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Kære medlemmer!

Det er valgår, og det giver altid en bredere fokus på de
lokale udfordringer. Det gør også, at det er rart at vide,
hvad der er fakta, og hvad der er fiktion. Det mener vi at
kunne bidrage til ved at øge informationen til
medlemmerne. Vi har derfor valgt at genoplive det trykte
medie, og vil udsende et medlemsblad som dette to gange
om året og ligeledes en nyhedsmail, der udkommer hver 5-
6 uge. Medlemsbladet indeholder nyt fra Byrådet ved
Thomas Krarup og fra Regionsrådet ved Per Larsen, og
samtidig vil vi have et input fra Christiansborg, der handler
om noget at det som øger fokus på Det Konservative
Folkeparti. Der er præsentation af Aalborg Vælgerforenings
Bestyrelse, samt små artikler omkring de områder vi lokalt
har været involveret i. Vi har brug for en indsats fra alle, så
vi håber, at I vil deltage i såvel medlemsarrangementer som
i den kommende valgkamp med praktiske opgaver. Spred
budskabet og lad os vækste sammen.

God Sommer!
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Grundlovsmøde 2017
Efter mange år uden et lokalt grundlovsmøde i
Aalborg vælgerforening valgte bestyrelsen at
tænke nyt. Det blev til et grundlovsarrangement
i Kildeparken med i alt tre talere, som kan ses
på billedet ovenfor. På trods af en kort frist
mødte en pæl del medlemmer op og flere
forbipasserende sluttede sig til undervejs.

Bestyrelsen har besluttet at gentage arrange-
mentet næste år, så sæt allerede kryds i
kalenderen

Grundlovsmøde
5. juni 2018, kl. 11:00-13:00
Flagstangen i Kildeparken

De tre talere ved vælgerforeningens grundlovsmøde 2017.
Fra venstre: Thomas Krarup (rådmand), Katharina Fræer
Grundholm og Morten Thiessen (begge folketingskandidater).

Nyt fra vælgerforeningen
Møde med Stadsarkitekten
Den 15. maj 2017 afholdt vælgerforeningen et
møde med Aalborg Kommunes stadsarkitekt,
Peder Baltzer Nielsen, i Studenterhuset. Stads-
arkitekten leverede et oplæg om den historiske
såvel som den fremtidige udvikling. Han kom
bl.a. ind på projektet som +Bussen (hurtigbus i
stedet for letbane) og de mange byggeprojekter
rundt om i Aalborg by. Han præsenterede
desuden planen for den kommende tids
debatmøder om oplandsbyernes udvikling.

Katharina på partiets talenthold
Folketingskandidat i Aalborg Østkredsen,
Katharina Fræer Grundholm (24 år), er blevet
en del af Det Konservative Folkepartis talent-
program. Programmet strækker sig over tre år
og retter sig mod personer, der sigter mod at
blive folketingsmedlem, borgmester eller lig-
nende.

Har du lyst til at være kandidat?
Går du med en kommunalpolitiker i maven, så
kan du stadig nå at komme med på det
konservative hold til kommunalvalget i
november.

Kontakt kandidatudvalgets formand Thomas
Krarup på 4085 5995 eller kontakt formand
Michael Klitgaard Mikkelsen på 40 22 55 22.

Dig og vælgerforeningen

”Ask not what your country can do for you – ask
what you can do for your country.” Store ord fra
en stor mand. John F. Kennedy’s ind-
sættelsestale i 1961. Det er lidt den omvendte
situation, vi står i her. Som vælgerforening vil vi
meget gerne imødekomme vores medlemmers
ønsker til, hvad vi i praksis skal være for en
størrelse. Så vi har søsat dette blad, vi starter et
nyhedsbrev pr. mail, der vil fortælle om stort og
småt fra foreningen. Vi ringer snart rundt til jer

for at forsøge at styrke kontakten. Vi har
virksomhedsbesøg, whiskysmagning og teater-
arrangementer i efteråret. Hvad mangler vi?
Skal vi have politiske debataftener? Vil du give
en hånd til valget i november? Kender du én,
der burde melde sig ind i vores parti? Eller én
der vil tegne en annonce i vores medlemsblad?

Så kom ud af busken! Vi har brug for dig!

Af Thomas P. Nielsen
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Der er nu mindre end 1/2 år til kommunalvalget
– og det kan mærkes. De forskellige partier
positionerer sig, indtager lidt mere firkantede
synspunkter end tidligere, og det vrimler med
forslag til det ene, snart det andet. Sådan skal
det nok også være.

