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Formanden har ordet! 

Konservativ medvind! 

  
Af Henning Klausen, formand Konservative Ringkøbing-Skjern 

 
 
 

2020 er mildt sagt et anderledes år. Lad os håbe det ikke bliver det nye normal. Og dog. I relation 

til Det Konservative Folkeparti er der mange positive strømninger, som gerne må fortsætte. Der 

er på det seneste flere målinger, som viser, vi får over 10 % af stemmerne – og er derved Dan-

marks 3. største parti.  

Desuden er der kommet 1580 nye medlemmer i partiet. Så i skrivende stund er der i alt 11.627 

medlemmer. Lokalt i vores vælgerforening har vi også god fremgang - med en bruttotilgang på 

21 nye medlemmer i 2020, er vi p.t. i alt 88. Og næsten hver uge kommer endda flere til. Dejlig 

udvikling. 

Så velkommen til alle nye medlemmer – og tak for opbakningen.  

Alle nye medlemmer indmeldt i 2020 inviteres i øvrigt af hovedkontoret til et virtuelt møde med 

Søren Pape Poulsen den 3. november. 

Alle medlemmer i de konservative vælgerforeninger i storkredsen var inviteret til generalfor-

samling og opstillingsmøde den 24. august i Aulum. Der deltog 99, hvor der på det tidspunkt 

maks. måtte være 100 deltagere i sådanne arrangementer. Rigtig god opbakning fra vores væl-

gerforening, hvor Lennart Qvist som bekendt blev valgt til folketingskandidat.  

Landsrådet den 26. september går over i historien. Det var digitalt og var efter omstændighe-

derne rigtig godt gennemført.  

 

Men det er ikke det samme at opleve det ved PC’en, som at være til stede. Jeg savnede virkelig 

det personlige samvær – og festen. Lad os håbe, det kan gennemføres næste år.  

Vi er bestemt heller ikke gået i stå i vælgerforenings bestyrelse, hvor vi har møde 1 gang om 

måneden. Det gennemføres fysisk eller som telefonmøde – afhængig af smittetallene. 
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Lige nu er det jo desværre også lidt svært at planlægge de normale aktiviteter for medlem-

merne. Vi vil f.eks. meget gerne holde en julefrokost for medlemmerne ligesom forrige år, men 

er p.t. desværre usikker på, om det bliver muligt i år. Men vi følger selvfølgelig opmærksomt 

udviklingen i smittetal og gældende restriktioner. 
 

Til kommunalvalget 2021 har vi nogle interesserede kandidater, men vi skal være flere. Kontakt 

mig derfor venligst, hvis du vil have en uforpligtende samtale - eller send/ring gerne også, hvis 

du blot har forslag til, hvem du kunne forestille dig, der kunne være en god konservativ repræ-

sentant. 

- I løbet af kort tid vil du i øvrigt modtage et spørgeskema, hvor vi bl.a. gerne vil høre hvilke 

mærkesager, du vil foreslå, at vi skal fokusere på til kommunalvalget 2021 – ligesom vi også 

meget gerne vil høre dine generelle ønsker og eventuelle konkrete forslag til fremtidige med-

lemsarrangementer og aktiviteter i Vælgerforeningen, så vi kan få input til den videre udvikling.  

Vores parti har p.t. medvind, så lad os derfor sammen kæmpe videre for at fastholde og gerne 

styrke den positive udvikling yderligere. Det Konservative Folkeparti er den sikre borgerlige 

stemme! 

 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune Budget 2021–2024 
 

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

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 
 

Budgettet for 2021-2024 for Ringkøbing-Skjern Kommune blev endelig vedtaget efter andenbe-

handlingen på byrådsmødet 6. oktober 2020. Alt i alt er kommunens 2021 budget på ca. 3,8 

mia. kr., og indenfor ganske få år vil vi med de årlige løn- og prisfremskrivninger nå 4 mia. kr. 

Det er unægtelig store tal og også et udtryk for, at en kommune er en rigtig stor forretning med 

rigtig mange ansatte.   

 

De største enkeltområder er Social- & Sundhedsområdet med 1 mia. kr., Børne- & Familieom-

rådet med 1 mia. kr. og overførselsudgifter på Beskæftigelsesområdet med 0,8 mia. kr.  

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

tilskud og udligning fra staten på 1,1 mia. kr.  
 

