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Formanden har ordet! 

”Herude”….? 

  
Af Henning Klausen, formand Konservative Ringkøbing-Skjern  

 

Jeg hører ofte betegnelsen ”herude” anvendt, når borgere i kommunen omtaler vores område. F.eks., 

hvis en politiker udtaler sig på TV eller radio. Jeg synes, at det kan sige noget om vores selvopfattelse. 

Virker det ikke lidt undskyldende? Vi bor så langt ude, hvor kragerne vender….  - eller? Men måske er 

det bare mig, som opfatter det sådan?  

Vi har i hvert fald ikke noget, der skal undskyldes. Jeg har boet i kommunen siden 1994, og skulle speci-

elt de første år ”forsvare” mig over for nogle venner og bekendte, som ikke havde besøgt kommunen. 

De var fuld af fordomme. Hvordan kan du bo der? Hvad laver I om vinteren? Det ændrede sig dog, når 

de kom på besøg, og vi er generelt også blevet langt bedre til at fortælle de gode historier fra vores 

kommune.  

 

Vi bor i et dejligt område, som har plads til mange flere indbyggere, men kendsgerningen er, at indbyg-

gertallet et faldende. Det er en af de største udfordringer, som vi har i de kommende år. Hvordan får vi 

dette ændret? Der er ingen lette løsninger, men det er bl.a. vigtigt, at vi får et stærkt Byråd ved kommu-

nalvalget. Det glæder mig derfor, at vi fik valgt de første 9 kandidater på generalforsamlingen, som jeg 

efterfølgende har hørt meget ros om. F.eks. ”Jeg kunne ønske at have mere end 1 stemme til KV 21, da vi 

har gode kandidater, som fortjener stemmer”. 

Dialog om politiske emner er vigtig i en vælgerforening. Dialogen på generalforsamlingen var rigtig god 

synes jeg. Der var mange spørgsmål og kommentarer, men jeg vil derfor opfordre flere til at indsende 

indlæg til vores nyhedsbrev. Det behøver ikke være langt og dybdegående. Korte kommentarer og 

spørgsmål er også meget velkommen.  

Hvordan sikrer vi f.eks. at den grønne omstilling bliver forbundet med økonomisk vækst? Der forhand-

les f.eks. lige nu om en ny landbrugsreform i EU. Her udtaler Mona Juul (klima og miljøordfører) fra det 

Konservative Folkeparti bl.a.: 

”Det handler om at skabe en grøn udvikling, der gør, at vi stadig er et foregangsland inden for klimaeffektiv 

fødevareproduktion? Derfor skal den direkte landbrugsstøtte ikke uden omtanke omlægges til grønne tiltag, 

der ender med at underminere landbruget. Vores landbrug leverer tusindvis af arbejdspladser og masser af 

vækst til Danmark. Og lad os ikke glemme de mange følgeerhverv, som gør det samme” 

Mona Juul kommer til vores julefrokost den 22. november. Et sted – her i vores kommune! 

Hvad vil du spørge Mona om?  

_____________________ 
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Solcelle-, vindmølle- og andre industrianlæg 

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

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 
 

På vælgerforeningens årlige Generalforsamling d. 31. maj var der en del debat om den nuværende 

måde, hvorpå vi planlægger for større anlæg i det åbne land. Det handler ikke kun om vindmøller, men 

i lige så høj grad om fremtidens solcelleanlæg samt industriproduktionen ”Power-to-X” (omdannelsen af 

energi fra vindmøller og solcelleanlæg til eksempelvis flydende brændstoffer til lastbiler, tog, skibe og 

fly).   

Det er tydeligt, at mange borgere efterlyser betydelig mere gennemsigtighed i de beslutninger, vi træffer, 

og ikke mindst også efterspørger en klar og tydelig plan. Lige nu virker det hele en smule ustruktureret, 

og det virker ikke som om, at der er en overordnet plan. Det skaber en masse frustration blandt kom-

munens borgere, og flere bysamfund ved ikke, om de er købt eller solgt, og hvad de kan forvente af 

fremtiden.  

 
Visualisering af 200 meter høje testvindmøller. 

