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Kære læser!

Året 2019 har været et begivenhedsrigt år i vores parti 
og vælgerforening. Hele to valg blev det til - begge 
med et ganske fint valgresultat - som det jo stille og 
roligt udtrykkes på nordjysk. Men et godt resultat 
kommer ikke af sig selv. Det har krævet blod, sved og 
tårer. Eller i hvert fald noget, der ligner. Det er årsagen 
til, at det er længe siden, du har kunne finde forenin-
gens medlemsblad i din postkasse.

Men, nu hvor vi endelig har fået muligheden for at 
orientere dig om foreningens virke, så vil jeg gerne for-
tælle lidt om, hvad du kan finde her i bladet. Først kan 
du læse formandens beretning om foreningsåret 2019, 
og dernæst står den i lokalpolitikkens tegn. Vores 
nordjyske folketingsmand - Per Larsen - fortæller her-
efter om sin første tid på Christiansborg. Desuden kan 
du blive oplyst om Forsvarets tilstand - fortalt af vores 
mand inde på kasernen. Derudover byder bladet på en 
oversigt over kommende arrangement og et mindeord.

God fornøjelse med bladet!

Jonas Søby Pedersen, februar 2020
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Side 4

Et helt unikt foreningsår er gået på hæld. Et år 
med både store forventninger, håb, hårdt arbejde, 
stor fremgang, valgsejr, glæde og sorg. Et stort år 
i foreningens historie.

Efter generalforsamlingen i januar 2019 konsti-
tuerede bestyrelsen sig og fordelte arbejdsopga-
ver. Alle var forventningsfulde om et spænden-
de valgår, der stod for døren. Vi valgte derfor at 
koncentrere kræfterne i foråret omkring de to 
valg, vi med sikkerhed vidste ville komme inden 
sommeren.

Vi havde en fast defineret opgave omkring nord-
jysk repræsentation på Christiansborg – en ikke 
helt simpel opgave eftersom vi mistede vores 
mandat fire år tidligere. Men en koncentreret 
indsats fra foreningen og vores kandidater kro-
nedes med valget af Per Larsen, der nu kan kalde 
sig MF. Vi havde aldrig klaret den fuldstændigt 
uoverskuelige opgave det var, at sætte plakater 
op i lygtepæle i hele kommunen uden hjælp fra 
KU, der beredvilligt stillede op, og knoklede en 
hel lørdag fra middagstid til langt ud på natten. 
En helt enestående indsats der ikke bliver glemt. 
Vi skred fra foreningens side ind, og donerede 
midler, således KU’erne kunne leje biler og få lidt 
føde under opgavens udførelse.

Valgkampen var lang og hård. Vi startede, inden 
valget blev udskrevet, med at ”strippe” plakater. 
Der var bestilt og leveret mange tusinde plaka-
ter, der alle blev huset hos familien Folkersen på 
Nørholmsvej. 

Da valgkampen blev blæst i gang, gik der gejst i 
foreningen, og telefoner og mails gik amok. Vi var 
så heldige at have nogle dage at løbe på, inden 
plakaterne måtte hænges op. Det gav lige plads 
til lidt planlægning, så vi kom godt i gang.

Valgkampen var, som valgkampe nu engang er – 
vi følte altid at andre var foran os. Men resultatet 
var som ønsket. Vi fik en repræsentant i Folke-
tinget igen. Valgfesten blev holdt på Søgaards 
Bryghus – og som Claus Bunk og jeg snakkede 
om under festen, så var det første gang partiet 

havde fremgang siden vi meldte os ind i midt-fir-
serne. Bare man venter længe nok…

Plakater skal ikke bare op – de skal også ned 
igen. Et næsten lige så stort stykke arbejde – og 
vi fik først de sidste ned nogle uger efter valget. 
En enkelt tur på skadestuen, hvor storkredsfor-
mandens perforerede balle blev lappet sammen, 
og så var alle fit for fight igen.

Aalborg Kommune skal have ros for ikke at være 
alt for strikse med håndhævningen af reglerne 
om nedtagning af plakater – helt generelt var vi 
i bund i tide – men der hænger jo altid en forræ-
derisk plakat hist og her, der er blevet overset. 
Heldigvis var der ingen konsekvenser for vores 
forening.

Vi må ikke glemme EP-valget, der jo også blev 
en succes for vores parti – Pernille Weiss fik po-
sten i parlamentet. Bemærkelsesværdigt at en 
EU-kritiker i form af Kuzma Pavlov fik så flot et 
valg som tilfældet var – det bør sende et signal 
til partiledelsen.

Sommeren gik i ro og fred – det nyvalgte folke-
ting startede med at holde ferie, og fik dermed 
en blid opstart. Per Larsen er gået ihærdigt til 
opgaven på Christiansborg – og han er bestemt 
ikke typen, der sidder i kl. 16- flyveren hjem til 
Aalborg. Det betyder også, at han sjældent føl-
ges med Orla Hav :-)

Her gengives formandens beretning fra dette års generalforsamling i Aalborg Konservative 
Vælgerforening, som blev afholdt den 20. januar 2020 i Restaurant Vejgaardhallen.