I forhold til alle de andre år, hvor jeg har været i kommunalpolitik, er det første gang at tilskud-

det fra staten er steget markant. Dette skyldes den ændrede udligningsreform som flytter be-

tydeligt flere midler fra Østdanmark til Vestdanmark.   
 

Det er et rigtig fornuftigt budgetforlig for 2021-24, vi har vedtaget, der både løser de største 

udfordringer, vi har på Psykiatriområdet, og samtidig også er økonomisk ansvarligt.   

Som Udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget, hvorunder Voksenhandicap & Psykiatri 

ligger, da er jeg både glad, stolt og taknemmelig over, at et samlet byråd har valgt at løfte om-

rådet med 20 mio. kr i 2021 således, at vi kan få balance i budgettet og dermed undgå en stor 

besparelsesrunde på et meget vigtigt kernevelfærdsområde, som primært består af vores mest 

udsatte og sårbare borgere.  

Dog er der også et opmærksomhedspunkt. Det er mange fordele ved den nye udligningsreform, 

som tilfører Ringkøbing-Skjern Kommune flere midler. Der er dog også en ulempe. Når vi får 

tilført ekstra midler udefra, så er der også en klar tendens til, at vi ikke får udfordret det eksi-

sterende.  

Jeg havde gerne set, der var opbakning til en aftale om, at vi starter en indledende drøftelse af, 

hvordan vi prioriterer vores penge. Jeg så gerne, der blev flyttet midler fra Erhvervs- og vækst-

puljer til netop vores kernevelfærd. Vi kunne godt bruge lidt flere midler på vores Ældrecentre 

og i Hjemmeplejen således, at der var lidt mere tid til vores ældre, og alle ikke altid havde så 

travlt.   

 
 

Der var imidlertid ikke opbakning til dette i denne budgetrunde, men jeg håber, det er noget, 

som der er flertal for, at vi ser på næste gang. 
 

- Men som skrevet, så er det et yderst fornuftigt og ansvarligt budget, vi har vedtaget på både 

drifts- og anlægsområderne, og som vi derfor fuldt ud kan tilslutte os.  
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Vi skal have stoppet 

meningsløse Corona-restriktioner! 
 

 
Mona Juul, MF og Erhvervsordfører, forbrugerordfører, IT- og teleordfører samt klimaordfører i Det Konserva-

tive Folkeparti 
 

Der er mange ting ved regeringens erhvervspolitik, jeg ikke forstår. Hverken sådan i det daglige 

hvor deres fokus er mere på forbrugerpolitik end rigtig erhvervspolitik. Men også i disse Corona 

tider er der meget, der ikke giver mening.  
 

Vi har senest set det med aflivningsstrategien for mink, hvor nogle avlere skal have deres be-

sætning slået ned - også selvom der ikke er konstateret corona på farmen. Jeg tror simpelthen 

ikke, at man fatter hvor alvorligt, det er for den enkelte familie, arbejdsplads og statskassen.   

Hvorfor dog vælge at tage livet af mink, der ikke fejler noget, og som i nogle tilfælde har udviklet 

antistoffer fra Corona. Blodbadet rammer jo minkavlere og de ansatte på deres levebrød. I ste-

det for at skyde gråspurve med kanoner burde man sætte ind dér, hvor der er smitte, og der-

med redde flest mulige arbejdspladser. Og gøre det hurtigt.  
 

Så er der reglen om, at restauranter skal lukke kl. 22. Hvorfor egentlig? En restaurant har alle-

rede afstands- og kvadratmeterrestriktioner. Og påbud om mundbind, når man går rundt in-

denfor. Restauranter kan jo netop have gæster under ordnede forhold. Det er der så ikke i køen 

ved 7Eleven kl. 22.15 ..…! 
 

Det er også ubegribeligt, at konferencehoteller og messecentre fortsat er underlagt så skrappe 

restriktioner, at det er umuligt for dem og deres underleverandører at drive en forretning. Jeg 

tør godt vove den påstand, at der ikke er en eneste konferencedeltager, der er blevet smittet 

siddende ved eget bord og med egen konferencevand.  
 

Og hvorfor kan der ikke blive lukket flere tilskuere ind på stadion til Superliga-kampe, når klub-

berne faktisk har vist, at de kan afvikle dem på en sundhedsforsvarlig måde og undgå at sprede 

smitte? Uden tilskuere og sponsorer er der ikke midler til at holde den kørende, og det går selv-

følgelig også hårdt ud over de enkelte små foreninger udenfor ligaen.  
 