Foto: Visualisering: Ringkøbing-Skjern Kommune 
 

Der er rigtig mange forskellige hensyn og interesser, der skal varetages – og ét er i hvert fald helt sikkert 

– vi kommer aldrig til at kunne gøre alle fuldt ud tilfredse. Men derfor er det netop endnu vigtigere, at 

der gives plads til dialog med de borgere, som har betænkeligheder og spørgsmål til de forskellige pro-

jekter, og derudover lige så vigtigt, at vi har en samlet plan for et geografisk område, inden vi begynder 

at vedtage drypvise placeringer af solcelle-, vindmølle- og andre industrianlæg.  

For på den ene side skal vi naturligvis tage hensyn til de mange borgere, der bor i vores landsbyer og i 

det åbne land men på den anden side, så skal vi også sikre, at vi har de bedste vækstbetingelser for 

vores virksomheder – for når det kommer til stykket, så er hele forudsætningen for et velfungerende 

velfærdssamfund jo, at vi har virksomheder, der producerer og sælger varer. Uden arbejdspladser i det 

private erhvervsliv har vi ikke penge til at løse alle de basale kernevelfærdsopgaver såsom børnepasning, 

skoler og ældrepleje!     

_____________________ 

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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God fysisk generalforsamling i Vælgerforeningen 

                 … med solidt (valg)flæsk ! 

 
Af Henning Klausen, formand Konservative Ringkøbing-Skjern  

 

Der var 30 medlemmer, som nød stegt flæsk inden generalforsamlingen i ROFI-Centret. Dejligt, at vi nu 

atter kunne mødes fysisk. Gode tilbagemeldinger fra mange deltagere! 

 
Der var 36 deltagere på generalforsamlingen, hvilket er det største antal længe. Og der var stor diskus-

sionslyst og gode bidrag og indlæg fra mange af de fremmødte. 

 
Det glæder mig samtidig meget, at der blev valgt 8 kandidater på generalforsamlingen – så med Lennart 

Qvist, der jo blev valgt som spidskandidat sidste år, var der efter generalforsamlingen foreløbig 9 kandi-

dater. Bestyrelsen fik imidlertid mandat til at finde flere kandidater, og efterfølgende er yderligere He-

lene Højmark fra Ringkøbing blevet godkendt på senest afholdte bestyrelsesmøde. Velkommen til He-

lene på kandidatholdet!  

 
Kandidatholdet præsenterer sig 

 

– Har du mon forslag til yderligere kandidater?  Det kan nås endnu. 
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Hvad angik valg til bestyrelsen, er den atter fuldtallig, og Jørn Peder Nielsen fra Skjern er nyvalgt. Vel-

kommen derfor også til Jørn Peder!  

Vi mangler dog en suppleant, som får mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne i det omfang, man 

har mulighed for det. Er det dig?  - Hvad med eventuelt at deltage i et bestyrelsesmøde for at se, om 

det er noget for dig. Kom frisk frem!  

Den 17. juni holdt bestyrelsen det første opstartsmøde med kandidaterne. Hold da op, hvor der var en 

positiv diskussionslyst og gode input – på et møde på over 3 timer.  

Den fodboldinteresserede formand fik dog ikke ros fra andre fodboldtosser i forsamlingen for at pla-

cere mødet, mens Danmark og Belgien spillede landskamp.  

– Ingen meldte dog fra på grund af fodbolden. Valgkampen er startet! 

 

NB! Du kan læse det fulde referat fra Vælgerforeningens generalforsamling den 31. maj 2021 i ved-

lagte tillæg til Nyhedsbrevet 

________________________________________________________________________________________________ 

Behovet for flere plejeboliger 
 

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

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget 
 

På byrådsmødet tirsdag d. 15. juni blev principnotatet for fremtidens boligbehov på Ældreområdet samt 

Handicap & Psykiatriområdet godkendt.  

Med den forventede øgede tilgang af ældre medborgere har vi længe vidst, at vi i fremtiden vil få behov 

for både flere ældreboliger og plejeboliger. Men præcis hvor mange vi får brug for samt præcis, hvilke 

typer af boliger – og ikke mindst hvor de skal ligge - har vi haft brug for at få undersøgt nærmere.  

 
Fjordparken Ældrecenter - Foto. Rksk 

 

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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Derfor har vi de seneste par år arbejdet på en stor boliganalyse i Social- og Sundhedsudvalget, og som 

en del af dette har vi haft flere dialogmøder med både Ældrerådet, Handicaprådet samt også med kom-

munens medarbejdere og ledere.   

