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Vælgerforeningens formand har ordet! 

Internettet længe leve. Kandidater på vej… 

  
Af Henning Klausen, formand Konservative Ringkøbing-Skjern 

 

Tænk, hvis internettet ikke var opfundet – ikke mindst under denne epidemi.  Rigtig meget ville 

gå i stå. Der kan f.eks. løses særdeles meget på hjemmekontoret, ligesom bestyrelsen jo p.t. 

også holder sine ordinære møder som videomøder på nettet. Så de få gange systemet er nede, 

kan jeg mærke ”panikken” – selv om det måske kun er en time.  

Som medlem af Partiet, har du også fået mulighed for at gå til ”politik om onsdagen”. Nærmere 

bestemt som videomøde, hvor hovedkontoret bl.a. inviterer til dialog med forskellige konserva-

tive folketingsmedlemmer om aktuelle politiske emner.  Sidst var der dog så mange interesse-

rede, over 500, da Per Larsen skulle tale om minkerhvervet, at systemet brød sammen. Det er 

nu opgraderet – og det blev gentaget ugen efter. Det er en rigtig god måde at komme tættere 

på vores folketingsmedlemmer og relevante politiske emner.  

Vores dialog med potentielle kandidater til kommunalvalget finder tilsvarende sted på internet-

tet – selv om det naturligvis ville være bedst at mødes fysisk. Når en kandidat er ”positivt scree-

net”, inviteres vedkommende således til at møde bestyrelsen på et nærmere fastsat tidspunkt. 

Det foregår som et videomøde på Zoom. Kandidaten fortæller om sig selv, og hvad man bræn-

der for, og der er herefter dialog med bestyrelsen. Opfølgende beslutter bestyrelsen så, om 

kandidaten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

 

Allerede nu tegner det rigtig godt med antallet af egnede kandidater, hvor målet jo er minimum 

10 – fra Fjorden Rundt. Der er dog områder, hvor vi endnu ikke har potentielle kandidater, lige-

som der naturligvis også godt kan være flere kandidater fra samme by eller område.  Så kom 

frit frem, hvis du har lyst til at stille op, det kan sagtens nås endnu.  
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Vi vil fra bestyrelsen samtidig også gerne selv komme tættere på vores medlemmer trods co-

ronaen. Derfor modtager du i nærmeste fremtid bl.a. et spørgeskema, hvor vi gerne vil høre, 

hvilke emner, der er vigtige for dig i forbindelse kommunalvalget 2021. Jeg håber, at mange vil 

deltage.  

 

Med hensyn til generalforsamlingen har vi i alle tilfælde planlagt, at den først skal finde sted 

den 22. april i ROFI-Centret i Ringkøbing og startende med fælles spisning for interesserede – 

hvis altså Mette F. giver lov! 

Og hvad angår medlemstallet i vælgerforeningen, stiger det fortsat. Vi er nu tæt på 100 beta-

lende medlemmer, og nye kommer næsten hver uge til.  Dejligt.   

Så selvom internettet længe leve, håber vi derfor også snart atter at kunne mødes og være 

sammen. Fysisk i samme rum.  Diskutere politik, hygge, inspirere hinanden – og gerne få lidt 

godt at spise. Så derfor også længe leve et socialt liv!  

_____________________________________________________ 
 

Nyt fra Christiansborg! 
 

 
Af Søren Pape Poulsen, MF, Formand for Det Konservative Folkeparti 

 

Vi er alle meget trætte af Corona, og jeg synes, det er imponerende, hvordan befolkningen har 

accepteret de mange restriktioner og gjort meget for at dæmpe smitten.  

Men ærlig talt. Nu er det blevet for meget. Vi har en regering, der med hård hånd styrer det 

hele, godt hjulpet af støttepartier der ikke for alvor presser regeringen.   
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Vi skal naturligvis stadig holde afstand, spritte af og tage hensyn til hinanden, men det går sim-

pelthen ikke at alt skæres over en kam. Vi skal derhen, hvor vi forholder os til virkeligheden i 

stedet for teorien.  

Det giver simpelthen ingen mening, at vi ikke må købe noget i tøjbutikken, smykkeforretningen, 

isenkræmmeren osv., mens alle må tage ud i store varehuse og samles der. Jeg har spurgt, 

hvorfor man ikke med mundbind må stå tre mand i en tøjforretning, men gerne flere hundreder 

i et stort varehus. Jeg har intet svar fået!  

Det skal ændres, ligesom man må se på regionale og/eller kommunale åbninger. Blot fordi man 

ikke kan finde ud af det i Ishøj, skal det ikke gå ud over borgerne i Ringkøbing. 
 