Vi har simpelthen behov for at droppe restriktioner, der ikke giver nogen mening, og som brin-

ger i forvejen hårdt pressede brancher endnu mere i knæ.  
 

Jamen, det er jo ikke erhvervspolitik. Næh, beslutningerne herom ligger i sundhedsministeriet. 

Men den sundhedsmæssige krise påvirker jo så hårdt den økonomiske del, at det forekommer  

totalt uansvarligt ikke at tænke restriktioner som erhvervspolitik. Som benspænd for erhvervs-

livet.  
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Mange af de virksomheder, der kontakter mig, er mere bange for restriktioner end for smitte, 

og deres medarbejdere er mere bange for at blive fyret end at blive smittet. Sådan bør det 

selvfølgelig slet ikke være. Corona er meget voldsom, og man kan dø af det. Men det vigtigt at 

forstå, at Corona også er en menneskelig krise.  
 

Vi må heller aldrig glemme, hvor pengene til velfærd som uddannelse, sundhed og politi kom-

mer fra. De kommer altså fra erhvervslivet. Derfor skal vi sikre virksomhederne så gode vilkår 

som overhovedet muligt, så vi kan få dansk økonomi op i gear og modvirke, at tusindvis af dan-

skere må komme hjem og fortælle familien, at de har mistet deres arbejde.  
 

Alligevel vælger regeringen at indføre nye skatter og afgifter for at finansiere sin Arne-pension. 

Skatter og afgifter, der skader dansk erhvervsliv og især gør ondt på små virksomheder, som 

lider under konsekvenserne af nedlukning og restriktioner. Skattestigninger er ikke ligefrem det, 

virksomheder har brug for, når de kæmper indædt for at overleve.   
 

Jeg kommer aldrig til at fatte, hvordan man kan lave milliardstore hjælpepakker til erhvervslivet 

på den ene side, og samtidig giver virksomhederne et skattesmæk på den anden side. Det er 

nemt at stå på et pressemøde og love, at man holder hånden under erhvervslivet, men det er 

åbenbart noget andet, når ens politik så skal føres ud i livet. Tingene hænger sammen, og det 

håber jeg snart, regeringen opdager. Bare sådan inden det hele er kørt ud over kanten.   
 

Vi kæmper hårdt med vores 13 mandater, og hvis jeg skal sige noget positivt, så er det, at vi 

løbende i det mindste får sat nogle aftryk her og der. Vi presser regeringen og laver alliancer 

med andre partier. Nogle gange lykkes det endda at lave noget sammen med regeringen. Det 

er godt, synes jeg. For politik har ofte langsigtede konsekvenser, og det ansvar skal vi tage på 

os.  
 

Det prøver vi også ifm. klimaforhandlingerne. Vi er dels i gang med grøn forskning og dels med 

grøn transport. Det første tror jeg ikke bliver så svært. Det gør det til gengæld med den grønne 

transport. Især fordi regeringen ikke tænker grøn eksport. De er langt mere optaget af rød for-

delingspolitik. Som om det ikke er dyrt nok at købe en bil i dag… og som om beskatningen ikke 

er progressiv nok i sig selv.  
 

Det har nok også været lettere at blive enige om klimamål, end det er at udforme konkrete 

tiltag. Jeg tror i hvert fald, at vi står overfor mange komplicerede forhandlinger. Vores udgangs-

punkt er jo, at vi vil en grøn omstilling, og samtidig ser den grønne omstilling som en vækstmo-

tor med basis for mange arbejdspladser.  

Desværre er vi oppe mod både meget ultimative partier (I ved, dem der vil droppe svineproduk-

tion og pløje det hele op til sellerimarker) og dem, der siger, de er grønne, men som slet ikke 

kan se perspektiverne (I ved, dem der løber med uden at have nogen idé om, hvordan det skal 

lykkes). På sidelinjen står så et par partier, der fornægter behovet for grøn omstilling og kun 

venter på, at vi laver den mindste fejl.  
 

Vi prøver som altid at balancere det. Slår hårdt ned, når regeringens elbils-udspil viser, at deres 

udspil overhovedet ikke batter i fht. Klimamålene, og at reduktionen af CO2 udledningen åben-

bart primært skal komme fra at lade danskere tanke mere tysk benzin. Det er jo langt ude. 

