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BESTYRELSEN 
 

                              
      Formand Henning Klausen 
62 år, gift m. Mette Marie, 2 udeboende børn og    

1 hund kaldet ’Speedy’. Bopæl i Ringkøbing 

Tlf. 29 62 42 34   

Mail: henning.klausen@hotmail.com 
 

Beskæftigelse: Turisme- og erhvervskonsulent i Ring-

købing-Skjern Kommune.  
 

Uddannelse og tidligere beskæftigelse: Cand.merc. i 

afsætningsøkonomi. Har tidligere arbejdet hos Bang 

& Olufsen, Vestas Wind Systems, Borean Innovation 

– og har været selvstændig 
  

Frtidsinteresser: Sport, herunder fodbold og hånd-

bold, samt politik. 
 

Jeg er aktiv konservativ, fordi: Det giver et rigtig godt 

netværk at være med i politik.  

Jeg vil arbejde for, at Det Konservative Folkeparti får 

flere mandater til næste valg i byrådet, og Ringkø-

bing-Skjern Kommune skal være repræsenteret i fol-

ketinget – af et konservativt medlem fra kommunen. 

Der er god fremgang i antallet af medlemmer, men vi 

skal være endnu flere! 

Jeg er glad for at være medlem af et parti, som kon-

stant arbejder på at få indflydelse: C – borgerlige stem-

mer som arbejder.  

Det er vigtigt konstant at finde den rigtige balance 

mellem nationale, liberale og sociale samfundshold-

ninger.  

Det er f.eks. vigtigt for mig, at vi først og fremmest 

hjælper dem, som er de svageste i samfundet. Som 

Poul Schlüter bl.a. sagde:  ”Et godt socialt sikkerheds-

net skal først og fremmest hjælpe de svageste i samfun-

det. Maskerne skal ikke være så store, at mennesker fal-

der igennem, men heller ikke være så fintmaskede, at 

det opfanger dem, der godt kan klare sig selv, så man 

hænger fast i nettet og bliver afhængig af det offentlige”.  

 

 

 

 
                              
 

 
       Næstformand Ulrik Linvald 

69 år, gift med Tine, 1 udeboende barn og 

ruhåren  ’Matt’. Bopæl i Tim 

Tlf. 23 41 14 18 

Mail: ulrik@linvald.dk 
 

Beskæftigelse: Pensionist med lidt konsulentaktivitet 
 

Uddannelse og tidligere beskæftigelse: Mag.stip.  

Nordisk Institut v. Kbh. Universitet, studier i business-

administration v. dansk og udenlandsk højere lære-

anstalt. Har tidligere arbejdet som adm. direktør for 

uddannelseskoncern og TV-station, direktør for et 

AC-Fagforbund og generalsekretær for en landsdæk-

kende NGO. 
 

Politiske og faglige tillidshverv: Tidligere næstfor-

mand i Konservative i Egedal. Har gennem årene va-

retaget  en lang række politiske og erhvervsmæssige 

tillidshverv samt udvalgs- og bestyrelsesposter på 

nationalt og internationalt beslutningstagerniveau. 
 

Fritidsinteresser:  Politik, historie og ikke mindst jagt. 
 

Jeg er aktiv konservativ, fordi: Politik handler om at 

få mest mulig indflydelse på vor fælles nutid og frem-

tid.  

Det Konservative Folkeparti nyder på landsbasis som 

ét af de få borgerlige partier solid medvind i vælger-

målingerne. Det vil jeg arbejde for også bliver tilfæl-

det her i Ringkøbing-Skjern, så vi både kan få valgt fle-

re konservative medlemmer ind det kommende by-

råd og valgt en lokal konservativ kandidat ind i Folke-

tinget.  Vi skal møde vælgerne i øjenhøjde og i respekt 

for den virkelighed, man oplever i hverdagen. Og 

med konkrete bud på, hvad vi vil arbejde for. Politik 

skal føres på borgernes og realiteternes præmisser – 

ikke med teorier, regneark og ideologier! 
 
 
 

Fortsættes… 
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  Økonomiansvarlig Lars-Henrik Hyttel 
55 år, bopæl i Hvide Sande 

Tlf. 40 37 99 11 

Mail: LHH@hyttels.com 
 

Beskæftigelse: Regnskabschef ved Frydendal Fiske-

net i Hvide Sande.  
 

Uddannelse og tidligere beskæftigelse: Baggrund 

som revisor, og har i flere end 35 år arbejdet med 

økonomi, regnskab og ledelse 
 

Politiske og faglige tillidshverv: Økonomiansvarlig i 

Ringkøbing-Skjern Vælgerforening og i Vestjyllands 

Storkreds. Har tidligere været formand for Den Kon-

servative Vælgerforening i Frederikshavn Kommune 

og i øvrigt været medlem af partiet i ca. 35 år. 
 

Fritidsinteresser: Formand for en bevaringsforening, 

der har til formål at bevare og beskytte bevarings-

værdige bygninger og kulturmiljøer. Redaktør for en 

lokalhistorisk årbog. Bestyrelsesmedlem i lokalt mu-

seum. 

Jeg er aktiv konservativ, fordi: Jeg betegner mig selv 

som socialkonservativ. Altså går jeg meget op i at be-

skytte og understøtte de svageste i samfundet.  

Jeg går også ind for skattelettelser og en mere effek-

tiv offentlig sektor, men det må ikke være på bekost-

ning af de gamle, handicappede, arbejdsløse m.fl. 

Staten og EU skal blande sig mindre end det sker i 

dag. 