At efterskolerne ikke er åbne, er helt grotesk. Dette helt særlige år for de unge mennesker. Et 

år, der for altid vil sætte sig i dem og være dannende for dem. Her kan man jo skabe en boble. 

Alle elever skal møde op med en test og kan ikke komme hjem ret ofte. Og personalet må så 

testes ofte. Det er kun et spørgsmål om vilje. Det samme argument gælder i øvrigt for højsko-

lerne.  
                                

Nu ser vi, hvad tiden bringer, men vi kommer til at fortsætte vores pres, selvom vi ikke har 

mandaterne til at ændre det. Men desto større presset bliver, des mere tror jeg på, at regerin-

gen bliver påvirket af det.  
 

En anden stor skandale er aflivningen af alle danske mink. Det viser sig nu, at de informationer, 

regeringen sagde de ikke havde, da aflivningen af mink blev meldt ud på pressemødet, dem 

havde de. I dag er det tydeligt, at aflivningen var unødvendig og har kostet mennesker deres 

livsværk, og skatteyderne 19 milliarder kroner. Der har været sagt og skrevet meget om dette, 

men jeg er stadig i chok over, at man kan agere så magtfuldkomment, som regeringen har gjort, 

og et flertal i folketinget ikke sætter sig imod. 

 
                                                                                     Foto:  News.dk 

 

Derudover er der jo gang i meget på Christiansborg. Og meget kommer til.  

Vi skal forhandle en stor aftale om reform af det danske sundhedsvæsen. Vi havde jo en aftale 

i 2019, men det satte folketingsvalget en stopper for, og et flertal lagde det i graven efterføl-

gende. Men det betyder ikke, at udfordringerne forsvinder. Vi får flere og flere kronikere samti-

dig med, at vi heldigvis i dag kan behandle flere - for mere. Det kræver et endnu bedre samar-

bejde mellem hospitaler, de praktiserende læger og kommunerne.  
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Jeg tror, at regeringens udspil vil ligne det, vi i den tidligere regering kom med. Af den simple 

grund, at mange var enige i, at det var det rigtige. Der var kun spørgsmålet om regioner eller ej, 

der for alvor skilte os ad. Nu er den debat ikke længere aktuel, og så må vi se på det øvrige 

indhold og lave en god aftale. 

Der forhandles også en aftale om klima og landbrug. En meget omfattende forhandlingsproces, 

hvor vores to ordførere, Per Larsen og Mona Juul er gennemgående figurer. Jeg træder selv ind 

i de afgørende forhandlinger, og landbruget selv og de mange repræsentanter for følgeerhverv 

som Arla Foods m.fl. spiller konstruktivt ind med gode forslag. For os handler det om at sikre, 

at de mange arbejdspladser, der i dag er i hele fødevareklyngen og tilhørende erhverv ikke bare 

består, men kan udvides. Via forskning og udvikling kan der komme mange flere arbejdspladser 

og danske eksportkroner ud af dette.  

Vi har et meget effektivt landbrug i Danmark, og det skal vi fortsat have. Verdens klima bliver 

ikke bedre af, at landbrug flytter til udlandet. Jeg oplever landbruget, som nogle der i den grad 

både kan og vil udvikle sig og finde nye løsninger. Det skal indeholdes i en samlet aftale om 

landbruget og klimaindsatsen. Jeg tror på fremtiden og er optimist.  

 
                                                                                                                           www.pixabay.com 

Vores parti oplever i øjeblikket stor fremgang i meningsmålingerne. Det kan hurtigt ændre sig, 

men den tid, der går godt, kommer ikke skidt tilbage. Men vi har altså stadig ”kun” 12 mandater, 

og vi stemmer nu engang ikke med meningsmålinger i folketinget. Men der er en fantastisk 

stemning i folketingsgruppen, og jeg ser også frem til kommunal –og regionsrådsvalget senere 

på året med et positivt sind. 

Vi får mange nye medlemmer og tusind tak til jer nye medlemmer, der har valgt os, og tak til de 

af jer der har været med hele vejen. Uanset hvad, så er jeg taknemlig for opbakningen. 

Der er mange udfordringer, og meget vi skal forhandle, men alt kan ikke være med i dette ind-

læg. Så det var alt fra mig i denne omgang.  

Jeg håber, vi snart kan ses igen fysisk til generalforsamling i storkredsen, andre møder mv.! 

__________________ 
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Beskæftigelsesområdet  

i Ringkøbing-Skjern Kommune  
 

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

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 
 

Beskæftigelsesområdet har et årligt budget på ca. 900 mio. kr., og dermed er det tredje stør-

ste fagområde i forvaltningen – kun overgået af Social og Sundhedsområdet samt af Børne og 

Familieområdet med hver ca. 1 mia. kr. Langt størstedelen af pengene går til overførselsind-

komsterne inden for kontanthjælp eller andre former for ledighedsydelser, og derudover er 

der også hele den del, der vedrører førtidspensioner.  