Selvfølgelig er det ikke en reel CO2-reduktion, hvis du bare tanker i Tyskland.  
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Jeg har simpelthen ikke ord for sådan noget pjat. Der er godt nok lang vej hjem for den grønne 

transport. Og det ser det altså også ud til at være for erhvervspolitikken med regeringen ved 

roret. Og for turismen, fiskeriet, fødevarerne….  
 

Mht. regeringens planer for sommerhusudlejning har vi i øvrigt kaldt dem i samråd. Nu kan det 

være nok! Jeg har faktisk selv et lille sommerhus i Bjerregård, som jeg dog ikke udlejer. Til gen-

gæld køber jeg fisk i Hvide Sande, og hepper ligesom alle andre på, at der kan laves en god 

aftale ifm. Brexit. Også her er der meget på spil.   
 

Der er således mere end nogensinde brug for konservative stemmer, der arbejder!   
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Kommunalvalg 2021 
 

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

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 

 

Inden længe er der kun ét år til næste kommunalvalg, som finder sted tirsdag d. 16. november 

2021.  
 

Vi er allerede begyndt på forberedelserne til kommunalvalget, så vi kan sikre Det Konservative 

Folkeparti det bedst tænkelige valg i Ringkøbing-Skjern Kommune. I den forbindelse er det alt-

afgørende, at vi har mange kandidater, der dækker så stort et geografisk område som overho-

vedet 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.  
 

For at finde disse lokale kandidater tager vi gerne imod jeres hjælp. I må som medlemmer af 

Det Konservative Folkeparti meget gerne hjælpe os med at finde mulige kandidatemner, som vi 

kan kontakte.  
 

Ofte er der 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 uoverkom-

meligt. 
 

Men virkeligheden er faktisk anderledes. At være kommunalpolitikker giver indsigt og medind-

flydelse i vores lokalsamfund, og det skaber et netværk på tværs af hele kommunen. 

 

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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Langt de fleste har en holdning til børnepasning, skoler og ældrepleje. Og jeg har ikke mødt en 

eneste, der ikke mener, at netop disse nære kommunale serviceområder er nogle af de aller-

vigtigste 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 kommunalpolitikker, at man har størst indflydelse.  
 

 
 

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

kommende kommunalvalg således, at Det Konservative Folkeparti kan få en stærk repræsenta-

tion i det kommende byråd.  

- Og skulle I møde nogen, som gerne vil høre nærmere om opgaverne som kommunalpolitikker, 

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

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pressemeddelelse fra Region Midtjylland: 

 

 

Regionsråd: Løft i budget 2021 skal ud at  

arbejde på hospitalerne 

Regionsrådet i Region Midtjylland indgik tirsdag 8. september en politisk aftale om næste 

års budget. Bag aftalen står et samlet regionsråd, der er enige om at sende knap 90 mio. 

kr. ud på hospitalerne og i psykiatrien. Pengene skal dække stigende udgifter til flere 

patienter. Også flere store anlægsprojekter er en del af aftalen – bl.a. en helt ny psykiatri 

i Viborg. 

- 2021 er et vækstbudget. Det er positivt, men også helt nødvendigt. Hospitalerne mærker tyde-

ligt, at vi i Region Midtjylland bliver både flere borgere og flere ældre borgere.  Så der er brug 

for hver en krone, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). 
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Ud over penge til den generelle drift på hospitalerne har regionsrådet afsat midler til en række 

specifikke områder. Her rager posterne til medicin op. Der er således afsat ekstra 100 mio. kr. 

til hospitalsmedicin og ekstra 165 mio. kr. til den medicin, som borgerne køber med tilskud på 

apotekerne. Andre større poster er 12,2 mio. kr. til at støtte op om udbredelsen af telemedicin 

og 2,5 mio. kr. til at sikre en socialsygeplejerske på alle hospitalsenheder. 

Hidtil har der været brugerbetaling for den ene forælder, som ikke er medindlagt på børne- og 

fødeafdelinger. Regionsrådet afsætter nu 3,5 mio. kr. til at nedbringe denne brugerbetaling. 
 

Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Gødstrup 

De to kvalitetsfondsbyggerier i Aarhus og Gødstrup får en ekstra håndsrækning. 