De ting, vi kommer til at arbejde efter fremover, er som følger:  

• Inden for de næste par år skal vi bruge ca. 25 flere plejeboliger  
• Henimod 2030 får vi brug for yderligere ca. 40 plejeboliger  

• Antallet af skærmede pladser til borgere med højere grader af demens forventes af være dækket 

af de nuværende antal pladser  

• Vi vil bevare en decentral struktur for vores skærmede pladser således, at vi både kan holde en 

tæt kontakt og så kort en afstand som muligt til de pårørende. Derudover bevarer vi også viden 

om demens på flere Ældrecentre, hvilket også kommer de beboere tilgode, der bor på ikke-skær-

mede pladser  

• Vi vil samle Akut- og Aflastningspladserne på én central enhed, da dette dels giver den bedste 

udnyttelse af pladserne og dels også sikrer, at vi kan samle alle de nødvendige kompetencer ét 

sted. Dette specielt set i lyset af, at vores borgere udskrives tidligere og tidligere fra hospitalerne, 

og derfor er det vigtigt, at vi har personale klar til at løse opgaverne, inden en borger flytter helt 

hjem igen i egen bolig efter en operation. Derudover undgår vi også en del uro og forstyrrelser 

på vores Ældrecentre, da der ikke ankommer ambulancer midt om natten med udskrevne pati-

enter, som skal placeres på aflastningspladser.  

• For at kunne åbne nye plejeboliger (ca. 65 nye plejeboliger frem mod 2030) vil vi ud over, at vi 

omdanner Akut- og Aflastningspladser til plejeboliger, også over tid omdanne Ældreboliger til 

plejeboliger. Dette gælder i særlig grad de Ældreboliger, der er beliggende under tag i forbindelse 

med eksisterende ældrecentre.   

• På Handicap og Psykiatriområdet vil vi etablere to vurderingspladser samt oprette Ældreboliger, 

der i særlig grad tilgodeser borgere med handicap.  

Alt i alt har det været en meget omfattende analyse af hele vores fremtidige boligbehov, og med færdig-

gørelsen af dette arbejde har vi nu et betydeligt bedre overblik. Dette er ikke mindst vigtigt, når vi på et 

tidspunkt skal beslutte renoveringer af eksisterende Ældrecentre samt placeringerne af kommende ny-

byggeri.  

_______________________________________________________________________________________________ 

Læserbrev: 

Om økonomisk ansvarlighed og udvikling 

Af H. C. Christiansen, Skjern 

Som konservativt medlem gennem en del år og med tidligere 6,5 år grundskole og brug af kugleramme 

har den borgerlige, økonomiske ansvarlighed og udviklingen haft min opmærksomhed. 

Siden restriktionerne fra marts 2020 med regeringens enerådige håndtering og herunder også af covid-

19, er tallene stadig fulgt bl.a. med følgende cirka foreløbige kendte hovedtal til det relevante emne. 

UDGIFTER: 

De foreløbige ekstra udgifter er beregnet til ca. 207 mia. kr. 
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Det svarer til ca. 8 stk. Storebæltsbroer. 

Beløbene er finansieret med udstedelse af obligationer (korte og lange) med fast rente. 

Disse obligationer er opkøbt af udlandet med 1/3-del. 

Resten fortrinsvis købt af Forsikringer og Pensionskasser samt Investeringsforeninger. 
 

Udrejsecenter: 

Alternativt sted til udrejsecenter kunne være et stilleliggende krydstogtskib, hvor placeringen i foran-

kret tilstand ikke kan genere nærtboende. 

Flugtforsøg er umulig og forsyninger og mandskab/personale kan kontrolleres og hjemrejse kan ske 

direkte uden flytning. 

 

Mink-sagen: 

Transport, flytning og afbrænding foreløbig andrager ca. 630 mio. kr. 

Erstatninger beregnet til ca. 19 mia. kr. 

 

 Vacciner: 

Pris på de 2 vaccinationer inkl. transport, logistik, lokaler, personale m.m. på ca. kr. 1.800 pr. person 

(dansker). 

(kilde bl.a. Horisont 05/21) 
 

Flere emner kunne nævnes: 

Konsekvenserne af faldende BNP m.m. er ikke kendte. 

Eneste nyhed er afstandsarbejde med brug af Teams o.l., som burde være kendt og brugt med Excel til 

beregningerne, som vi andre anvender. 

 

Foreløbigt er det til en gæld pr. skatteyder på ca. 300.000 kr. 