Formandens beretning fra generalforsamlingen
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Vi har fået 60 nye medlemmer siden sidste ge-
neralforsamling. Vi inviterede alle til en såkaldt 
”introduktionsaften” i Vejgaardhallens lokaler, 
for at byde velkommen til partiet samt tale lidt 
om organisationen. Morten Thiessen, Per Larsen, 
Claus Bunk og undertegnede underholdt på den-
ne aften.

Efterfølgende kom Søren Pape forbi til et møde 
på GomSpace, hvor ca. 60 medlemmer mødte op 
og mødte en meget veloplagt partileder.

Som en nyskabelse i Aalborg-regi introducerede 
vi Madklubkonceptet. Et koncept hvor forenin-
gens medlemmer, formedelst en rimelig beta-
ling, mødes, får lidt godt at spise og en inviteret 
gæstetaler kommer med et politisk oplæg. Vi 
mødtes første gang i november måned på Sø-
gaards Bryghus, hvor Jakob Axel Nielsen gav en 
inspirerende gennemgang af nationens status. 
Jakob var veloplagt – og der var flot deltagelse 
– således vil vi gentage succesen to gange i for-
året og igen i efteråret. Nye steder, nye menuer 
og nye talere.

Forholdet til hovedkontoret er fra tid til anden 
genstand for frustrationer – men der skal lyde 
en stor tak for en virkelig effektiv valgkamp og 
et altid godt humør. Forholdet til Storkredsen er 
helt optimalt – vi snakker om alt, og har oftest 
en finger med i spillet, når der tages beslutnin-
ger. Claus er en god og opmærksom formand for 
samme.

Internt lyttes der til os rundt omkring i landsde-
len – og stemningen er god.

Landsrådet, der måske var det bedste til dato, 
blev afholdt i Herning. To forrygende dage med 
sund politik og gamle bekendtskaber- og så 
endda i Jylland! Pernille Rosendahl gav en forry-
gende optræden samme sted under landsråds-
middagen. Flot og smagfuldt arrangement. Ros 
til partiet.

Som efteråret kom, kom også beskeden om, at 
vores tidligere formand, Michael Klitgaard, var 

død i en alder af blot 49 år. Det kom som et chok, 
og foreningens bestyrelse deltog i begravelsen 
og sendte en krans.

Og så må vi ikke glemme en af de store glæ-
der ved at være formand for vores forening. En 
invitation dumpede ind i mailboksen en dag. 
Schlüter blev 90 år. Receptionen skulle holdes 
i Børsens gamle lokaler et stenkast fra Christi-
ansborg. Claus og jeg deltog på landsdelens veg-
ne. Min datter spurgte, hvad vi havde købt i gave 
til fødselaren? ”Øhh”… svarede jeg. ”Vi køber nok 
en flaske portvin” – så hun rystede på hovedet 
og sagde, at man ikke kan komme til en fin fød-
selsdag uden at have en personlig gave med. Så 
pigen lavede en perleplade som en kopi af det 
gamle ”Kryds ved liste C”-skilt, i en betragtelig 
størrelse, som jeg medbragte på flyet, og afle-
verede sammen med den obligatoriske flaske 
portvin. Det sjove var så, at den var af en sådan 
størrelse, at den blev placeret foran alle de fine 
flasker, der altid gives til et sådant arrangement, 
så alle kunne se den.

En stor tak til Vibeke Gamst for et forbilledligt 
samarbejde og et højt informationsniveau om-
kring arbejdet i byrådet. Vi føler os hørt, og Vibe-
ke er rigtigt behagelig at arbejde med.

Sluttelig en særlig tak til Michael Folkersen, der 
uden at blinke lagde matrikel til vores store ar-
bejde med at forberede og afholde de praktiske 
ting omkring valget. Der blev serveret kaffe og 
småkager i rigelige mængder og der blev grillet 
og serveret for os uden at forvente noget til gen-
gæld. En enestående håndsrækning vi ville have 
været hårdt presset foruden.

Tak for et godt år!

Thomas P. Nielsen

Formand
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Den 28. september var tidligere præsident i 
USA, Barack Obama, på besøg i Aalborg. Ikke et 
ondt ord om det. Det var så sandeligt heller ikke 
onde ord, der faldte fra borgmester Thomas Ka-
strup-Larsens mund i den anledning. »Jeg synes, 
det er helt fantastisk at få en af de mest markan-
te politikere i nyere tid til Aalborg,« sagde han, og 
fortsætter:

»Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at dette bliver 
et nyt klimaks for Aalborg og Nordjylland. Aal-
borg har haft så megen medvind i de seneste år 
og vist, at vi rummer nogle helt særlige ressour-
cer. Derfor glæder det mig, at en af verdens mest 
markante personligheder ser et potentiale i at 
besøge Aalborg og dele sine visioner om blandt 
andet ledelse og entreprenørskab.«

Man kan næsten ikke nænne at rive borgmeste-
ren ud af sin lykkerus og spørge, om Barack Oba-
mas besøg i Aalborg mon ikke slet og ret skyldes, 
at Musikkens Hus har købt hans show. Det skal 
Musikkens Hus have lov til, vil jeg gerne slå fast. 
Husets aktiviteter forestås af en erhvervsdriven-
de fond, og hvis fonden kan se en god forretning 
i at købe Obamas talkshow og sælge billetter til 
en kreds af interesserede erhvervsfolk, er det 
fuldt legitimt. Men det føles næsten pinligt at 
se den iver, hvormed  byens borgmester glæder 
sig til at gnubbe sig op ad en af denne verdens 
forhenværende store. »Besøget koster ikke kom-
munen noget,« siger borgmesteren, som gerne 
vil afværge en mulig kritik som den, der ramte 
Kolding Byråd, da Obama i 2018 var i byen med 
samme show og modtog et kommunalt tilskud 
på 750.000 kr.