I Det Konservative Folkeparti er vi derimod altid
i arbejdstøjet – og det kommer til udtryk på
mange måder. For at begynde med ”min egen”
forvaltning, Ældre- og Handicapforvaltningen,
så er jeg til eksempel enormt glad for, at vi nu i
Aalborg har ikke mindre end 5.000 demens-
venner – helt almindelige borgere, der bliver
bedre til at opdage demens, og bliver undervist
i, hvordan de kan hjælpe borgere med demens.
Det er simpelthen civilsamfundets styrke, når
det er allerbedst!

På skoleområdet tales der meget om special-
området og dets organisering. Jeg er meget
enig i, at det er et vigtigt område, og det bør –
efter min mening - ikke løses ved at lave store
specialtilbud (som det ser ud til at S og V vil),
men ved at lade almenskolen lave mindre til-
bud lokalt. Dermed får man både muligheden
for at være en del af det lokale fællesskab, som
der er i en klasse OG mulighed for special-
undervisning. Men dén diskussion skygger pt.
over de større visioner for skoleområdet –
nemlig hvordan vi får skabt bedre rammer for,
at de ”almindelige”, og måske meget dygtige,
børn ALLE bliver udfordret. Den almindelige
elev fylder ganske enkelt for lidt i skoledebatten
i dag, og det skal vi have lavet om på!

Det famøse køb af Nordjyllandsværket, som de
røde partier (S, SF, Ø, R) og DF foretog i 2015
bliver en stadig værre sag for dem. Som en
følge af fejldisponeringer og/eller
storhedsvanvid, er varmeprisen nu steget med
ca. 120 mio. kr. for borgere og virksomheder –
om året! Havde man fastholdt fastprisaftalen
med Vattenfall frem til år 2028, havde borgerne
og virksomhederne undgået en ekstraregning
på 13 år gange 120 mio.kr. = 1,5 milliard. Dertil
kommer, at der endnu ikke er investeret én

seneste krone i omlægning til grøn energi – når
den tid kommer, så bliver regningen endnu
større.

Vi er borgernes parti og politik skal handle om
at give borgerne muligheder for at kunne
indrette deres tilværelse som borgeren vil. Vel
at mærke uden at borgerne ligger samfundet
eller andre til last. Derfor er jeg rigtig glad for
forslaget om, at forældre skal kunne få tilskud
til at passe deres egne børn, som Det Kon-
servative Folkeparti netop har haft på byrådets
dagsorden. Forslaget, som Dagtilbudsloven
giver mulighed for, går i al sin enkelhed ud på,
at forældre i en mindre periode – op til et år –
kan passe eget barn hjemme og altså selv få det
kommunale tilskud, dersom man ønsker dette
som alternativ til en plads i daginstitution. Det
helt essentielle er, at forældrene med dette for-
slag får muligheden for at tilrettelægge deres
tilværelse som de vil.

Jeg håber ovenstående har givet jer et indblik i
(nogle få!) af de mange, mange sager og
diskussioner, der føres i og omkring Aalborg
Byråd. Bland jer endelig i debatten, skriv et
læserbrev eller skriv til mig eller én af de
fremragende kandidater, som vi har på listen til
det kommende kommunalvalg. Vi fortjener
mindst to mandater i det kommende byråd –
lad os sammen sørge for at opnå netop det!

God sommer – Thomas Krarup

KV17

Thomas Krarup er rådmand for Ældre- og Handi-
capforvaltningen og konservativ spidskandidat ved
kommunalvalget. Foto: Aalborg Kommune

Nyt fra byrådet: Vi er altid i arbejdstøjet
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Nordjylland har brug for et borgerligt flertal
Vi trænger i den grad til at få skiftet ud i
regionsrådet! Nordjylland fortjener et borgerligt
flertal, som vil sikre, at Nordjylland går forrest
og er regionen, hvor alt kan lade sig gøre. Den
seneste tid har budt på en række gode
eksempler på, hvorfor dette skifte er mere
aktuelt end nogensinde.