På trods af områdets størrelse så er det ikke altid det område, man hører mest om. Og når der 

endelig er sager i offentligheden, så er det ofte sager, der har en mindre positiv karakter. På sin 

vis er det ikke så underligt set i lyset af, at det er et område, man oftest er i kontakt med, når 

der opstår udfordringer i livet.  Det kan for eksempel være opsigelser i forbindelses med større 

besparelsesrunder i virksomhederne eller en langtidsvarende sygemelding.   
 

Beskæftigelsesområdet adskiller sig på mange punkter fra alle de andre områder i den kommu-

nale forvaltning, da området hører direkte under beskæftigelsesministeriet.  

Det betyder med andre ord, at kommunernes opgave primært er at administrere og forvalte de 

love og regler, som bliver udstukket fra Christiansborg, og når året så er omme, afregner kom-

munen med staten.  

I praksis indebærer det desuden, at hvis kommunen har haft et merforbrug på grund af eksem-

pelvis højere ledighed, så tilføres kommunen penge efterfølgende - og omvendt, hvis kommu-

nen har haft et mindre forbrug på grund af en gunstig udvikling, så skal penge afleveres tilbage 

til staten.   
 

Når det er sagt, så er der dog dele af området, som kan påvirkes politisk. Et eksempel på dette 

er brugen af revalidering. Revalidering er et tilbud om, at man kan tage en ny uddannelse betalt 

af samfundet, såfremt man af en eller anden grund ikke kan fortsætte med at arbejde inden for  

det fag, hvor man oprindelig er uddannet.  

 

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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Muligheden for revalidering er egentlig ganske sympatisk, men det har dog vist sig, at vi i vores 

kommune langt oftere har brugt dette værktøj, når man sammenligner med andre kommuner, 

og nok også langt mere, end intentionerne med ordningen oprindelig har været. Som loven 

giver udtryk for, så er revalidering tænkt som en mulighed for at finde den korteste vej tilbage 

på arbejdsmarkedet.  
 

I vores kommune har det dog vist sig, at vi tilbød rigtig mange revalideringsforløb, og også 

mange til meget lange videregående uddannelser, hvor kommunen betaler dagpenge i 5 år i 

stedet for SU, og udover dette også betaler uddannelsesinstitutionen penge for uddannelsen 

samt dækker udgifter til bøger og transport. Alt i alt en langt mere attraktiv ordning end for 

andre borgere, der vælger at tage en ny uddannelse på traditionelle vilkår med SU.   

Med en politisk beslutning har vi valgt, at vi fremover i langt højere grad vil gøre brug af andre 

muligheder end revalideringsydelsen såsom eksempelvis voksenlærlingeordninger. Det bety-

der, at vi altid først vil undersøge den korteste vej tilbage til arbejdsmarkedet, fremfor at til-

byde meget lange uddannelsesforløb – særligt da det også har vist sig, at effekten af de til-

budte lange uddannelser er begrænset – alt for få kommer tilbage i job efter endt uddannelse 

under revalideringsordningen.  

_____________________________________________________ 
 

 
Vær med til at skaffe nye medlemmer!  

 

Den konservative familie har vokseværk, vi har fået talrige nye medlemmer i partiet, hvilket på 

enhver måde jo er en glædelig udvikling. Men vi har plads til endnu flere! 
 

Vi står således overfor et kommunal- og regionsrådsvalg i november, hvor det det kommunale 

og regionale Danmarkskort gerne skulle blive farvet endnu mere mørkegrønt. Og det kan vi 

hjælpe på vej ved at få medlemstallet endnu højere op – ikke mindst lokalt. Så derfor har Partiet 

netop iværksat en landsdækkende hvervekampagne for at få flere medlemmer.  
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Tidspunktet kan næppe heller være bedre. Rigtig mange giver for tiden udtryk for en positiv 

holdning til konservative – og endnu flere ville i flg. meningsmålingerne stemme konservativt, 

hvis der var valg nu.  

Vi håber derfor, at også DU vil hjælpe med til at skaffe flere medlemmer til vort parti og dermed 

samtidig også bidrage til, at vor egen vælgerforening her i Ringkøbing-Skjern Kommune bliver 

endnu større og partiet endnu mere synligt i lokalsamfundene. 
 