Det med den kommunale gratisme er nu en 
sandhed med modifikationer. Direktøren for Mu-
sikkens Hus har tilbudt Aalborgs kommunaldi-
rektør 37 billetter til brug for de 31 byrådsmed-
lemmer samt direktionen. Det skulle han ikke 
have gjort, og kommunaldirektøren skulle efter 
min mening ikke have sagt ja tak og videresendt 
tilbuddet til byrådsmedlemmerne. Det ligner el-
lers et godt tilbud, for en billet koster mellem 
3500 kr. og 8500 kr., forudsat man tilhører den 
kreds, som overhovedet kan få lov at købe. 

Der er bare det ved det, at hverken byrådsmed-
lemmer eller ansatte må modtage gaver. Der er 
ustandselig polemik om det emne. Hvornår er 
der tale om en gave, og hvornår er der blot tale 
om en rimelig og naturlig adgang for byrådsmed-
lemmer og ansatte til at følge med i kommunens 
aktiviteter? Skal byrådsmedlemmer ikke kunne 
modtage en billet til en koncert med Aalborg 
Symfoniorkester, når det nu er en lovpligtig 
kommunal opgave at drifte og støtte det? Er en 
middag eller rejse en repræsentativ opgave eller 
en gratis fornøjelse?  Det bliver vi aldrig færdige 
med at snakke om, og grænserne flytter sig hele 
tiden, snart udad og snart indad. 

Her er der imidlertid tale om en klokkeklar over-
skridelse efter min mening. Selv, hvis der er tale 
om de billigste billetter, hvilket jeg ikke ved, 
overskrider vi ikke kun en grænse, der kunne 
interessere skat, vi overskrider også en grænse, 
der kunne interessere både Ankestyrelsen og 
anklagemyndigheden. Det er helt galt, og det er 
helt galt, at tilbuddet er gået gennem kommu-
naldirektøren. Byrådsmedlemmerne må have lov 
til at forvente, at de ikke fra vore embedsmænd 
modtager tilbud, som de kan komme i uføre ved 
at sige ja tak til.

Jeg sagde nej tak, men gør nu ikke noget stør-
re nummer ud af det. Den, der nævner sin egen 
tilbageholdenhed, kan let fremstå som ansat i 
afdelingen for gloriepudsning, og det passer sig 
ikke for os. Det kan godt være, at vi konservative 
pudser, men så er det arvesølvet og ikke glori-
erne.

Vibeke Gamst

Jeg sagde pænt nej tak
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Lokalpolitik: Det blev et nej til at indgå et for-
lig om det kommunale budget for næste år. Vi 
valgte sammen med Venstre at takke nej til et 
budget, hvor der ikke bliver taget højde for de 
faktiske problemer.

Særligt beskæftigelsesområdet er en udfordring 
som kræver nye metoder for få sænket den alt 
for høje ledighed vi har i Aalborg. Der er brug for 
andet end mere af det samme, for at komme ud 
af problemer som koster os alle de ekstra 300 
millioner vi har fået i statsligt tilskud i år.

Borgmesteren afviste at prioritere problemet 
højere, og fastholdt at den eneste mulige løsning 
var flere kommunale jobkonsulenter - ligesom 
sidste gang.

Det hjælper bare ikke at bruge metoder vi alle-
rede ved ikke vil virke. Særligt ikke når ambiti-
onsniveauet er så lavt, at det kun rækker til at 

få mindre end 50 ekstra af de ca. 1.800 ledige 
dimittender i arbejde.

Konservative vil have en mere erhvervsrettet 
indsats, for at flytte nyuddannede over i kom-
munale SOSU-jobs løser ikke problemet. Vi øn-
sker at erhvervsorganisationerne får trommet de 
nordjyske små- og mellemstore virksomheder 
sammen, så dimittenderne - med hjælp fra det 
universitet som har uddannet dem - kan forkla-
re hvad de egentlig kan. For der hersker, takket 
være alt for mange nye uddannelsesnavne, stor 
forvirring om de reelle kompetencer, og det kom-
mer alt for ofte til at stå i vejen for et job i den 
private sektor.

Det problem kunne vi nok have løst, men borg-
mesteren havde ikke viljen til et sundt kompro-
mis. Det er både trist og dyrt for Aalborg, for 
næste år er problemet endnu større, og kravet til 
offentlige besparelser bliver endnu hårdere.