 

Nævnte beløb er estimerede og foreløbige ca. – tal. Vi må alle afvente de endelige tal, hvis de skulle 

komme – forhåbentligt. De borgerlige kommer nok til at rydde op og få det afviklet…!!!  

 

Konservative har jo tidligere taget over fra fratrådt regering (1982). Afviklingen er endnu ikke blevet væ-

sentligt nævnt, hvilket derfor bliver interessant at følge. 

Det skal rettelig tilføjes, at Danmark jo trods alt er kommet rimeligt igennem corvid-19 trods fejltrin, men 

en større åbenhed er ønskelig angående ovennævnte. 

_____________________ 
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Generalforsamling i Vestjyllands Storkreds 

 
Af Henning Klausen, formand Konservative Ringkøbing-Skjern  
 

Det er altid en god idé med spisning til møder i Det Konservative Folkeparti. Det så vi igen den 16. juni 

til generalforsamlingen i Vestjyllands Storkreds, som også i år blev holdt i Aulum. Inden generalforsam-

lingen var der nemlig fællesspisning til dansk bøf med bløde løg. Næsten alle ønskede også at spise. 

Der var 12 deltagere fra vores vælgerforening, hvor 11 deltog i spisningen. Hyggeligt samvær.  
 

 
 

De formelle beretninger og valg til bestyrelsen blev hurtigt overstået. Genvalg til Christian Espersen (for-

mand), Jørn Ravn (næstformand, medlem af hovedbestyrelsen), Morten Frandsen (sekretær), Lars-Hen-

rik Hyttel (kasserer), som jo også er kasserer i vores vælgerforening. 

Efterfølgende præsenterede Gitte Willumsen fra Silkeborg sig med et indlæg og blev derefter godkendt 

som folketingskandidat. 
 

I pausen kunne man udover servering af æblekage og kaffe i øvrigt hente inspiration til tøjprogram med 

C-logoer samt diverse merchandising til den kommende valgkamp på en lille udstilling i mødelokalet. 

 
 

Søren Pape Poulsen var igen i topform og fortalte levende om udvalgte aktuelle politiske emner – og 

nogle af de politiske områder og udspil, der vil komme fra Det Konservative Folkeparti efter sommerfe-

rien. Spændende.  
 

En god og udbytterig generalforsamling, så jeg kørte både mæt og inspireret tilbage fra Aulum på en flot 

aften.  
________________________________________________________________________________________________ 
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Aktuelle nyhedsklip fra Region Midtjylland: 
 

 

Region Midtjylland: Stram økonomiaftale lægger 

op til svære forhandlinger om næste års budget  

Rammerne for Region Midtjyllands økonomi næste år ligger nu fast, efter at regionerne onsdag 

aften, 9. juni, indgik en aftale* med regeringen om, hvor meget regionerne får at gøre med øko-

nomisk i 2022.  

Aftalen for næste års budget giver et løft i økonomien til driften af sundhedsområdet med 1,185 mia. kr. 

på landsplan. Det svarer til 256 mio. kr. til Region Midtjylland. Området for Regional Udvikling løftes med 

15 mio. kr. Det svarer til 3 mio. kr. for Region Midtjylland. 

- Historisk set er det en rimelig aftale. Men det er en stram aftale, der lægger op til nogle meget svære 

forhandlinger i regionsrådet om næste års budget. Jeg forudser, at mange berettigede ønsker om flere 

midler og nye tiltag ikke vil kunne opfyldes, siger Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Region 

Midtjylland. 

Han noterer sig med tilfredshed, at regeringen betaler de ekstra udgifter, som Region Midtjylland har til 

COVID-19 i 2021. Samtidig rummer aftalen økonomi til at betale det ekstra træk på sundhedsvæsenet, 

som en stadig ældre befolkning medfører. 

-  Vi kigger ikke ind i en stor spareplan i Region Midtjylland, og det er positivt. Men aftalen dækker des-

værre langt fra alle regninger. Når vi kun får tilført en del af de voksende udgifter til medicin, digitalise-

ring og ny teknologi, bliver vi nødt til at træde på bremsen, dér hvor vi gerne ville imødekomme den 

berettigede efterspørgsel fra borgerne. Det gælder både drift og anlæg, lyder det fra Anders Kühnau.  
 

Der er færre midler til anlæg næste år i forhold til niveauet for 2021. Region Midtjylland får i 2022 et 

anlægsbudget på 724 mio. kr. 