De handicappede lades i stikken
Ankestyrelsen har nyligt afgjort, at kommun-
erne ikke længere er forpligtet til at betale til de
handicappede, borgeres hjælpemidler, og det
har medført, at disse borgere nu pålægges en
udgift på op til 1.600 kr. om måneden. Fra
Christiansborg forlyder det, at betaling af hjæl-
pemidler er en offentlig opgave, og hidtil har
udgiften været delt mellem region og kommune
i en 60/40-ordning. Den har fungeret, så dette
er intet andet end en bureaukrati. Ulla Astman
står som altid last og brast med administra-
tionen, som henviser til, at der ikke findes nog-
en lovhjemmel til at dække udgiften. Heldigvis
findes der ordentlighed, medmenneskelighed
og handlekraft i regionsrådet, som nedstemte
Socialdemokraterne og gennemtvang en be-
slutning om, at regionen betaler udgiften for de
handicappede indtil der kommer styr på den
uklare lovgivning. Personligt er jeg stolt af, at
flertallet er på de handicappede side.

Per Larsen er konservativ formandskandidat ved det kommende
regionsrådsvalg til november. Foto: Region Nordjylland

Responstiderne skal ned
Flere steder i Region Nordjylland kan der i dag
gå mere 30 min. før ambulancen når frem. Det
er ikke godt nok, og jeg mener, at det er direkte
frækt af Ulla Astman, når hun på direkte TV
siger, at man selv er ude om det, hvis man
bosætter sig i tyndere befolkede områder. Det
er klart, at vi ikke kan have en ambulance hold-
ende på ethvert gadehjørne, men lige går det
den forkerte vej, og det skal forbedres.
På mit initiativ får vi hvert kvartal alle sager,
hvor responstiden har været over 30 min., til
politisk behandling i forretningsudvalget. Jeg er
sikker på, at det øgede fokus lønner sig.

Farvel til 20 mio. kr. i skatteindtægter
En af forårets store nyheder har været, at golf-
turneringen »Made in Denmark« har hevet telt-
pælene op og er flyttet til Silkeborg i 2018. Årligt
fordeler vi 64 mio. kr. til regional udvikling, og
jeg mindes ikke, at vi nogensinde har fået så
meget for 7 mio. kr. vi har skudt ind i projektet
Sidste år gav turneringen en turismeomsætning
på 62 mio. kr., 83 arbejdspladser og Tv-
eksponering for 200 mio. husstande.

Mangler på læger – igen
Som det er de fleste bekendt, så er der
længemangel i Nordjylland, hvilket bl.a. har fået
konsekvens i Thisted, hvor vi er nødt til at køre
med reduceret kapacitet på sygehuset. Billedet
går igen flere andre steder, og lige nu mangler
vi omkring 40 praktiserende læger. Nordjylland
er altså det sted, hvor de praktiserende læger
har flest patienter pr. læge. Men det er ikke
fordi, at speciallægerne ikke vil til Nordjylland.
Særligt hos Socialdemokraterne er der mod-
stand imod at hyre dem, da S ideologisk ønsker,
at mest muligt skal foregå på hos-pitalerne. De
røde partier ser jo helst, at de praktiserende
læger bliver almindelige lønmodtagere, og det
forsøger de at indføre ad bagdøren her i
regionen. Den 21. november har vi muligheden
for at rykke flertallet og stoppe den gale ud-
vikling. Rigtig god sommer.

RV17

”Ask not what your country can do for you – ask
what you can do for your country.” Store ord fra
en stor mand. John F. Kennedy’s ind-
sættelsestale i 1961. Det er lidt den omvendte
situation, vi står i her. Som vælgerforening vil vi
meget gerne imødekomme vores medlemmers
ønsker til, hvad vi i praksis skal være for en
størrelse. Så vi har søsat dette blad, vi starter et
nyhedsbrev pr. mail, der vil fortælle om stort og
småt fra foreningen. Vi ringer snart rundt til jer
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Nyt fra Borgen

Pape kræver orden i Vollsmose
Justitsminister Søren Pape Poulsen har bedt
Fyns Politi om at øge overvågningen i Vollsmose
markant, så det sikres, at alle relevante dele af
bydelen er dækket af tryghedsskabende
kameraer. Det sker, efter PostNord har for-
klaret, at de ikke vil levere post i området på
grund af indbrud i postbilerne samt fysiske og
verbale trusler. ”Fyns Politi mødes desuden i
morgen med de medarbejdere i PostNord, der
omdeler post i Vollsmose. Her vil de få udleveret et
direkte telefonnummer til den patrulje, der dag og
nat er i området,” skriver Søren Pape Poulsen på
sin Facebookprofil.