Af: Morten Thiessen

Ingen K-deltagelse i budgettet 
for 2020

Det blev et nej tak til konservativ deltagelse i et budgetforlig for Aalborg Kommune i 2020-23. Som forhandlere fra Det Konservative 
Folkeparti var byrådsmedlem Vibeke Gamst (øverst til højre) og folketingskandidat Morten Thiessen. Foto (t.v.): Morten Thiessen
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Først og fremmest har det for mig været en stor 
oplevelse at blive valgt til Folketinget. Bare det 
at træde ind på Christiansborg har været en stor 
ære – en bygning med et historisk vingesus. Det 
er fantastisk og helt vildt stort, hvor jeg får mu-
lighed for at få indflydelse på lovgivningen. Det 
glæder jeg mig til.

Folketinget var ikke noget for mig...

Jeg vil dog begynde et lidt andet sted og fortælle 
lidt om vejen til Folketinget. Forhistorien er den, 
at jeg tidligere har søgt valg til Folketinget. Det 
var i 2005, hvor jeg blev valgt som 1. suppleant 
for de to nordjyske folketingsmedlemmer Lene 
Espersen og Jakob Axel-Nielsen. Jeg besluttede 
mig efter valget for at koncentrere mig om regi-
onsrådet og opgive mit folketingskandidat.

En af årsagerne til det skal blandt andet findes i 
den nederdrægtige tilgang til politikere, som vis-
se medier (specielt BT) lagde for dagen. Det gik 
blandt ud over den daværende familieminister 
Henriette Kjær, som blev tvunget til at gå af, da 
hendes mand havde rod i sin økonomi. Jeg fandt 
det simpelthen helt utilstedeligt, at en fremra-
gende og meget kompetent minister, som til-
med var mor til små børn, skulle slæbes gennem 
mediemøllen på den måde. Fotografer og jour-
nalister stod på spring i indkørslen, når børnene 
skulle afsted om morgenen. Der måtte være en 
grænse, og selvom jeg ikke havde noget at skjule, 
så kunne prisen for at være med i landspolitik 
altså blive for høj. Det skulle blive uden mig, når 
det foregik på den måde.

En ny situation for Nordjylland

Men man har jo som bekendt et standpunkt, til 
man tager et nyt. Ved det forrige folketingsvalg 
i 2015 fik Det Konservative Folkeparti som be-
kendt et dårligt valgresultat, og vi fik dermed 

ikke nogen valgt i Nordjylland. Det var et pro-
blem, for alle regeringsbærende partier bør selv-
følgelig være repræsenteret i vores region, så de 
kan tale de nordjyske interesser på Christians-
borg.

Dette var selvfølgelig også et problem for de 
nordjyske byråds- og regionsrådsgrupper, men 
egentlig også for partiorganisationen i det hele 
taget. Der var simpelthen blevet for langt til 
magtens centrum, hvis der ikke er valgt en lokal 
repræsentant. Vi kunne naturligvis sende en mail 
eller ringe til et folketingsmedlem fra en anden 
del af landet, men vejen bliver lidt mere træg end 
med lokalt valgt folketingsmedlem.
For at gøre en lang historie kort, så satte den re-
gionale partiorganisation en proces i gang for at 
finde nye kandidater og få rettet op på alt dette. 
Vi var som parti derfor nødt til at sætte alle sejl 
til, så vi igen kunne få en nordjysk konservativ 
valgt.

Jeg blev i den forbindelse spurgt, om jeg ville stil-

Min passion for sundhedspolitik 
Grundlovsdag blev Per Larsen vores nye nordjyske folketingsmedlem på Christans-
borg. Det betyder et farvel til jobbet ved Hedegaard i Nørresundby og goddag til en 
ny hverdag med udvalgsmøder, samråd, møder og debatter i salen. I denne artikel 
kan du læse mere om vejen dertil og den første tid.

Af Per Larsen, folketingsmedlem for Nordjyllands Storkreds

Her ses Per Larsen første dag på Christiansborg. Foto: Benjamin 
Rugholm (Det Konservative Folkeparti)
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le op, og det sagde jeg ja til. For jeg kunne mærke, 
at jeg brænder så meget for sundhedspolitikken, 
og at der er nogle alvorlige udfordringer i vores 
sundhedsvæsen, som jeg gerne vil bidrage til at 
løse, at jeg bare var nødt til at stille op.

En lang og hård valgkamp

Når man så har været i intens valgkamp fire uger 
uafbrudt, fra tidlig morgen til sen aften, så er det 
jo helt overvældende at blive valgt, og æren er 
ikke mindre, end den er til et lokalvalg, kan jeg 
roligt sige. Men et helt andet liv begynder. Plud-
selig er jeg politiker på fuld tid. Jeg var nødt til 
at opsige mit skønne job som produktchef hos 
Hedegaard og sige farvel til en masse dejlige 
kollegaer gennem mange år.

Valget var jo Grundlovsdag, og derfor begyndte 
det hele med ferie. Antallet af henvendelser til 
en nyvalgt er dog imponerende. Det føles næsten, 
som om alle vil mødes med en eller i det mindste 
sende en mail om dette og hint. Antallet er så 
stort, at man simpelthen ikke rent fysisk kan nå 
at besvare alle henvendelser. Jeg har også været 
til flere udvalgsmøder, og sundhedsministeren 
har været i samråd. Jeg har også stillet en hel del 
spørgsmål til ministeren. 