Erhvervspolitik, både lokalt og på landsplan, går jeg 

også meget op i. 

 Grøn omstilling er et politisk hovedtema, og vil være 

det fremover. Der bør vi arbejde for øget forskning 

og flere privat/offentlige partnerskaber. Ud over et 

renere miljø, vil det også give flere arbejdspladser, og 

dermed gøre Danmark rigere. 

 

 

 

 

 
                       

 

Sekretær Jens Jørn Jacobsen 
73 år, gift og bopæl i Ringkøbing 

Tlf. 21 80 38 65 

Mail: jensjornjacobsen@gmail.com 
 

Beskæftigelse: Pensionist 
 

Uddannelse og tidligere beskæftigelse: Læreruddan-

net. Diverse lederuddannelser. Tidligere skoleleder 

(Hee Skole, Lem Stationsskole, fagchef, skole- og fri-

tid, Ringkøbing Kommune).  

Fritidsinteresser:  Litteratur, musik, golf, vandring. 
 

Jeg er aktiv konservativ, fordi: Jeg gerne vil være med 

i det politiske arbejde med henblik på at der kommer 

konservative synspunkter frem i debatten. Og at det 

også kan afspejle sig i Byrådets beslutninger. 
 

 

                        

Bestyrelsesmedlem Yvonne Th. Andersen 
55 år, gift med Bent Jakob og har en datter 31 år 

og 2 børnebørn. Bopæl i Videbæk 

Tlf. 29 28 27 45 

Mail: yvonnethagaard@gmail.com 
 

Beskæftigelse: Fagspecialist ved Vejle Kommune, pri-

mært er faglig sparring og teknisk support ind imod 

det politiske system. 

 
 

Fortsættes… 
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(Yvonne Thaigaard – fortsat) 

 
 

Uddannelse og tidligere beskæftigelse: Laborant, 

miljøtekniker, ledelse på universitetsniveau, 

international certificeret business coach.  

Gennem 20 år arbejdet som leder og chef indenfor 

det offentlige på affaldsområdet, herefter skiftet til 

fagspecialist. 
 

Politiske og faglige tillidshverv: Bestyrelsesmedlem, 

medlem af div. netværk i MST, KL samt øvrige organi-

sationer på landsplan. 
 

Fritidsinteresser: Medlem af Videbæk borgerfor-

ening. Cykler og traver i skønne natur, vi har omkring 

os. Ynder at rejse rundt i verden, når der er tid.  
 

Jeg er konservativ, fordi: Jeg har altid været konser-

vativ, og det lægger mit hjerte nært. 

Jeg gennem snart 20 år, siddet som rådgiver for div. 

Politiske udvalg, bestyrelser og teknikergrupper i div. 

kommunale selskaber.   

Tiden nu kommet til, at jeg ønsker at dele mine 

mange års erfaring fra at have arbejdet på den poli-

tiske sidelinje til nu, at være en aktiv del af Konserva-

tive i Ringkøbing Skjern kommune.  

Mine vigtigste værdier er ”Respekt”, ”Loyalitet” og 

”Ordentlighed ” og min politiske grundværdi er, at 

”Alle har ret til et godt liv”.  

Vi skal værne om vores land, yde en indsats og passe 

på vores medmennesker. 

 
 

                        
 

Bestyrelsesmedlem Henrik Bøving 
84 år tidl. gift, flere børn og børnebørn. Bopæl i 

Hemmet 

Tlf. 26 21 53 01 

Mail: henrikboeving@yahoo.dk 
 

Beskæftigelse: Pensionist 
 

Uddannelse og tidligere beskæftigelse: Handelsud-

uddannet, tidligere selvstændig. 

 

 
 

 
 
 

Politiske og faglige tillidshverv: Tidl. formand for 

Den Konservative Vælgerforening i Tønder, medlem 

af Hemmet Sogneforening.e 

Fritidsinteresser: Aktiv jæger, medlem af den lokale 

jagtforening. 
 

Jeg er aktiv konservativ, fordi: Som mangeårigt med-

lem af Det Konservative Folkeparti har jeg altid været 

politisk engageret og interesseret i, hvad der sker 

både i samfundet og i mit lokalsamfund.   

Derfor er jeg også medlem af bestyrelsen - både fordi 

jeg gerne vil bidrage aktivt til vælgerforeningens ar-

bejde for den konservative sag her i Ringkøbing-

Skjern Kommune - og fordi jeg også finder det vigtigt, 

at vi ældre medborgere fortsat udnytter mulighe-

derne for at gøre vores indflydelse gældende. 

 

 

 
 

Bestyrelsesmedlem Mads Nørgaard 
49 år, samlever med Rikke Mørk Nielsen og 2 bo-

nus piger (Maria og Line). Bopæl i Ringkøbing 

Tlf. 61 27 65 85 

Mail: norgaard410@gmail.com 
 

 

Beskæftigelse: Kvalitetskoordinator, Gældsstyrelsen 

Ringkøbing 
 

Uddannelse og tidligere beskæftigelse: Finansiel vi-

deregående uddannelse (bankrådgiver) 
 

Jeg er konservativ, fordi: Jeg blev medlem af de Kon-

servative, da jeg vil være med til at gøre en aktiv poli-

tisk forskel for partiet samt at være med til at sikre og 

tiltrække nye arbejdspladser og dermed tilflytning af 

nye borgere til Ringkøbing-Skjern kommune.  
 

Jeg er selv tilflytter til Ringkøbing og forstår om nogen 

vigtigheden af et godt netværk og hvilke muligheder 

vores kommune har at byde på.  
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