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Formand for Konservativ Ungdom

Morten George
Formand for Konservative Studerende

Kære medlem! Du sidder nu med forårsnummeret af 
vælgerforeningens seneste opus i hånden. Og det er 
sprængfyldt med spændende læsning! Der er aktuelt, 
baggrund, dybde og organisatorisk nyt. Og så kan jeg 
løfte sløret for, at du i maj måned skal til opstillings-
generalforsamling. Vi er i mål med at finde de stær-
ke kandidater, der skal til, for at vi kan få en plads i 
Folketinget. Og det er tiltrængt! Vi trænger til nordjysk 
besindighed og indsigt på Christiansborg, således vi 
kan få begrænset uigennemtænkte udmeldinger i stil 
med statsstyrede pointsystemer til velfungerende 
børnefamilier samt sherifudnævnelser af parkerings-
vagter, der skal kunne give bøder til miljøsyndere. Den 
slags er hverken konservativt eller intelligent. Vi skal i 
stedet fremme intelligensen i vores forslag og i højere 
grad give ansvaret og anstændigheden tilbage til bor-
gerne. Hvad er ideen i, at lave den ene lovstramning 
efter den anden velvidende at samfundet ikke kan 
håndhæve samme stramninger? Ansvar, anstændighed 
og livsglæde tilbage til danskerne – og lad os så få et 
fantastisk forår!

God fornøjelse med læsningen af bladet.

Thomas P. Nielsen, april 2018
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Thomas Krarup træder ud af byrådet
Som det vil være de fleste bekendt, er 
Thomas Krarup trådt ud af Aalborg Byråd 
for at tiltræde en stilling som offentlig ansat 
direktør i Jammerbugt Kommune. Det kom 
ikke som nogen stor overraskelse, selvom det 
var en ærgerlig udvikling efter en årrække som 
spidskandidat for vores parti. Mange møder, 
såvel politiske og strategiske samt meget 
økonomisk støtte er røget ”i vasken” ovenpå 
denne exit. Isoleret set er det rigtig ærgerligt, 
hvilket flere medlemmer også har givet udtryk 
for. Men vi er nødt til at anskue det fra den 
vinkel, at det er den slags, der sker. 

Fire år som rådmand uden en byrådsgruppe 
som backup tærer, og det har været tydeligt, 
at det har været meget vanskeligt at profilere 
sig politisk, når man er en del af det politiske 
embedsapparat. Vi fik lokalt ikke det valg, vi 
havde håbet på i Aalborg. Meget er skrevet og 
sagt om dette, men vi skal fremad og er nødt 
til at pudse brillerne og formen, og så tage fat 
på næste valg allerede nu. Enhver politiker der 
er avanceret fra en menig plads i byrådssalen 
til en rådmandspost, med hvad dertil hører af 
lønfremgang og eksponering vil vide, at vejen 
tilbage til den menige plads i byrådssalen er 

belagt med overvejelser – ikke mindst om den 
lønnedgang som man nu vil opleve. Det vil bl.a. 
betyde at det pludseligt er nødvendigt med et 
almindeligt job ved siden af byrådsarbejdet 
– og det er langtfra alle arbejdsgivere der har 
råd til at lade en byrådspolitiker holde fri i det 
omfang det kræver, når byrådsarbejdet skal 
passes.

Med Thomas’ exit byder vi velkommen til 
Vibeke Gamst i byrådet. Og det er dejligt! 
Vibeke er en anstændig, klog og stokkonservativ 
kvinde – nærmest definitionen på et ordentligt 
menneske. Og hun glæder sig til at tage fat. Og 
som noget helt nyt inviterer fru Gamst til dialog 
med vælgerforeningen - sparring om du vil – 
både for at hente inspiration fra græsrødderne 
men også for at give noget tilbage til vælgerne. 
Det er rigtig fedt og noget vi ser meget frem til. 
Kig i arrangementskalenderen og hold øje med 
hvornår der er inviteret til en snak med Vibeke. 
Det bliver spændende! 
Stor tak til Thomas for hans indsats i de to 
forgangne perioder i byrådet og samtidig et 
stort og varmt velkommen til Vibeke, der vil 
kæmpe en utrættelig kamp for indflydelse og 
konservative idéer
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Socialpolitik: Hvad skal vi mene lokalt?