Fleksibilitet for forældre med børn i dagtilbud
Der bliver afsat 580 millioner kroner til at styrke
blandt andet børns læring og trivsel, flere
uddannede pædagoger til institutioner med
mange udsatte børn og øget fleksibilitet for
forældre med skæve arbejdstider. Det sker
efter, at socialminister Mai Mercado har
fremlagt udspillet ”Stærke dagtilbud – Alle børn
skal med i fællesskabet” på vegne af regeringen.

Lettere liv for frivillige
Når man arbejder frivilligt, er man med til at
kitte samfundet sammen. Frivilligheden gør, at
vi kommer tættere på hinanden, forklarer

socialminister Mai Mercado. Hun har derfor
besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som
skal komme med forslag til, hvordan frivillig-
heden kan styrkes. Allerede nu har blandt
andre Red Barnet, Røde Kors, KL, Mødre-
hjælpen og Frivillighedsrådet sagt ja til at del-
tage. .

Ny 2025-plan præsenteret
Trekløverregeringen har fremlagt mål for dansk
økonomi, og der er lagt op til mere velstand,
lavere skat og flere i beskæftigelse. Målene er at
øge væksten med 80 milliarder kroner, og så
skal der i alt svarende til 55-60.000 personer i
arbejde frem mod 2025. Planen kan læses på
finansministeriets hjemmeside fm.dk.

nyt Aalborg

Få en annonce i dit lokale medlemsblad, når
næste udgave af C-nyt Aalborg udkommer i
slutningen af oktober.

1/2 side: 750 kr.
1/4 side: 500 kr.
1/6 side: 250 kr.

seneste krone i omlægning til grøn energi – når
den tid kommer, så bliver regningen endnu
større.

Vi er borgernes parti og politik skal handle om
at give borgerne muligheder for at kunne
indrette deres tilværelse som borgeren vil. Vel
at mærke uden at borgerne ligger samfundet
eller andre til last. Derfor er jeg rigtig glad for
forslaget om, at forældre skal kunne få tilskud
til at passe deres egne børn, som Det Kon-
servative Folkeparti netop har haft på byrådets
dagsorden. Forslaget, som Dagtilbudsloven
giver mulighed for, går i al sin enkelhed ud på,
at forældre i en mindre periode – op til et år –
kan passe eget barn hjemme og altså selv få det
kommunale tilskud, dersom man ønsker dette
som alternativ til en plads i daginstitution. Det
helt essentielle er, at forældrene med dette for-
slag får muligheden for at tilrettelægge deres
tilværelse som de vil.

Jeg håber ovenstående har givet jer et indblik i
(nogle få!) af de mange, mange sager og
diskussioner, der føres i og omkring Aalborg
Byråd. Bland jer endelig i debatten, skriv et
læserbrev eller skriv til mig eller én af de
fremragende kandidater, som vi har på listen til
det kommende kommunalvalg. Vi fortjener
mindst to mandater i det kommende byråd –
lad os sammen sørge for at opnå netop det!

God sommer – Thomas Krarup
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Pape topper igen listen over mest populære
ministre
En ny måling fra midten af juni viser, at landets
justitsminister, er regeringens mest vellidte
minister. Søren Pape Poulsen indtog også
førstepladsen, da YouGov undersøgte mini-
strenes popularitet i marts måned. Hans kom-
mentar til Ugebrevet A4, der bragte den
seneste nyhed, var:

”Jeg tolker karakteren som en opbakning til en klar
og tydelig retspolitik. Jeg er meget glad for at være
blevet justitsminister. Det er et fantastisk område,
som jeg brænder for.”

Siden der blev dannet en ny regering i
slutningen af 2016, er regeringens samlede
popularitet steget. Hans Engell forklarer til
Ugebrevet A4: ”De konservative ministre har
leveret varen på retspolitikken, på erhvervs-
politikken og på familiepolitikken. Der er ikke så
meget ballade omkring deres mærkesager, og
det lønner sig.”

Partiet er på flere sociale medier
Vidste du, at du kan følge Det Konservative
Folkepartis arbejde via de sociale medier?
Partiet er både på Facebook, Twitter, Instagram
og LinkedIn, hvor man kan læse opdateringer
om konservative synspunkter, regeringens
arbejde, ministrene, nye love og ny politik.
Folketingsmedlemmerne og de tre konservative
ministre er også på de sociale medier, hvor
man kan følge dem, kommentere og stille
spørgsmål. Find partiet på:

Sæt kryds i kalenderen! 23. og 24. september
holder Det Konservative Folkeparti landsråd.
Landsrådet 2017 bliver afholdt i Tivoli Hotel &
Congress Center. Det bliver et landsråd med
endnu mere fokus på debat og dialog med
folketingsgruppe og med hinanden.

