overstået, skal man således opstilles igen for at kunne deltage i det kommende 

valg, selvom man er tidligere kandidat eller allerede valgt til Folketinget. Det gælder alle – også partifor-

manden!  Så jeg vil derfor lige kort nævne nogle få ting vedrørende denne proces: 

 

Storkredsbestyrelsen skal senest 3 måneder efter et afholdt folketingsvalg beslutte, hvilken opstillings-

model, som beskrevet i vedtægterne, der ønskes anvendt i valgperioden. 

I Vestjyllands Storkreds er der valgt den såkaldte model 1. Det betyder, at storkredsbestyrelsen har an-

svaret for opstilling af partiets folketingskandidater i Storkredsen. Opstillingsmødet skal gennemføres 

senest 18 måneder efter senest afholdte folketingsvalg. Det skal derfor således være afholdt senest 5. 

december 2020. 

 

Storkredsen er pligtig til at indstille en kandidatliste til opstillingsmødet, herunder forslag til spidskandi-

dat. Der kommer en kandidatliste til mødet den 23. marts – men listen forventes ikke at være fuldkom-

men, så de resterende kandidater skal dermed vælges senest den 5. december på et efterfølgende op-

stillingsmøde. 

 

mailto:henning.klausen@hotmail.com
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Det er opgaven for alle vælgerforeninger at komme med forslag til kandidater. Den enkelte kandidat 

skal udarbejde materiale vedrørende sine mærkesager – og bliver herefter indkaldt til et bestyrelses-

møde i Storkredsen for at blive vurderet. Hvis kandidaten godkendes, kommer man på kandidatlisten til 

opstillingsmødet. 

I Ringkøbing-Skjern Vælgerforening har bestyrelsen opfordret Lennart Qvist til at deltage i processen. 

Han har herefter indsendt det nødvendige materiale og blev opfølgende godkendt på bestyrelsesmødet 

i Storkredsen, der afholdtes i Aulum den 3. februar.  

Så langt så godt. 

Men jeg vil gerne yderligere opfordre så mange som muligt til at deltage i Storkreds- og Opstillingsgene-

ralforsamlingen den 23. marts, og hvis du eventuelt måtte have problemer med transport/kørsel dertil, 

så kontakt mig gerne! 

 

Henning Klausen, formand Konservative Ringkøbing-Skjern 

_______________________________________________________________________ 
 
 

Debat – læserne har ordet! 
 

Læserbreve til Nyhedsbrevet: Du er som medlem altid velkommen til at sende et læserbrev til Nyhedsbrevet. 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 indlægget skal sendes pr. mail til ulrik@linvald.dk - husk 

at anføre navn og adresse, anonyme indlæg bringes ikke.  
 

 

 

Talgymnastik – Eftertanke – Eller …?! 

Af H.C. Christiansen 

Tulipanvej 2, 

6900 Skjern 

 

Meddelelse om statens forbrug af it-konsulenter kom 10/2-20 og er på 4 måneder på 900 millioner kr. 

til Danmarks 18 ministerier. 

Eller pr. dag: ca. pr. 7.500.000 kr. 

Eller måske tegn på tilstanden på vort lands edb-standard hos vore ministre… 
 

Pressen meddelte 12/2-20, at Kjærshovedgaard har på 10,5 måned i 2019 givet: 

40.228 anmeldelser/overtrædelser 

234 domme 

53 årsværk ekstra arbejde   (ca. 53 x 450.000 = 23.850.000 kr. pr. år) 

Eller pr. dag: 

128 anmeldelser/overtrædelser 

0,75 domme 

66.250 kr. til årsværk ekstra arbejde 
 

Det er kun et par dages meddelelser i vinterferien 2020. 

Resten er til de danske skatteyderes eftertanke… 

(uden konsekvens og beregning af CO2) 
 

_________________________ 

mailto:ulrik@linvald.dk
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Julefrokost 2019 – start på en tradition! 

 
Decembermørket var faldet på om aftenen onsdag den 4. december forrige år, da Vælgerforeningen 

havde indbudt til julefrokost med efterfølgende politisk debat.  Alligevel fandt flere end 50 personer 

vej til ROFI-centret i Ringkøbing for at møde Søren Pape Poulsen og Lennart Qvist fra Det Konserva-

tive Folkeparti til en ”politisk julefrokost”!  
 

  
 

De fleste startede således med at nyde en velanrettet julebuffet krydret med underholdende og 

spændende historier fra Søren Pape Poulsens politiske liv. F.eks. om regeringsforhandlingerne i for-

bindelse med VLAK-regeringen, som det lykkes at holde hemmeligt– og hvordan det er at stoppe 

som minister fra den ene dag til den anden.  
 