- Holdt op imod en anlægsplan, der forudsætter 756 mio. kr., stiller det os i en svær situation. Vi har 

hospitaler med stort behov for et bygningsmæssigt løft. Firesengsstuer er stadig virkelighed flere steder, 

ligesom behovet for midler til ny teknologi og digitalisering er stort, siger regionsrådsformanden. 

Han vil gå til budgetforhandlingerne i Region Midtjylland med den tilgang, at så mange midler som muligt 

sendes ud på hospitalerne, så de har økonomien til at behandle stadig flere patienter. 

Tidsplan – budget 2022 

august: Forretningsudvalget førstebehandler forslag til budget 2022 

august: Regionsrådet førstebehandler forslag til budget 2022 

september: Politiske forhandlinger om budget 2022 

september: Forretningsudvalget andenbehandler budget 2022 

september: Regionsrådet vedtager budget 2022. 

* Se i øvrigt pressemeddelelse fra Danske Regioner på www.regioner.dk 

http://www.regioner.dk/
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Patienter berørt af strejke vil få direkte besked  

Patienter, der bliver berørt af sygeplejerskernes strejke, får direkte besked.  

Et flertal i Dansk Sygeplejeråd har stemt nej til et mæglingsforslag fra Forligsinstitutionen og indleder 

strejke fra midnat natten mellem fredag den 18. og lørdag den 19. juni 2021. 

Strejken betyder, at Region Midtjylland er nødt til at udsætte en række behandlinger på regionens hos-

pitaler. 
 

Du får direkte besked, hvis din behandling på et af Region Midtjyllands hospitaler bliver udsat. Beskeden 

kommer enten via en opringning eller en sms. Vi begynder at kontakte patienter, som får udsat deres 

behandling, fra onsdag den 16. juni 2021.  
 

Der udsættes kun behandlinger på de områder, der er udpeget til konflikt. 

Hvis du ikke får besked om andet, skal du derfor møde op til aftalt tid. Du skal ikke gøre yderligere. 
 

Region Midtjylland varetager fortsat kritiske og akutte behandlinger under strejken. Det sker ved hjælp 

af det nødberedskab, som er aftalt med Dansk Sygeplejeråd. 
 

Se hvilke afdelinger, der er udtaget til strejke og mere om, hvordan du skal forholde dig som borger/pa-

tient på www.konflikt.rm.dk   
 

________________________________________________________________________________________________ 

      

 

           Nye tal viser, at en almindelig arbejderfamilie skal betale op til 12.400 kro- 

             ner mere om året i skatter og afgifter i 2025 med de stigninger, regeringen   

             har vedtaget og foreslået.  

             Vi vil altid kæmpe for skattelettelser. Vi mener, at pengene har det bedst 

             hos dig! 

 
          FaceBook den 18. juni 2021 

http://www.konflikt.rm.dk/
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Kommende arrangementer  

 
 
 
 

  

Sæt X i kalenderen! 

 

Mød Søren Pape! 

 
 

Optakt til Kommunal- og Regionsvalget 
Medlemsmøde 6. september kl. 19.00 

I Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum 
 

Der vil være mulighed for deltagelse i fælles spisning kl. 18.00   

Nærmere oplysninger om tilmelding m.v. fremkommer senere 
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________________________________________________________________________________________________ 

Snit af aktuelle meningsmålinger 
 

Vægtet gennemsnit af nyeste meningsmålinger pr. 12. juni 2021 sammenlignet med valget 5. juni 2019 

 

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

https://www.berlingske.dk/barometeret
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God ferie! 

 
 

  Vælgerforeningens bestyrelse og C-NYHEDSBREVETs redaktion ønsker alle  

  vore læsere en god sommerferie med forhåbentligt rigtig mange solskinsdage, 

  gode ferieoplevelser og ikke mindst tid til afslappede og hyggelige stunder  

  med familie og venner. Vi glæder os til at vende friske tilbage i august! 
 

Med venlig hilsen 

                       Henning Klausen                             Ulrik Linvald 

                            Formand                         Næstformand og redaktør 
 

 

 

 

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 tirsdag den 24. august 2021. Deadline for indsendelse af læserbreve og 

øvrige indlæg til det pågældende nummer af Nyhedsbrevet er mandag den 14.  august 2021. 

 
 

    
                                                      E-Mail:  henning.klausen@hotmail.com 

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

       FaceBook:   Søg under ’Konservative i Ringkøbing-Skjern’ 
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