Du kan se frem til et landsråd med fokus på
partiets politik og vores fælles værdier. Et
landsråd med højt humør og med et brag af en
fest om lørdagen! Så glæd dig til et par
hyggelige dage med konservative visioner for et
Danmark med mere tryghed og flere
muligheder.

Regeringsseminar. Den 21. maj samledes de tre regerings-
partiers ministre og folketingsgrupper på Kollekolle i Værløse.
Som det fremgår, var vejret flot og humøret højt.

Landsråd 2017

Fra den 2. maj til 10. juni 2017 har Rasmus
Jarlov, der bl.a. er forsvarsordfører, haft orlov
fra sit hverv som medlem af Folketinget. Jarlov
har taget orlov for at passe sin turist-
virksomhed, hvor en ny leder skulle læres op.
Afløseren var den 30-årige Merete Scheelsbeck,
som er byrådsmedlem i Høje Taastrup
Kommune.

Jarlov tilbage i Folketinget

facebook.com/konservative

instagram.com/konservativedk

twitter.com/konservativedk

Det Konservative Folkeparti i Aalborg Kommune

facebook.com/konservativeAAL

Vi er også at finde lokalt og regionalt

Det Konservative Folkeparti i Region Nordjylland

facebook.com/KonservativeNordjylland
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Folketingskandidaten har ordet:
Kære partifæller Der er atter lysere tider for
konservatismen i Danmark, og vi oplever vækst
i både vælgertilslutning og medlemstal. Det
glæder mig naturligvis, men der er endnu langt
til fordums indflydelse og vi har derfor stadig
meget arbejde foran os. For vores kerne af
medlemmer er der næppe nogen tvivl om, at vi
har den bedste og mest afbalancerede politik
på tinge, men langt flere har behov for at lære
os at kende som garanten for en ordentlig bor-
gerlig politik med et menneskeligt ansigt. Vi har
ikke den ideologiske luksus som f.eks. libera-
lister og socialister, at vi kan slå op i en dogme-
manual og her læse alle de ufejlbarlige svar på
livets spørgsmål, for konservatismen er prag-
matisk og konkret i sin tilgang til samfundets
problemer. Det giver nogle gange det indtryk i
en verden, hvor hurtige one-liners er trumf, at
vi mangler kant, men politik med indhold og
tyngde kan ikke fordøjes i hast. For vi har
masser af kant, den ligger bare ikke i drakonisk
symbollovgivning eller uhæmmede gyldne løf-
ter. Vores kant hedder konsekvens, ansvarlig-
hed og ordentlighed, og efter disse principper
kan vi arbejde for en frugtbar økonomisk poli-
tik, et socialt ansvarligt samfund og en beva-
relse af vores kultur og nationale egenart. Med
en konsekvent efterlevelse af vort samfunds-
idealer som de er formuleret i Grundloven, er
der ikke behov for kringlet detaillovgivning for
at ramme totalitære tendenser i de parallel-

samfund, som er vokset op, der er heller ikke
behov for 30.000 siders sociallovgivning eller en
offentlig sektor, som lægger beslag på mere
end en tredjedel af arbejdsstyrken. Vi behøver
ikke usmagelige tiltag som smykkeloven for at
forsvare vores grænser, eller en regellabyrint,
hvis resultat bliver at vi må udvise de dygtige og
arbejdsomme udlændinge, mens vi må trækkes
med de kriminelle og asociale, som åbenlyst
foragter os. Til gengæld betyder en konsekvent
politik at vi må rydde ud i de mange selvmod-
sigelser og uklarheder, som er skabt af kombi-
nationen af alt for mange love og for sløset
praksis, samt af konventioner som ikke er tids-
svarende.

Vi har fået en justitsminister, som har vist hvor-
dan det princip fungerer, at straf er straf, og at
man skal kunne regne med loven som sam-
fundets middel til at sikre retfærdighed. Det
virker, og vi vil gerne have mere af det.