 
 

Da alle havde spist sig godt mætte blev mødet forlagt til et andet lokale. Her var endnu flere mødt 

op, og der var stort set fuldt hus, da Søren Pape berettede om den landspolitiske situation og ikke 

mindst kommenterede regeringens finanslov, som han med typisk ligefrem stil simpelthen karakte-

riserede som ”ræverød” trods enkelte få lyspunkter i form af løft til folkeskolen, børneområdet og 

psykiatrien. 

Samtidig understregede Søren Pape dog også, at i al fald set med konservative øjne er flere penge 

ikke automatisk lig med mere velfærd. Skattepolitik er f.eks. også lig med velfærd, når folk får lov til 

at beholde flere af sine egne penge.   
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Opfølgende fik Lennart Qvist ordet og fortalte om de mange økonomiske udfordringer i Ringkøbing-

Skjern, man måtte imødese de kommende år, og som krævede benhård prioritering, hvis kernevel-

færdsydelserne skulle sikres. 

Sundhed, bedre integration og betaling af skat, som er til at forstå, var f.eks. vigtige fokuspunkter, 

ligesom han bl.a. også pegede på vigtigheden af en udbygget infrastruktur for vores område.  

 

 
 

Herefter var ordet så frit, og det blev til en utrolig livlig og spændende debat med et bredt spekter 

af spørgsmål og kommentarer fra deltagerne, som de to politikere på skift måtte forholde sig til. 

Lige fra kystnære vindmøller, alternative muligheder for CO2-reduktion med atomkraft, mere politi 

på gaderne og for slappe ungdomssanktioner til renterne på kviklån. 

- ”Jeg kom faktisk til at tænke lidt på de gode gamle vælgermøder i forsamlingshuset, hvor politikerne 

kunne få en god snak med borgerne og en klar fornemmelse både af, hvad der optager og eventuelt 

frustrerer dem – og så fremmer i øvrigt lidt god mad og hygge sikkert også en god stemning”, som 

Henning Klausen, formand for Konservative Ringkøbing-Skjern, opfølgende bemærkede. 

 

Det vellykkede arrangement, det gode fremmøde og adskillige positive tilkendegivelser fra deltager-

side blev da også opfølgende med stor tilfredshed noteret i bestyrelsen, og efter flere opfordringer 

blev det derfor besluttet, at et ”konservativt julefrokost-arrangement” fremover skal være en fast 

årlig tilbagevendende tradition i Den Konservative Vælgerforening her i Ringkøbing-Skjern! 
 

Ulrik Linvald, næstformand Konservative Ringkøbing-Skjern 

_________________________ 
 



 

13 

Kommende arrangementer  
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Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende  

AFFALDSINDSAMLING 2020 finder i år sted søndag den 26. april! 
 

Affald smidt i naturen er trist. Det ødelægger vores naturoplevelser, er skadeligt for miljøet og 

indeholder værdifulde ressourcer, vi kunne have brugt igen. I 2019 blev der således fjernet 

156.000 kg affald fra naturen. Heriblandt 110.000 dåser og 1.500.000 cigaretskod, og der er 

næppe mindre at hente i år. Så der er god grund til at give en hånd med! 

NB! Der vil senere fremkomme nærmere oplysninger om, hvordan vi fra Vælgerforeningens side vil kunne 

hjælpe med til at holde vores egen smukke natur og ikke mindst vore dejlige kyststrækninger fri for skæm-

mende og forurenende affald! 

_______________________________________________________________________ 

Sæt  X i kalenderen allerede nu! 
 

 
 

Storkredsen inviterer til rundvisning 
mandag den 25. maj 2020  

på det kommende sygehus i Gødstrup  
 

 
                                                                                                                                                                          Foto TV Midtvest 

 

NB! Nærmere oplysninger om tid, mødested, tilmelding m.m. vil følge senere! 

 

_________________________ 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tvmidtvest.dk%2Fmidt-og-vestjylland%2Fnyt-sparekatalog-sofaer-og-skilte-kan-vaere-i-fare-pa-supersygehus&psig=AOvVaw2ZQUHTq42GgkdV4KvshIQK&ust=1582289681426000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjf58WW4OcCFQAAAAAdAAAAABAQ
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En aktuel meningsmåling 
 

Vægtet gennemsnit den 16. februar 2020 sammenlignet med valget 5. juni 2019 
 

 
 
 

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

 

 

 

Nyhedsbrev udgivet af Den Konservative Vælgerforening 

i Ringkøbing-Skjern 
 

Redaktionelle oplysninger m.v. 

                      Ansvarshavende:                                                            Redaktør:    

               Formand Henning Klausen                      Næstformand 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 ved mail til henning.klausen@hotmail.com 

 

Næste nummer udkommer den 24. april 2020. Deadline for indsendelse af læserbreve og øvrige 

indlæg til det pågældende nummer af Nyhedsbrevet er den 14. april 2020. 

 

    
                                                      E-Mail:  henning.klausen@hotmail.com 

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

       FaceBook:   Søg under ’Konservative i Ringkøbing-Skjern’ 
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