Folketingsåret begyndte for alvor tirsdag den 1. 

oktober med den officielle åbning for den nye 
samling med besøg af Hendes Majestæt Dron-
ningen. Så nu begynder for alvor arbejdet med at 
se på lovgivningen og få forbedret vilkårene for 
nordjyderne.

”Blev vi lige fordoblet?”

Sådan lød det retoriske spørgsmål fra partifor-
manden i juni, og ja, vi blev ganske rigtigt for-
doblet fra seks til nu 12 mandater. Nu med med-
lemmer valgt i hele Danmark. Nordjylland er min 
hjemmebane, og jeg vil selvfølgelig bruge rigtig 
meget energi på at fremme nordjyske behov og 
interesser.

Jeg har fået ordførerskaberne for sundhed og 
forebyggelse, psykiatri, ældre og fiskeri. Alle ord-
førerskaber, som jeg havde ønsket mig og derfor 
også er rigtig glad for. Men jeg er også meget be-
vidst om, at der bliver rigeligt at se til. Der skal 
snart forhandles en ny sundhedsaftale, som skal 
sikre, at vi kan blive ved med at honorere det sto-
re pres, der er på vores sundhedsvæsen. Et pres, 
der bare vokser. Med udsigt til næsten tre gange 
så mange +80-årige end i dag. Tilmed i et sund-
hedsvæsen, der hele tiden udvikler sig med nye, 
bedre og mere skånsomme behandlinger. Ny, 
langt mere effektiv medicin med færre bivirk-
ninger, herunder personlig medicin, hvor lægerne 

drev mig ind på Christiansborg

Den nye folketingsgruppe på 12 medlemmer foran Christiansborg. 
Foto: Allan Ringgaard (Billedwerk)

Glæden var ikke til at skjule, da det nye adgangskort 
kom i hus. Foto: Per Larsen
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kan ramme den bedste behandling i første hug.

Der mangler folk!

Det handler ikke kun om penge, som der dog skal 
bruges flere af, men også om hænder og hoveder. 
Vi mangler sygeplejersker, læger, bioanalytikere, 
jordemødre og flere andre faggrupper. Udsig-
ten til at kunne skaffe tilstrækkeligt personale 
fremover er begrænset, fordi kommunerne også 
hungrer efter social- og sundhedsassistenter, 
pædagoger og så videre. 

Erhvervslivet higer også efter dygtige unge, som 
vil udfylde de mange jobs, der bliver ledige, når 
de ældre medarbejdere går på pension, men jo 
også til at besætte mange nye jobs som følge af 
den grønne omstilling. Der bliver med andre ord 
kamp om de unge fremover, og derfor skal alle 
tilgængelige ressourcer også bruges.

Forebyggelse er vigtigt

Forebyggelse af sygdomme skal også have et 
løft. Jeg har på mit partis vegne stillet et beslut-
ningsforslag, som skal pålægge regeringen at 
hæve prisen på en pakke cigaretter til mindst 60 
kr. Jeg skal love for, at det ikke er lige populært 
alle steder. 

Men når vi kan forhindre 75.000 kræfttilfælde, 
hvis ingen 0-17-årige begynder at ryge, har vi 
altså en pligt til at reagere. Vi ved, at 40 børn og 
unge hver dag starter med at ryge, og det vil en 
markant prisstigning reducere betydeligt.

Vi har behov for en bedre psykiatri

Der skal også forhandles en ny psykiatriaftale, 
hvor jeg og andre vil presse på for at få en 10-
årig aftale i stand. Psykiatrien har i alt for mange 
år været finansieret via satspuljemidler, som jo 
er midlertidige. Derfor er det på tide, at vi sikrer 
psykiatrien økonomisk med en langsigtet plan, 
som er fuldt finansieret af varige midler. Men 
også psykiatrien er presset på mandskab. Vi har 
alt for få dansk uddannede psykiatere og efter-
hånden også mangel på sygeplejersker her. 

Ikke at udenlandske psykiatere ikke er gode, for 
det er de, men vi bliver nødt til at gøre psykiatri-
en mere attraktiv for de unge, der uddanner sig i 

sundhedsfagene. Jeg vil arbejde for mere forsk-
ning i psykisk sygdom og behandling. Forskning 
kan dels skaffe os mere viden om, hvad der virker 
bedst, men også være med til at gøre psykiatrien 
mere interessant og prestigefyldt.

Også på ældreområdet er der en stor opgave at 
tage fat på. At vi har udsigt til at leve længere og 
blive rigtig gamle er kun godt, men det forpligter 
og udfordrer. En værdig alderdom med medmen-
neskelig og omsorgsfuld pleje skal være en selv-
følgelighed, når den enkelte ikke længere kan 
tage vare på det hele selv.

Fiskeriområdet skal jeg have læst op på, for det 
har jeg ikke arbejdet med før, men først og frem-
mest skal vi sikre en god aftale med Storbritan-
nien efter Brexit, så danske fartøjer kan fort-
sætte med at fiske i britisk farvand som hidtil. 
Fiskeriet har rigtig stor betydning i Nordjylland, 
så det er vigtigt at kunne blive ved med at ud-
vikle fiskeriet. 

Der bliver travlt på Christiansborg, men fornøjel-
sen og æren ved at være her er stor. Danmarks 
smukkeste arbejdsplads, synes jeg. Med sine 
over 45.000 m2 og flere end 2.000 medarbejdere 
er det et imponerende sted at have sin daglige 
gang. 