Det behøver ikke at kræve den store indsats.  Du kan for eksempel blot: 

▪ Overtale familiemedlemmet, den gode ven, kollegaen eller naboen, der måske bare 

mangler den sidste tilskyndelse for at melde sig ind 

▪ Videresende indmeldelseslinket www.konservative.dk/bliv-medlem til venner og andre, 

som du mener sympatiserer med konservative, med en opfordring til at melde sig ind i 

partiet 

▪ Henvise folk, du møder, der ytrer interesse i at høre mere om, hvad et medlemskab af 

partiet indebærer, til enten at benytte ovenstående link eller kontakte vælgerforeningens 

formand Henning Klausen på tlf. 29 62 42 34 ell. på mail henning.klausen@hotmail.com 

▪ Dele opslag på sociale medier fra Det Konservative Folkepartis profil på Facebook. Du 

kan finde materiale, der kan bruges til opslag på linket  www.konservative.dk/down-

load/medlemshvervning/ 
    

Så det er bare med at komme i gang – selv en enkelt kontakt til et muligt medlem kan give 

positivt resultat! 

Red./Ulrik Linvald 

____________________________________________________________________________________ 
 

Ni måneder til Kommunalvalget… 
 

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

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 

 

Inden vi får set os om, er det ved at være tid til kommunalvalget i november. Selv om datoen 

har været kendt meget længe, så er det egentlig ganske utroligt så hurtigt, som tiden går. Det 

betyder naturligvis også, at vi allerede er i gang med planlægningen.  

Udover at drøfte hvilke emner, som vi mener vi skal sætte fokus på i valgkampen, så bruger vi 

rigtig megen tid på at få stillet det helt rigtige kandidatfelt. Som det ser ud lige nu, så får vi et 

rigtigt stærkt kandidathold, med stærke borgerlige profiler i langt de fleste byer. Men vi ved 

også fra tidligere, at det lokale tilhørsforhold betyder rigtig meget.     

http://www.konservative.dk/bliv-medlem
http://www.konservative.dk/download/medlemshvervning/
http://www.konservative.dk/download/medlemshvervning/
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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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.   

Selvom vores liste ser stærk ud allerede nu, så er der plads til flere på listen. Så hvis du – eller 

en som du kender – er interesseret i at være med til at påvirke, hvordan vores nærmeste sam-

fund skal udvikle sig, så må I meget gerne sige til.   

Ofte er der behov for, at vi fortæller kandidaterne, hvad opgaverne som kommunalpolitikker i 

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

helt uoverkommeligt.  

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. Langt de 

fleste har en holdning 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.  

 

Og husk, når I møder nogen, som gerne vil høre nærmere om opgaverne som kommunalpoli-

tikker, inden de beslutter sig, så er man altid mere end velkomne til at kontakte formanden eller 

jeg.  

_____________________________________________________ 
 

 

 
 

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

til at være med i Konservativ Ungdom, kontakt Hans Jakob Appel kontaktes på 

 tlf. 23 86 76 64 
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Kommende arrangementer  
 

 

Sæt X i kalenderen allerede nu! 

 
Ordinær generalforsamling og opstillingsmøde 

22. april 2021 kl. 19.00 i Ringkøbing 
Nærmere oplysninger, herunder om fælles spisning kl. 18 vil fremkomme senere 

 

NB! Forbehold for særlige foranstaltninger og ændringer grundet Covid-19 restriktioner m.v. 
 

 
 

 

OM ØVRIGE MEDLEMSARRANGEMENTER I FORÅRET 2021 
 

Grundet den aktuelle usikkerhed omkring fremtidige Covid-19-restriktioner er det des-

værre for indeværende ikke muligt at fastlægge og fremkomme med nærmere oplysnin-

ger om eventuelle medlemsarrangementer o.lign. i foråret.  

Dog skal oplyses, at generalforsamling og opstillingsmøde i Storkredsen foreløbig er plan-

lagt til afholdelse mandag den 17. maj. 

Bestyrelsen vil så snart situationen er mere afklaret vende tilbage med nærmere oplys-

ninger både om generalforsamlingen og opstillingsmødet i Storkredsen og om eventuelle 

andre medlemsaktiviteter i løbet af foråret og forsommeren. 

Red. 
 

 

 

Snit af aktuelle meningsmålinger 
Vægtet gennemsnit af nyeste meningsmålinger pr. 7. februar 2021 sammenlignet med valget 5. juni 2019 

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

 

https://www.berlingske.dk/barometeret
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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. 
 

Ændret eller ny e-mail adresse  og 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 udsendes lørdag den 24. april 2021. Deadline for indsendelse af læserbreve og 

øvrige indlæg til det pågældende nummer af Nyhedsbrevet er onsdag den 14. april 2021. 

 
 

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