Ansvarlighed betyder, at vi står til regnskab for
vores gerninger, og at vi ikke lover eller bruger
mere, end det er muligt og at vi ser ind i frem-
tiden for at kunne berede os på udfordringer
som allerede nu anes. Det er også en særdeles
effektiv medicin i økonomisk henseende, nok
tydeligst demonstreret da Schlüter-regeringen
gennem 80’erne fik lagt kursen om, så vi ikke
endte i den socialdemokratiske afgrund af

Præsentation af bestyrelsen for Det Konservative

Michael Klitgaard Mikkelsen
Formand, 46 år, Vejgaard
Gift med Kristine, har to børn,
selvstændig konsulentvirksomhed,
opstillet til byråd og regionsråds-
valg med fokus på skole, børn og
unge. Formand siden 2015.

Helle Christensen
55 år, Øster Uttrup
Opvokset i Århus, men har boet i
Aalborg i 14 år. Skolelærer og by-
rådskandidat med fokus på børns
trivsel og det frivllige foreningsliv.
Mor til to voksne børn.

Thomas P. Nielsen
Næstformand, 47 år, Skalborg
Selvstændig og gift med Karina og
har to børn samt en gravhund. Har
været politisk aktiv siden 80'erne
og tilhører den kontante del af den
konservative familie.
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gæld, men også vores reformarbejde i 00’erne
sikrede at de offentlige udgifter ikke eksplode-
rede under finanskrisen. Ansvarlighed betyder
også at man er nødt til at tale sandt, også
selvom sandheden ikke altid giver de flotteste
løfter, men tilsiger nøjsomhed. Ansvarlighed er
også generationskontrakten, som sikrer, at og-
så vores børn og børnebørn vil have gode mu-
ligheder i et stabilt og stærkt samfund, og at
vore forfædres indsats holdes i ære

Mens konsekvens og ansvarlighed giver retning
og resultater, er ordentligheden det, som giver
sjæl og tillid til konservatismen. Vi holder vores
ord, insisterer på lighed for Loke såvel som for
Thor, og sikrer at alle får del i samfundets goder
i rimeligt omfang. Ordentlighed er, at alle skal
have en chance, nogle måske mere end én for
at få det til at lykkes, og at ingen skal lide nød
uden selv at have bragt det over sig. Ordentlig-
hed er også at hjælpe de svage til at klare sig
selv, så de ikke skal fastholdes som umyndige
klienter af et system, som alene er til for sin
egen skyld. Ordentlighed er også at holde fast i
sine værdier uanset situationen, som Churchills
leveregel sagde: I nederlaget trods, i sejrens
time storsind. Ham gik det som bekendt fint.

Vel tårner trusler sig atter op ved rigets port,
men konservative er svaret som sikrer Dan-
mark i endnu tusinde år.

Morten Thiessen, 51 år

Folketingskandidat i Aalborg Vestkredsen
og byrådskandiat ved det nært forestående
kommunalvalg.

Gift med Pia og far til tre børn og et enkelt
barnebarn. Direktør i Scandinavian Boiler
Services med hjemsted i Pandrup og aktiv i
Ingeniørforeningen.

Desuden bestyrelsesmedlem og økono-
misk ansvarlig i vælgerforeningen.

Morten Thiessen

Lotte Nielsen
28 år, Aalborg Vestby
Jeg arbejder i fiskeindustrien i
Hirtshals og har været aktiv i KU og
partiet i en del år efterhånden. Jeg
frihedsorienteret og mener, at det
offentlige skal fylde mindre.

Jonas Søby Pedersen
22 år, Vejgaard
Landinspektørstuderende på uni-
versitetet og aktiv i KU. Arbejder
hos Nordjyllands Trafikselskab og
er aktiv i KFUM-spejderne samt
Aalborg Orienteringsklub.

Claus Bakkeløkken Bunk
47 år, Vejgaard
Gift og har to børn. Arbejder som
chefkonsulent hos KA. Interesseret
i erhvervspolitik og virksomheders
konkurrencevilkår. Storkredsfor-
mand og mangeårig KU'er.

Folkeparti i Aalborg Kommune
Morten er også
medlem
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Klumme: Et folkemøde for folket?

Kloge mennesker besluttede i 2011 at afholde
et såkaldt Folkemøde. Idéen var, i sin
grundsubstans, ganske fin – nemlig at lade de
folkevalgte møde deres (og andre politikeres)
vælgere under afslappede former. Som med alt
andet der bare har en snert af succes over sig,
udviklede Folkemødet sig over de efterfølgende
år til det ucharmerende cirkus vi i dag er vidner
til. Elitens fest for eliten. En slags ”Hvor er vi
bare fantastiske – lad os møde folket – det har
de fortjent!”

