
 
 

 

Pressemeddelelse 25. august 2020 

Lennart Qvist valgt som folketingskandidat for  

Det Konservative Folkeparti  

Generalforsamling i Aulum den 24. august for Vestjyllands Storkreds  

 

Lennart Qvist fra Ringkøbing blev i aftes på generalforsamlingen i Vestjyllands Storkreds valgt som folketings-

kandidat for Det Konservative Folkeparti.  

Lennart Qvist har i næsten i 11 år været i Byrådet og formand for 2 tunge udvalg i Ringkøbing-Skjern Kommune 

(8 år i Børne- og Familieudvalget og nuværende formand for Social- og Sundhedsudvalget). 

”Valget af Lennart Qvist glæder mig rigtig meget”, siger Henning Klausen, som er formand i vælgerforeningen i 

Ringkøbing-Skjern. ”Lennart har ud over sin mangeårig erfaring fra Byrådet også stor erfaring fra Erhvervslivet. 

Det er en god kombination, for ikke blot er han god til at sætte sig grundigt ind i politiske sager, han er samti-

dig fremragende til at kommunikere. Der er selvfølgelig flere andre gode kandidater i Storkredsen, men jeg 

mener klart, at Lennart Qvist har en rigtig god chance for at blive valgt. Det gælder ikke mindst i lyset både af 

Konservatives aktuelle fremgang, og partiformand Søren Pape Poulsens store popularitet blandt vælgerne. 

Mandat nr. 2 var således et tillægsmandat ved det seneste folketingsvalg, og det krævedes ”kun” ca. 1200 stem-

mer for at blive valgt. Lennart Qvist kan derfor blive valgt, blot tilstrækkelig mange stemmer personligt på ham.   

”Jeg er glad ved den opbakning, som jeg nu har fået”, siger Lennart Qvist. ”Jeg glæder mig til også at arbejde 

med landspolitiske emner og medvirke til i højere grad at sætte Vestjylland på det politiske landkort. F.eks. op-

tager infrastrukturen og vilkårene for vores erhvervsliv mig meget, men helt overordnet vil jeg selvfølgelig først 

og fremmest lægge vægt på at være en sikker borgerlig stemme fra det vestjyske, man kan regne med. 

- Men nu skal vi altså lige først have et folketingsvalg, hvilket, som sagerne står, jo næppe bliver lige med det 

samme”.   

 

Søren Pape Poulsen blev ved samme lejlighed, ikke overraskende, valgt som spidskandidat for Vestjyllands 

Storkreds på den velbesøgte generalforsamling.  

 

Yderligere informationer:  

Henning Klausen  

Formand – Det Konservative Folkeparti, Ringkøbing-Skjern 

Tlf: 29 62 42 34 

Mail: henning.klausen@hotmail.com 

 

Lennart Qvist 

Byrådsmedlem - Det Konservative Folkeparti, Ringkøbing-Skjern Kommune 

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget  

 

Tlf: 22 63 04 96 

Mail: pol.byrleqvi@rksk.dk 
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