Lige siden vores parti blev stiftet i 1916 
har socialpolitikken været en central del 
af partiets DNA. Grundlæggende handler 
vores socialpolitik om sikre de mest udsatte 
mennesker den nødvendige hjælp, pleje og 
omsorg, der kan danne grundlaget for en mere 
tryg, værdig og meningsfuld tilværelse.

Debatcafé for medlemmer
Men hvordan skal det udmøntes i praksis? 
Det har du som medlem af Det Konservative 
Folkeparti i Aalborg Kommune nu mulighed for 
at få indflydelse på.

Tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 18:00 - 20:00 
afholder vælgerforeningen en debatcafé på den 
socialøkonomiske café »KaffeFair«, der åbnede i 
februar i år.

Her vil folketingskandidat Morten Thiessen og 
byrådsmedlem Vibeke Gamst holde et oplæg 

om deres syn på den sociale indsats lokalt, og 
herefter har du som medlem mulighed for at 
komme med input.

Kommunalvalget 2021
På mødet vil vi tage det første skridt hen mod 
at få udarbejdet et egentlig principprogram 
lokalt, så vores politik ved det næstkommende 
kommunalvalg i november 2021 kommer til at 
stå endnu klarere i vælgernes bevidsthed.

Kom til debatmøde om fremtidens konservative socialpolitik i 
Aalborg Kommune.

Debatmøde om socialpolitik

KaffeFair
Strandvejen 19
9000 Aalborg

22. maj 2018, kl. 18:00 - 20:00
Tilmelding senest d. 15. maj til 
aalborg@konservative.dk

Grundlovsmøde i 
Kildeparken
Efter mange år uden et lokalt grundlovsmøde, 
forsøgte bestyrelsen sidste år med et møde i 
Kildeparken i Aalborg. Det blev en succes med 
mange flere deltagere end forventet, og derfor 
gentager vi dette i år. Mødet bliver afholdt ved 
Flagstangen i Kildeparken.

På mødet får du mulighed for at høre 
folketingskandidat, byrådsmedlem og en 
overraskelse tale. Foreningen giver som altid en 
øl og sodavand til de fremmødte.

Bestyrelsen håber meget på at se dig.

Om aftenen holder KU sammen med Morten 
Thiessen et grill-arrangement i sidstnævntes 
have. Information om dette arrangement 
kommer ud pr. mail eller via hjemmesiden.

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

Pris: 399 kr.

Den nye parti- og kampagnejakke er en vandtæt shell-jakke 
med 100% vandtæt Hydrafort 5000 belægning i et let stof 
med blød struktur. Jakken er vindtæt og limet i sømmene, 
og så er der både to praktiske sidelommer, en inderlomme 
med velcrolukning og åbning til dine høretelefoner, foldbar 
og justerbar hætte, ærmer med elastiske ærmekanter og 
snøre med stopper. Jakken fås i størrelserne S, M, L, XL, XXL 
og 3XL, både som herre- og damemodel.

Bliv klar til valget!
Køb en kampagnejakke og bliv en del af vinderholdet!

Shoppen

Køb den på c-shoppen.dk

Folketingskandidat i Aalborg Østkredsen, 
Katharina Fræer Grundholm, er flyttet til 
København og har derfor valgt at trække sig 
som folketingskandidat for at gøre plads til 
en lokal kandidat. Det betyder, at Morten 
Thiessen er på nuværende tidspunkt er 
vælgerforeningens eneste folketingskandidat.

Katharina Fræer trækker sig 
som folketingskandidat

Torsdag den 25. januar 2018 blev den ordinære 
generalforsamling i vælgerforeningen afholdt. 
Igen i år var den henlagt Aalborg Kultur- og 
Kongrescenter og blev endnu engang indledt 
med en omgang stegt flæsk.

Formand Micheal Klitgaard Mikkelsen ønskede 
ikke at genopstille, og han indstillede på 
bestyrelsens vegne næstformand Thomas P. 
Nielsen, som blev valgt uden modkandidater.
Ny næstformand blev bestyrelsesmedlem Helle 
Christiansen.