Aarhus Universitetshospital var sidste år ude i store økonomiske vanskeligheder og fik i budget 

2020 et løft. 
 

- Vi holder, hvad vi lovede Aarhus Universitetshospital sidste år og afsætter nu 60,7 mio. kr. 

næste år. Dermed har hospitalet i alt fået et løft på 275 mio. kr. fra 2020 og frem. Det gør vi, 

fordi vi ønsker et fortsat stærkt og dygtigt universitetshospital, der kan måle sig med de bedste, 

siger Anders Kühnau. 
 

I Gødstrup skal det nye hospital tages i brug i 2021. Også her får hospitalet en økonomisk hånds-

rækning, nemlig engangshjælp på 65 mio. kr. i 2021 til indflytning og ibrugtagning. Sammen 

med de 21,5 mio. kr., som regionsrådet afsatte til engangshjælp i forbindelse med budgetforli-

get for 2019, har hospitalet i alt fået engangshjælp på 86,5 mio. kr. 
 

- Regionsrådet ønsker, at kvalitetsfondsbyggerierne kommer godt fra start. Regionshospitalet 

Gødstrup får lige så stor engangshjælp som AUH, når man ser det i forhold til byggeriernes 

størrelse. Det er fair, siger regionsrådsformanden. 
 

Forligspartierne afsætter også 4 mio. kr. til at købe tablets og udvikle en interaktiv løsning til 

patienterne på det nye hospital i Gødstrup. Løsningen skal bl.a. stille underholdning (tv og stre-

aming) til rådighed, tilbyde den enkelte patient den rigtige kost og give mulighed for at bestille 

mad. 
 

Forligspartierne er samtidig enige om, at det vil være ønskeligt at finde midler i de kommende 

års budgetlægning til eksempelvis tv- apparater og patientvenlig belysning i Gødstrup. 

 

Ny psykiatri i Viborg 

Økonomiaftalen for 2021 giver et væsentligt løft af midler til anlæg. 
 

- Et større råderum til anlæg gør det muligt at bygge en helt ny psykiatri i Viborg. Det er et stort 

projekt til i alt 550 mio. kr. og det vil give et kæmpe løft i psykiatrien – både for patienter, ansatte 

og pårørende, siger Anders Kühnau. 
 

Den nye psykiatri kommer til at ligge tæt på hospitalet og vil kunne tages i brug i 2026/2027. 

Projektet vil også betyde, at Regionshospitalet Viborg får en forbedret logistikfunktion, bl.a. va-

remodtagelse, og bedre parkeringsforhold. 
 

Andre nyskabelser i investeringsplanen er at afsætte 30 mio. kr. til et løft af de fysiske rammer 

på Regionshospitalet Silkeborg i perioden 2021-2023. Samtidig med at hospitalet forbedres, skal  

der udarbejdes en udviklingsplan. Den skal sikre, at Regionshospitalet Silkeborg også fremad-

rettet har de faciliteter og rammer, der skal til for at drive et udviklingshospital. 
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Sundhedshusene får et løft med 4 mio. kr. årligt til udvikling af området og 10 mio. til anlægs-

projekter, der skal give flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne. 
 

Kollektiv trafik 
 

Situationen omkring Covid-19 giver usikre forudsætninger for økonomien i den kollektive trafik. 

Regionsrådet har aftalt at opretholde den økonomiske ramme på 342,7 mio. kr. til kollektiv tra-

fik i 2021. 
 

- Vi forudsætter, at trafikselskaberne og staten indgår en aftale om fuld kompensation for tabte 

indtægter og merudgifter som følge af Covid-19. Hvis ikke, hænger økonomien i den kollektive 

trafik ganske enkelt ikke sammen, siger Anders Kühnau. 

 

Bæredygtighed 
 

Når det gælder bæredygtighed, har regionsrådet afsat 20 mio. kr. fra anlægspuljen til en række 

projekter i 2021, der sikrer grønne byggerier. 
 

- Når vi investerer en halv mia. kr. i en ny psykiatri i Viborg, er det oplagt at afprøve mulighe-

derne for at bygge bæredygtigt, siger Anders Kühnau, der også fortæller at regionsrådet med 

den politiske aftale har besluttet at gøre en midlertidig ordning med bæredygtighedskonsulen-

ter permanent. 
 