Og så er der simpelthen et meget højt service-
niveau og en venlighed, der er helt i top. Både 
blandt politiske kollegaer på tværs af partierne, 
men også på tværs af organisationen.

Her skal jeg nok blive glad for at være.

Fortsat fra forrige side....

Det var bestemt ikke for at få et godt Facebook-opslag, at vi rette-
de på Venstres plakat :-) Foto: Jonas Søby Pedersen
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Kom til foredrag med

CONNIE HEDEGAARD

Det Konservative Folkeparti i Aalborg inviterer i samarbejde med Ingeniørforeningen  
IDA til et foredrag med Connie Hedegaard. Hun er i dag formand for Concito - den 
grønne tænketank i Danmark, og har tidligere både været folketingsmedlem, miljø-, 
klima- og energiminister samt EU’s første klimakommisær.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu! Der kommer mere information og mulighed for 
tilmelding på et senere tidspunkt.

20. februar 2020
i Aalborg
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Den opbakning vi soldater modtager d. 5. sep-
tember, den modtager vi også fra Det Konserva-
tive Folkeparti, hver gang der tales forsvar. Hvis 
man har forsvaret som mærkesag, så skal man 
søge mod Konservative – det kan der ikke være 
tvivl om. Bare i min tid som professionel soldat 
har Konservative udvist stærkest støtte til for-
svaret. Det har jeg set gennem tre punkter:

1. Fik opretholdt værnepligten i de rødes for-
svarsforlig i 2012

2. Partiet forlod forhandlingerne om nye kampfly.

3. Begrænset begejstring over det seneste for-
svarsforlig.

Rettigheder og pligt - værnepligt er vigtigt!

Først og fremmest er værnePLIGTEN en vigtig 
del af den forpligtelse befolkningen har over for 
Danmark. Ikke over for staten, ikke regeringen, 
ikke dronningen, men Danmark. Den danske fane 
og det danske folk – os. 

Kapitel 8 i Danmarks Riges Grundlov handler om 
alle vores friheder og rettigheder. Det er alt det, 
der gør os til frie individer, der lever sammen i 
verdens bedste land. Kun én selvfølgelig pligt er 
tilstede: 

 ”Enhver våbenfør mand er forpligtet til  
 med sin person at bidrage til fædrelan 
 dets forsvar efter de nærmere bestem 
 melser, som loven foreskriver.” 

At leve i det land man tror på er bedst kræver, 
at man forsvarer det, hvis man trues af tyranner 
udefra. En sådan selvfølgelighed forsøgtes sus-
penderet i 2012, men Lene Espersen talte imod, 
og det endte med at værnepligten blev i Dan-
mark.

Ved at blive i forsvarsforliget 2012 vandt Kon-
servative en vigtig indflydelse på spørgsmålet 
om værnepligt, også selvom resten af forligstek-
sten ikke stod til at rede. Anderledes så det ud i 
2016, da Rasmus Jarlov opgav at få flere kampfly 
til Danmark og opgav at kæmpe for en ordentlig 
finansiering af disse. Han forlod den politiske af-
tale, da den hverken var ambitiøs nok eller finan-
sieret ordentligt. 

Da vi købte F-16-flyene købte vi 58 og vi har i 
dag 30 operative. De vil blive afløst af 27 F-35, 
hvoraf syv skal stå i USA til uddannelse. Finan-
siering skulle findes inden for forsvarets eget 
budget, i en tid hvor der i forvejen skulle effekti-
viseres og bespares. Det var på ingen måde kon-
servativ politik at skrive under på den aftale.
til flere udvalgsmøder, og sundhedsministeren 
har været i samråd. Jeg har også stillet en hel del 
spørgsmål til ministeren. 

Godt med flere penge til forsvaret

Ved det seneste forsvarsforlig skrev Konservati-
ve under, hvilket viser at Konservative ikke bare 
er kontrære. Mens man kunne se alle de andre 
ordføreres jubelkommentarer, var det dejligt 

Stram op på dansk forsvarspolitik
For ikke lang tid siden var der flagdag for udsendte i Danmark. Som soldat nyder 
jeg, at vi i Danmark har indført en flagdag for alle de danskere, der har ladet sig 
udsende for Danmark. Det er dejligt, at den indsats vi soldater har gjort fejres 
hvert år i hele landet.

Af Martin Emtekjær Andersen, oversergent i Militærpolitiet og bestyrelsesmedlem 

Martin Emtekjær Andersen er oversergent i Militærpolitet og er 
økonomisk ansvarlig i vælgerforenings bestyrelse.
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med lidt beherskelses fra Rasmus Jarlov. Med 
det nye forsvarsforlig øges forsvarsbudgettet, 
det er godt. Men som Rasmus Jarlov siger, vi ville 
gerne have mere. Det var vi det eneste parti, der 
ytrede. Hvorfor så det? Fordi med forliget og en 
tillægsaftale i 2019 er Danmarks samlede for-
svarsudgifter i 2023 oppe på 1,5% af BNP. 

