
2. juni 2021

Generalforsamling og opstillingsmøde den 31. maj 2021 som blev afholdt i ROFI-Centret

Det Konservative Folkeparti har valgt de første
kandidater til kommunalvalget

Det var en tilfreds Henning Klausen, formand for Konservative Ringkøbing-Skjern, som aflagde
beretning på vælgerforeningens velbesøgte generalforsamling mandag aften, hvor han bl.a. glædede
sig over, at vælgerforeningen nu har passeret de 100 medlemmer og flere fortsat løbende kommer
til. Noget, som både den landspolitiske medvind for Det Konservative Folkeparti og indsatsen fra
partiets nuværende repræsentant i byrådet, Lennart Qvist, sikkert har væsentlig andel i. Det har også
gjort det nemmere at finde kandidater denne gang.

”Jeg synes, vi har fundet nogle rigtig gode kandidater”, fortæller Henning Klausen. ”Der blev valgt 9
kandidater på generalforsamlingen, men vi vil efterfølgende supplere listen med flere kandidater.  Vi
arbejder bl.a. for også at få flere kvinder som kandidater. Eksempelvis er jeg glad ved, at Esther
Haubjerg Jørgensen har valgt at stille op for Konservative. Hun har jo tidligere været mange år i
kommunalbestyrelsen og har desuden solide joberfaringer fra både det private og offentlige
arbejdsmarked”.

Kandidatlisten ser p.t. således ud:

Lennart Qvist (Ringkøbing)
Hans Jakob Appel (Ringkøbing)
Irvin Christensen (No)
Thomas Hansen (Hvide Sande)
Arne Høj (Hanning)
Bjarne Højlund (Rimmerhus)
Niels Peter Jensen (Skjern)
Esther Haubjerg Jørgensen (Ringkøbing)
Karsten Gamborg Lassen (Ringkøbing)

Kandidaterne opstilles i alfabetisk rækkefølge efter efternavn – bortset fra spidskandidaten. De
personlige stemmer afgør, hvem der bliver valgt.

Konservativ Ungdom i Ringkøbing-Skjern

Vælgerforeningens bestyrelse havde med glæde noteret sig, at der i efteråret 2020 var blevet
oprettet en afdeling af Konservativ Ungdom i Ringkøbing-Skjern Kommune, og formanden, Hans
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Jakob Appel, er således nu også opstillet til kommunalvalget, så også de unge dermed er sikret en
stemme i valgkampen. Han når således lige at fylde de krævede 18 år få måneder før valgdagen.

Regionsvalget

Ulrik Linvald (Tim) er opstillet til regionsvalget. Det er et valg, som ofte bliver lidt overset, men det er
et vigtigt område. Så glædeligt, at vi i Ringkøbing-Skjern nu kan stille med en lokalt forankret
kandidat. Ikke blot skal vi jo således gerne sikre, at vi fortsat har et velfungerende sundhedshus i
Ringkøbing, mere fokus på psykiatrien osv. Vi føler i det hele taget klart behov for, at synliggørelse og
varetagelse af Vestjyllands interesser over en bred front styrkes markant i det kommende
Regionsråd.

Ulrik har en mangeårig karriere bag sig som topleder indenfor organisationsverdenen og har masser
af erfaring fra politisk arbejde både på lokalt og centralt niveau.  Han har efter sin tilflytning til
kommunen for fire år siden engageret sig meget aktivt i de vestjyske forhold.

Bestyrelsen

Der var genvalg til formanden, Henning Klausen og næstformanden Ulrik Linvald – og nyvalg til Jørn
Peder Nielsen.
Bestyrelsen ser nu således ud:

Henning Klausen, formand (Ringkøbing)
Ulrik Linvald, næstformand, (Tim)
Lars-Henrik Hyttel (Hvide Sande)
Jørn Peder Nielsen (Skjern)
Jens Jørn Jacobsen (Ringkøbing)
Thea Skou (Klegod)
Henrik Bøving (Tarm)

Masser af spørgelyst og dialog

”Det var dejligt, at generalforsamlingen omsider kunne holdes fysisk, og det var indtrykket at de
mange fremmødte medlemmer glædede sig over atter at mødes ”, fortæller Henning Klausen.

Der var efter politisk status fra byrådsmedlem Lennart Qvist således stor spørge- og diskussionslyst
fra deltagerne.

Bl.a. tilkendegav mange medlemmer bekymring over fortsat nye energiinstallationer som vindmøller
og solcelleparker rundt om i kommunen. Hvornår er grænsen for, at vi kan kalde os Naturens Rige
f.eks. nået?

Derfor var stor opbakning til Lennart Qvist’s kritiske tilgang til Lem Kær projektet. Idéen med
Power-to-X, hvor man omdanner el fra vindmøller og solceller til energiformer, der kan lagres, er
selvfølgelig interessant. Men har Power-to-X-projekter eksempelvis overhovedet behov for nye store
vindmøller og placering i naturskønne omgivelser?

”Jeg håber, at temamødet i byrådet den 3. juni giver viden og indsigt, så der er et objektivt
beslutningsgrundlag – uafhængig af særinteresser – og at det er valgår”, kommenterede Henning
Klausen den livlige debat og fortsatte: ”Derfor glæder jeg mig til den kommende valgkamp, hvor den
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fortsatte udrulning af grøn omstilling, utvivlsomt bliver et varmt emne. Men vi skal dog samtidig ikke
glemme, at der også er andre vigtige emner, som optager borgerne som f.eks.:

Hvordan får vi vendt den negative befolkningsudvikling i kommunen

Hvad er kommunale kerneopgaver? – og hvad er et tilfredsstillende service- og
kvalitetsniveau inden for f.eks. ældreområdet, hjemmepleje, skoler og børnehaver etc.

Hvilke kommunale opgaver kan løses mere effektivt ved øget udlicitering?

Det er bekymrende med den store mistrivsel blandt børn og unge. Det skal vi kunne løse
bedre og skabe mere trygge opvækstvilkår.

Hvordan sikrer vi en grøn omstilling med fornuft og respekt for vore naturværdier såvel som
en rimelig balance mellem erhvervsliv, turisme og lokalbefolkningens interesser- for ikke at
tale om øget gennemsigtighed i kommunens beslutningsprocesser?

”Det er bl.a. emner, som vores kandidater vil komme med et bud på de kommende måneder. Der
er samtidig behov for et frisk pust med nye medlemmer i byrådet. Det har vi bestræbt os på at
tilgodese med både erfarne og nye kræfter på kandidatlisten. Så vi håber, at også vælgerne føler
behov for nye kræfter. Så hvis man ønsker fornyelse for både at kunne bevare og forbedre, er en
stemme på en kandidat fra det Det Konservative Folkeparti et godt bud!” siger Henning Klausen.

Vedlagt billeder:

Billede 1: Kandidater fra Det Konservative Folkeparti (fra venstre side mod højre):

Karsten Gamborg Lassen, Irvin Christensen, Arne Høj, Esther Haubjerg Jørgensen, Thomas Hansen,
Lennart Qvist, Bjarne Højlund, Niels Peter Jensen, Hans Jakob Appel

Billede 2: Ulrik Linvald, Kandidat til regionsrådet, Det Konservative Folkeparti

Billede 3: Henning Klausen, Formand for Det Konservative Folkeparti, Ringkøbing-Skjern

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. Spidskandidat kommunalvalg
2021

Tlf: 22 63 04 96

Mail: pol.byrleqvi@rksk.dk
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