Kilde: Region Midtjylland https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2020/september-20/regionsrad-loft-i-bud-

get-2021-skal-ud-at-arbejde-pa-hospitalerne/ 

    Se den politiske aftale om budgettet her: https://www.rm.dk/siteassets/om-os/aktuelt/2020/09-september/aftale-om-

budget-2021-for-region-midtjylland.pdf 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ny KU-Lokalforening i Ringkøbing-Skjern!  
 

Det er efterhånden ved at være længe siden, at Konservativ Ungdom har været aktiv i Ringkø-

bing-Skjern Kommune. Men nu sker der noget. Hans Jakob Appel, der går på Det Kristne Gym-

nasium i Ringkøbing, tog således initiativ til en stiftende generalforsamling i KU Ringkøbing-

Skjern, der opfølgende blev afholdt den 8. oktober.  

 

Hans Jakob Appel, KU-Ringkøbing-Skjern 

https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2020/september-20/regionsrad-loft-i-budget-2021-skal-ud-at-arbejde-pa-hospitalerne/
https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2020/september-20/regionsrad-loft-i-budget-2021-skal-ud-at-arbejde-pa-hospitalerne/
https://www.rm.dk/siteassets/om-os/aktuelt/2020/09-september/aftale-om-budget-2021-for-region-midtjylland.pdf
https://www.rm.dk/siteassets/om-os/aktuelt/2020/09-september/aftale-om-budget-2021-for-region-midtjylland.pdf
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Hans Jakob, der er 17 år, kommer fra Strandelhjørn, som er en landsby i Sønderjylland, blev på 

generalforsamlingen valgt til formand, og han fortæller herom:  

”- Generalforsamlingen blev afholdt digitalt, da vi ikke ville risikere smitte mellem forskellige 

skoler, men det gjorde ikke mødet mindre hyggeligt. Den formelle dannelse af bestyrelsen blev 

hurtigt ordnet – og blev efterfulgt af hyggelig samtale om målet med lokalforeningen og hverv-

ning af nye medlemmer.” 
 

 
                                              Digital KU-Generalforsamling – Valdemar (øverst) er best.medlem  

                                            Hans Jakob (nederst tv.) formand og David (nederst th.) er næstfmd.  

 

Stiftelsen af den nye KU-lokalforening i kommunen er naturligt nok blevet mødt med stor inte-

resse og glæde i Den Konservative Vælgerforening i Ringkøbing-Skjern, og formanden for væl-

gerforeningen, Henning Klausen, hilser således den nye KU-lokalforening velkommen:  

”- Vi ser det jo klart som udtryk for, at den generelle medvind for Konservative også gør sig 

gældende blandt de unge og glæder derfor os meget til samarbejdet og håber, det lykkes for 

KU at hverve rigtig mange medlemmer her i vores kommune!” 
        Redaktionen   

 
 

 
 

Er du selv interesseret, eller kender du nogen her i Ringkøbing-Skjern, som har lyst   

til at være med i Konservativ Ungdom, kan Hans Jakob kontaktes på tlf. 23 86 76 64 
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En aktuel meningsmåling 
 

Vægtet gennemsnit den 18. oktober 2020 sammenlignet med valget 5. juni 2019 
 

 
                                                                                      Kilde: Berlingske, https://www.berlingske.dk/barometeret 

 

NB! Se også TV2/Megafons nyeste og opsigtsvækkende meningsmåling fra den 22. oktober på: 

https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-10-22-ny-maaling-radikale-venstre-er-halveret-siden-val-

get-naesten-doedt-loeb-mellem 
 

 

 

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 20. december 2020. Deadline for indsendelse af læserbreve og 

øvrige indlæg til det pågældende nummer af Nyhedsbrevet er den 12. december 2020. 

 
 

    
                                                      E-Mail:  henning.klausen@hotmail.com 

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

       FaceBook:   Søg under ’Konservative i Ringkøbing-Skjern’ 

https://www.berlingske.dk/barometeret
https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-10-22-ny-maaling-radikale-venstre-er-halveret-siden-valget-naesten-doedt-loeb-mellem
https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-10-22-ny-maaling-radikale-venstre-er-halveret-siden-valget-naesten-doedt-loeb-mellem
mailto:henning.klausen@hotmail.com
mailto:ulrik@linvald.dk
mailto:henning.klausen@hotmail.com
mailto:henning.klausen@hotmail.com
https://ringkobing-skjern.konservative.dk/