Men i 2014 i Wales blev NATO-landene enige om 
at målet er 2% og alle lande ville kæmpe for at 
komme op på denne udgiftstørrelse inden for ti 
år. Den Konservative skepsis til nyeste forsvars-
forlig må altså betyde, at vi er de eneste der så-
dan rigtig går op i den aftale og samarbejdet i 
NATO.

Om de 2% er en god målestok, det er en diskus-
sion som dette indlæg slet ikke skal forholde 
sig til. Men der er brug for flere midler til vores 
forsvar. Når chefer, politiske ordførere, ministre 
og dronningen defilerer forbi forsvarets enheder 
håber jeg de ser det samme som mig.

Pressede soldater og gammelt matriel

I marts 2017 svarede hærchefen på ”rygterne” 
om, at der ikke var ammunition nok til uddan-
nelse og rutinering af vores soldater. Utrolig nok 
fandt Hærstaben ud af, at soldaterne ikke løj, 
men samtidig var lagrene ved Forsvarets Forsy-

ning, Depot og Distribution fyldte med samme 
type. Hærchefen udtalte, at det skyldes stor per-
sonelomsætning samtidigt med mange indsæt-
telser. Men at ammunitionen ikke flyttes fra cen-
traldepotet ud til kasernerne har intet med det 
at gøre. Det er et tegn på, at forsvarets logistik 
er blevet presset til det yderste gennem flere års 
besparelser og ”effektiviseringer”.

I september 2018 fremlagde rigsrevision en rap-
port, der konkluderer at vi ikke kan holde vores 
38 kampvogne så kampklar, at vi kan leve op til 
vores NATO-beredskaber. I 2017 var der 5 ud 
af 12 måneder, hvor vi ikke havde nok kørende 
kampvogne til at kunne opretholde vores bered-
skab. Og det var altså kun 15 kampvogne, der var 
tilmeldt beredskabet. Det er sjovt, at når vi taler 
om at russernes udstyr er gammelt og ikke vir-
ker, så kan vi ikke engang få vores eget til at køre.

Senest har brigadechef Henrik Lyhne anmodet 
om at melde fra til NATO-beredskaber, fordi vo-
res soldater bliver presset til det yderste. Lektor 
ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen 
kalder det en personelkrise. Forsvarschefen ud-
taler, at der ikke er en personelkrise, men at det 
er svært at skaffe personel som mekanikere og 
it-teknikere. Jeg tror ikke helt brigadechefen og 
forsvarschefen ser med de samme briller når de 
kigger på de operative soldater. Når en briga-

Genrebillede fra Forsvarsgalleriet. Kilde: Forsvaret.dk
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dechef kommenterer på at soldaternes beman-
dingssituation er bekymrende, så er det utroligt 
at den øverste chef ikke lytter.

Efter hurtigt at have defileret forbi Hæren med 
mig må I selv vurdere om I tør kigge på internet-
tet efter situationen ved Søværnet og Flyvevåb-
net. De tre eksempler er baseret på hukommel-
sen uden at tænke længe. Der er langt flere sager 
jeg kunne bringe op, men her er også lidt variati-
on i hvad de omhandler.

Flere penge til forsvaret skal selvfølgelig bruges 
på at gøre forsvaret driftssikkert igen. Når be-
folkningen kigger på forsvarets datablad, så skal 
det være fakta. Som befolkning forventer vi, at 
når vi har 38 kampvogne, så kører de. Selvfølge-
lig skal de vedligeholdes og synes m.m. Men at 
vi ikke kan magte at holde halvdelen kørende, er 
skuffende og utilstrækkeligt. Pengene skal også 
bruges til at fylde organisationen med soldater 
så vi ikke har alle de tomme pladser. Det kræver 
et reelt øget fokus på fastholdelse, og ikke bare 
chefer der smider ordet ud som en floskel.

Længere værnepligt

Men pengene skal også bruges til mere forsvar. 
Vi skal forlænge værnepligten med en funktions-
uddannelse. Efter fire måneders basisuddannel-
se skal hver værnepligtig modtage mellem fem 
og otte måneders uddannelse i at udføre en be-
stemt funktion i et motoriseret infanterikompag-
ni, hvis de ikke vælger at blive professionelle sol-
dater. Denne funktionsuddannelse skal vi bruge 
til at lave et mobiliseringsforsvar, der i tilfælde 
af krig kan genindkaldes og er klar til at forsvare 
det danske territorium. 

Det er ikke muligt at gennemføre nu, da en 
værnepligt på fire måneder ikke er nok til at 
gennemføre en funktionsuddannelse ud over 
basisuddannelsen. Samtidigt er vores mobilise-
ringsmateriel blevet nedlagt, dette skal genind-
føres, eller indkaldes de til kamp i civilt tøj med 
jagtgevær og høtyve.

Selvfølgelig skal disse mobiliseringsenheder 
kunne genindkaldes på øvelser med de professi-
onelle soldater, så vi lærer at bruge dem i vores 
opgaveløsninger. De har bl.a. ekstremt stor vær-
di til sikring af kampvogne i beredskabsområder, 
sikring af march gennem skov og flankesikring 

under forsvarskamp. Genindkaldelse af tidligere 
værnepligtige skal altså også genindføres.