Derudover var fire bestyrelsesmedlemmer på 

Ny formand og nye 
bestyrelsesmedlemmer

valg, samt to suppleanter. Morten Thiessen og 
Micheal Thorvig blev valgt for en toårig-periode, 
mens Christian Strier Jacobsen og Jonas Søby 
Pedersen blev valgt for en étårig periode. Martin 
Emtekjær Andersen og Erik Nicolaisen blev 
valgt som suppleanter.

Kort nyt fra din vælgerforening
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Køb den på c-shoppen.dk

Efter regionsrådsvalget i 2017 voksende den konservative gruppe i regionsrådet med ét mandat. 
Nye ansigter i regionsrådet er 32-årige Pia Buus Pinstrup fra Vesthimmerland og det tidligere 
folketingsmedlem Tage Leegaard fra Snedsted i Thy. Dermed er Det Konservative Folkeparti igen 
bredt repræsenteret i det nordjyske.

Dine regionale politikere

Per Larsen
Hjørring
Produktchef

Pia Buus Pinstrup
Vesthimmerland
Sygeplejerske

Tage Leegaard
Thisted
Lærer

Vibeke Gamst
Aalborg
Jurist

Generalforsamling i Nordjyllands Storkreds
Det er efterhånden ved at være en tradition med 
stegt flæsk ved nordjyske generalforsamlingen. 
Det var således også tilfældet ved generalfor-
samlingen i Nordjyllands Storkreds.

50 personer fra hele Nordjylland mødte op til 
fællesspisning og yderligere 30 personer stødte 
til efterfølgende.

Aftenen bød på en gennemgang er året i stor-
kredsen, herunder en godt valg til regionsrådet, 
bl.a. takket være Per Larsen. Partiformaden var 
også tilstede, og han fortalte lidt om situationen 
på Christiansborg.

Gruppeformand i regionsrådet, Per Larsen, taler om regions-
rådsvalget. Foto: Paw Nielsen

Partiformand Søren Pape Poulsen og storkredsformand  Claus 
Bunk. Foto Paw Nielsen

Mange medlemmer var mødt frem i Skydepavillionen i Aalborg. 
Foto: Paw Nielsen
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En helt almindelig februardag modtog jeg en 
kort SMS fra byrådsmedlem Thomas Krarup, 
hvori der stod...

Hej Vibeke. Vil du ringe til 
mig snarest muligt?
Bh Thomas

På trods af den sparsomme information, så 
anede det mig, hvad det betød. Selvom Thomas 
havde fået et flot personligt valg til Aalborg 
Byråd, kunne det alene ikke redde partiets 
rådmandspost. Vi stod stadig kun med en 
enkelt byrådsmandat og med et lammetævet 
Venstre som valgforbundsfælle og vigtigste 
samarbejdspartner. Jeg ringede Thomas op. Det 
forholdt sig som anet. Thomas ville høre, om 
jeg var parat til at springe ind som 1. suppleant 
og overtage hans plads i Aalborg Byråd. Han 
havde efter fire års orlov fra sit gamle arbejde 
fået et nyt job, som ikke kunne forenes med 
byrådsarbejdet i Aalborg. Jeg følte mig særdeles 
parat, selv midt på rastepladsen Gudenåen 
Ø, hvor samtalen fandt sted. Og Thomas lød 
både beslutsom og glad, selv om han ikke ville 
fortælle mig, hvad det var for et job, han havde 
fået! Det var ikke officielt endnu.

Et tab for partiet
Jeg var på partiets vegne helt klar over, at 
dette her var et tab. Kandidater som Thomas 
hænger desværre ikke på træerne. Det kan 
alle politiske partier tale med om. Det er ikke 
helt uforståeligt, for byrådsarbejdet i en stor 
kommune har et omfang, som ikke kan forenes 

med en karrierestilling, - eller blot med et 
almindeligt heldagsarbejde, med mindre man 
har en meget forstående arbejdsgiver. På den 
baggrund rummer Thomas Krarups exit til en 
direktørstilling i en nabokommune alligevel et 
stort positivt element for politisk interesserede. 
Det kan altså lade sig gøre at omsætte politisk 
ledelseserfaring til civil do. Det må da stimulere 
interessen for at stille op. 