I sagens natur bør et folkemøde vel indeholde
en stor del af netop folket. Undersøgelser af
deltagersammensætningen på mødet viser, at
der er 50% folkevalgte, lobbyister, interesse-
organisationer og journalister til stede på Folke-
mødet – og 50% folk. Altså én til én.
Nu er det jo i sig selv ekskluderende at afholde
et ”Folkemøde” på en så fjern lokation som
Bornholm. Det ville således være en ud-
skrivning af solide dimensioner, såfremt under-
tegnede skulle deltage – alene af den årsag, at
jeg selv, en del af folket, skulle have betalt for
rejse, ophold og deltagelse. Læg dertil at det
faktisk ikke burde være nødvendigt at give den
her form for egnsstøtte til solskinsøen, der jo
nyder stor folkelig popularitet i turistsæsonen.
Når netop interesseorganisationer eksisterer
med det ene formål at øge interessen og
forståelsen for netop deres epicenter, er det da
beskæmmende, at det skulle være nødvendigt
at sende delegationer til et Folkemøde for at
blive hørt. Hvad hulen laver de resten af året?
Formår de ikke at gøre opmærksom på deres
eksistens via andre kanaler? Journalisterne
elsker naturligvis Folkemødet. Det forstår jeg

godt – en tur til Bornholm, masser af
eksponering og selvfedhed, klappen på
skulderen, fornemmelse af mediemagt – det er
klart, de holder en fest. Og læg så dertil at de
sandsynligvis kan skrive så mange
overarbejdstimer på deres ferieophold på øen,
at de kan slappe af i rigelig tid efterfølgende.

Politikerne har deres egen fest. Gode venner er
de jo – i hvert fald når der er lang tid til næste
valg. Der er tid til debatter, krammere,
konkurrencer i madlavning, fadøl og fest. Det er
folkeligt, forstår vi. Der er bare ikke mange
repræsentanter fra det folk, de skal forestille at
repræsentere. For folket har travlt med at gå på
arbejde, så der kan betales skat, moms og
afgifter således der bliver råd til et Folkemøde
igen næste år. Vi kan ikke vente. Bornholm er
indiskutabelt en ø med en stor historie og
mange kvaliteter. Men som geografisk centrum
for et folkemøde er øen uegnet. Et folkemøde
bør ligge, hvor folket befinder sig. Ellers skal vi
finde et andet navn til sammenkomsten. Basta.

Af Thomas P. Nielsen

Sidste års folkemøde i Allinge på Bornholm. Foto: Jonas Søby

Har du noget på hjertet?

Har du lyst til at skrive en klumme om stort og småt til dit
lokale medlemsblad? Omfanget er ca. 2.500-3.000 tegn, og
dit bidrag skal være redaktionen i hænde senest 15. ok-
tober 2017. Temaet for næste nummer er kommunalvalg.

Send dit indlæg til jonassoeby@outlook.com.
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KU i Aalborgs delegation ved årets landsråd i Horsens, hvor
foreningen vandt titlen som årets lokalforening.
Foto: Lars Hellmund

KU i Aalborg er genrejst

På blot et år har KU i Aalborg gennemgået en
genrejsning fra at være den 12. største forening
målt på antallet af medlemmer til i dag at være
den næststørste. Det har gjort foreningen til en
af landets førende lokalforeninger, som tilmed
er blevet "Årets KU-forening 2016". Successen
er dog ikke kommet uden hårdt arbejde. Det
kræver gode arrangementer at skabe og drive
en god, stor og aktiv forening. I KU i Aalborg
afholder vi derfor arrangementer ugentligt,
nemlig hver tirsdag kl. 19:00 på Kastetvej 24,
9000 Aalborg. Arrangementerne kan altid
findes på vores Facebook-side: www.face-
book.com/KUAalborg. Vi gør os meget umage
med at afholde en bred vifte af arrangementer,
så foreningen passer til enhver smag. Vi af-
holder politiske arrangementer i form af de-
batter, diskussioner og politisk relevante fore-
drag. Derudover afholder vi faglige arrange-
menter for at gøre medlemmerne klogere på
arbejdsmarked og studie. Sidst men ikke
mindst er der også plads til fester og hygge,
som er med til at styrke de sociale bånd. Alle er
velkomne til at komme forbi næste tirsdag til en
kold øl fra baren.