Forsvarschefen bør være øverste leder

Så skal vi gøre forsvarschefen til chef for forsva-
ret. Under ministeren sidder forsvarschefen, men 
ved siden af sidder fire civile styrelser, der alle 
bør ligger under forsvarschefen. Gør regnskab, 
materiel, personel og etablissementer til noget 
forsvarschefen også kan bestemme over. Det kan 
ikke passe, at chefen for forsvaret ikke er øverst 
ansvarlig for løntillæg, våbenindkøb, kaserne-
vedligeholdelse, styring af likviditet og de andre 
dele af disse områder.

Kun Danmark varetager danske interesser

Ovenstående er vigtigt at huske på. For kort tid 
siden viste en artikel på DR, at danske krigsski-
be bliver bygget med hjælp fra nordkoreanske 
tvangsarbejdere. Des mere vi lader andre nati-
oner ”hjælpe” med at lave vores militære isen-
kram des større risiko udsætter vi os for. Både i 
forhold til sabotage og spionage. Danmark, eller 
som minimum NATO laver militært isenkram til 
Danmark. 

Vi skal også inkludere mere end bare det militæ-
re isenkram. Vi skal indregne kamppladsen i det-
te. Det danske vejnet og informationens infra-
struktur er vital i en kampsituation. Veje og broer 
skal kunne klare transport af vores isenkram. Vi 
skal kunne springe broer, hvis det er bedre end 
at lade fjenden bruge dem. Vi skal have kommu-
nikation der fungerer under de værst tænkelige 
forhold. Det har været, og det meste er garante-
ret nedlagt. Det skal frem igen.

Jeg føler mig ikke truet på mit danske eksistens-
grundlag. Jeg føler ikke en trussel mod det dan-
ske territorium i en eksistentiel krig, som 1864. 
Men vores land er værd at forsvare. Vores forsvar 
ligger også i, at have et forsvar der kan forsvare 
sig. Det har en præventiv virkning, at vi ikke bare 
kan tromles over. Vi har nabolande, samarbejds-
partnere og allierede, der i langt højere grad 
frygter for deres grænser. Dem skal vi selvfølge-
lig være klar til at støtte, for sikkerheden, roen og 
freden i vores region. Det er i fred vi kan behand-
le humant og leve op til Grundloven. 

Vi skal bevare freden gennem et stærkt forsvar.

Fortsat fra forrige side....
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Dødsfald

Michael Klitgaard Mikkelsen 
2/10-1970 - 18/10-2019

Tidligere formand for vælgerforeningen, Michael Klitgaard Mikkelsen, er død. 

Michael var formand fra september 2015-januar 2018. Han trådte, tro mod sin na-
tur, til da foreningen var inde i en lidt hård periode og havde brug for ro, overblik 
og grundighed for at komme ovenpå igen. Og Michael klarede opgaven på fineste 
vis. Jeg havde personligt fornøjelsen af at sidde som næstformand i Michaels sidste 
formandsår og vi udviklede et godt venskab, der blev vedligeholdt indtil hans alt for 
tidlige bortgang. Jeg talte med Michael sidste gang et par dage før han gik bort – 
som så ofte før ringede han med en invitation til håndbold, og naturligvis også med 
et par politiske sager vi lige skulle diskutere. 

I den svære tid går mine tanker til Julie og Alexander - Michaels børn og omdrej-
ningspunkt. Foreningen deltog i begravelsen ved bestyrelsen og en krans.

Æret være hans minde.

Thomas P. Nielsen



Foredrag af Connie Hedegaard
Torsdag d. 20. februar
Utzon Center, Aalborg 
Slotspladsen 4, 9000 Aalborg

I samarbejde med Ingeniørforeningen IDA 
inviterer vælgerforeningen til foredrag med 
fhv. EU-klimakommisær og folketingsmedlem 
Connie Hedegaard.

Alle medlemmer vil på et senere tidspunkt 
modtage en e-post med mere information om 
blandt andet tid, tilmelding og program.

Generalforsamling i Nordjyllands 
Storkreds
Mandag d. 9. marts kl. 18:00/kl. 19:00
Skydepavillonen, Søndre Skovvej 30, 9000 
Aalborg

Mere information vil komme ud sammen med 
indkaldelse. Der vil som altid være spisning kl. 
18:00, mens selve generalforsamling starter 
kl. 19:00.

Den Konservative Madklub
Torsdag d. 26. marts kl. 18:00

God mad og spændende taler. Sted og mere 
information kommer via mail senere.

Grundlovsmøde
Fredag d. 5. juni
Flagstangen i Kildeparken

Sidste års succes med fejring af Grundloven i Kilde-
parken gentages.

Kommende arrangementer

Det Konservative Folkeparti
i Aalborg Kommune

Opstilling af spidskandidat til KV21
I løbet af april 2020 skal vi vælge spidskandidat 
til kommunalvalget i 2021. Der vil komme mere 
information ud om dette arrangement på et senere 
tidspunkt.

Virksomhedsbesøg hos Norris
Print Tech
Dette arrangement holdes i maj eller april 2020. 
Mere information kommer via e-post.

Den Konservative Madklub
I maj 2020 afholder vi endnu en udgave af madklubben.

Landsråd 2020
12. september - 13. september 2020
Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning

Det årlige landsråd afholdes i år i Herning.