Af KU-formand Christian Strier Nyholm Jacobsen

Ny lokalforening i Jammerbugt

En betydelig del af de nye medlemmer i KU i
Aalborg kommer fra Jammerbugt Kommune,
men indtil nu har de været inaktive pga. af
transporttiden til Aalborg. Derfor er Sophia Rok-
kedahl og jeg igang med at stifte en lokal-
forening af KU i Jammerbugt. Vi har et godt
samarbejde med den lokale vælgerforening, og
i forbindelse med kommunalvalget vil Sophia
Rokkedahl være vores lokale KU-kandidat, som
vi vil kæmpe for og udbrede konservatismen.

Årets KU-forening 2016
Under festmiddagen ved KU's landsråd, der i år
var henlagt til Bygholm Landbrugsskole i
Horsens, blev KU i Aalborg hædret med titlen
"Årets KU-forening". Foreningen havde i 2016
oplevet en massiv medlemsfremgang, som har
ført til, at KU i Aalborg i dag er landets næst-
største lokalforening.

Fornyede kræfter i Aalborg KS
Af KS-formand Morten George

Efteråret 2016 blev en ny start for Aalborg Konservative Studerende (KS), hvor nye kræfter kom til –
med nye ideer og en ny strategi. En plan blev fremlagt for medlemmerne; KS skulle være den
borgerlige stemme på Aalborg Universitet (AAU). For at samle alle borgerlige studerende blev
foreningen ved universitetsvalget markedsført under navnet "Frie Borgerlige Studerende" , ét navn
som foreningen også i 1990'erne brugte som listenanvn. Dette lønnede sig og KS kunne indkassere
en stemmefremgang på 5 pct. Næste del af planen var, at KS skulle have sine egne lokaler, og i
februar overtog foreningen lokaler i Studenterhuset på Gammeltorv. Planen følges fortsat og har
indtil nu udmøntet sig i både medlemsfremgang, nye arrangementer og et godt forhold til vores
politiske modstandere på universitetetet. Nu gælder det om at udnytte momentum, så AAU kan
blive en smule mere borgerlig!

Af Sidsel Stepien Kjell Hjorth, KU-medlem

Vil du støtte KU i Aalborg
Allerede til august har vi planlagt et tur til Norge for
hjælpe Unge Høyre med at vinde Stortingsvalget. Har
du lyst til at støtte denne tur eller støtte KUA generelt,
så tager vi gerne imod bidrag på:

Regnr: 9044 Kontonr: 0000440329



AKTIVITETS
KALENDER
EFTERÅRET 2017

Enkelte arrangementer har vi ikke fundet den

datoen til endnu, men hold øje med din mail:

• Rundvisning i Aalborg Lufthavn

• Rundvisning på Aalborg Portland

• Whiskeysmagning

• Debatmøder om kommunalpolitik

TIRSDAG D. 29. AUGUST 2017, KL. 19:00

Besøg hos Odd Fellow-logen i Aalborg

Boulevarden 20, 9000 Aalborg

Tilmelding til csj@konservativungdom.dk eller

28 49 92 90 senest d. 24/08-2017.

LØRDAG D. 2. SEPTEMBER 2017, KL. 12:00

Suppe, sang og samvær i Teatercaféen

Aalborg Teater, Jernbanegade 11, 9000 Aalborg

Pris: 95 kr. pr. person - køb på www.aalborg-

teater.dk.

LØRDAG D. 28. OKTOBER 2017, KL. 10:00

Klar til opsætning af valgplakater med KU

Kastetvej 24, 9000 Aalborg

28. OKTOBER-21. NOVEMBER 2017

Kommunalvalgkamp

21. NOVEMBER 2017, KL. 19:00

Valgaften

Aalborg Kultur- og Kongrescenter

Europa Plads 4, 9000 Aalborg

SØNDAG D. 3. DECEMBER 2017, KL. 14:00

Julehygge på Søgårds Bryghus

C.W. Obels Plads 1A, 9000 Aalborg

Tilmeld dig til chalottemaria@gmail.com senest

d. 26/11-2017.

TORSDAG D. 14. DECEMBER 2017, KL. 17:30

Aftenlandet i Aalborg Teater

Dansk dramatik om Europas fremtid

Pris: 230 - 270 kr. pr. person - køb billet på

aalborgteater.dk allerede nu.

TORSDAG D. 25. JANUAR 2018, KL. 19:00

Generalforsamling

Mere om dette i næste nummer.