Jeg glæder mig til at tage fat
For mig personligt var det virkelig en glædelig 
samtale. Jeg har ikke lagt skjul på, at det var en 
stor skuffelse for mig, da vi ved kommunalvalget 
i 2013 mistede det ene af vores to mandater, 
så kun spidskandidaten blev valgt. Arbejdet i 
Aalborg Byråd er meget interessant, og når man 
gennem tre valgperioder har været med til at 
præge udviklingen, er der intet, man hellere vil, 
end at fortsætte det, der er sat i gang. Jeg sidder 
i Regionsrådet og vil naturligvis fortsat gøre det. 
De to poster kan sagtens forenes. Det ved jeg af 
erfaring fra perioden 2010-13, hvor jeg også sad 
begge steder. Da jeg blev ringet op af Nordjyske, 
straks da pressemeddelelsen var sendt ud, 
svarede jeg på Jesper Schouenborgs spørgsmål, 
at jeg mest af alt glædede mig til at tage fat på 
byplanlægningen, for jeg synes, at noget er løbet 
helt af sporet. Jeg var i byrådsperioden 2010-13 
med til at fastlægge områder for højhusbyggeri. 
Felter blev udlagt efter stort arbejde og med 
høringer og borgerinddragelse. Nu skyder de op 
alle vegne! Jeg var med til lignende processer 
for Godsbanearealet, Eternitten og Østre Havn. 
Store tanker og flotte papirer. Hvad er det 
blevet til? Ganske uhæmmet byfortætning. 
Endda uden den mulighed for gårdrydninger, 
som karrebebyggelsen i Københavns ”sorte 
firkant” gav mulighed for.

Vibeke er klar til 
byrådet

Tekst: Vibeke Gamst

Den 1. april 2018 blev Vibeke Gamst nyt konservativt medlem af Aalborg Byråd 
efter Thomas Krarups exit.
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Da avisen udkom, sagde rådmand Mai-Britt 
Iversen til mig: ”Nej, det sagde du da ikke, 
vel?” Det var en drillende bemærkning, for 
selvfølgelig glæder jeg mig ikke kun til pladsen i 
By- og Landskabsudvalget, men også til pladsen 
i Familie- og Socialudvalget. Det udvalg er 
nyt for mig, men jeg har siddet i Børn- og 
Ungeudvalget (tvangsfjernelsesudvalget), så 
nu kan jeg bl. a. være med til at præge, hvad vi 
stiller op med forebyggelsen, og hvilke tilbud vi 
giver til børn og unge i udsatte familier.

Jeg har brug for dig - som medlem!
Det bliver arbejdsomt. Derom nærer jeg ingen 
tvivl. Det må ikke kunne mærkes, at jeg er 
ene mand på skansen. Jeg skal spille på alle 
tangenter og være så synlig som mulig. Vendt 
positivt kan man sige, at det også giver den 
ultimative frihed. Jeg er ikke spor betænkelig 
ved det at arbejde alene eller at være min 
egen nærmeste rådgiver og kritiker. Det ligner 
på flere måder den situation, som en leder 
altid arbejder under, og jeg har mange års 
ledelseserfaring fra den offentlige sektor. Jeg 
er meget opmærksom på, at information og 
inspiration ikke kommer lige så let til mig, 
som til et medlem af en større gruppe. Det vil 
kræve stor åbenhed, nysgerrighed og evne til 
involvering og samarbejde. Jeg tror nok, at jeg 
besidder en stor portion af de dele.

Jeg får brug for organisationen – for jer! 
Afhængigheden mellem organisation og 
politikere er altid gensidig, men som enegænger 
i Byrådet er det endnu tydeligere for mig. Jeg 

modtager med stor appetit input fra jer, og I kan 
regne med, at jeg gerne stiller op, når I kalder 
på min medvirken til jeres aktiviteter. Lars 
Henrik Heilesen var på Facebook så venlig at 
sammenligne mig med en Audi. I betragtning 
af, at det er hans eget foretrukne bilmærke, 
tager jeg det til mig som en kompliment, selv 
om vi kører Mercedes her i familien. Jeg skal 
gøre mit bedste for at leve op til Audis gode 
omdømme, som går på både køreegenskaber, 
driftssikkerhed og design. Jeg håber så, at jeg 
må gå fri af den ældre A4’s svaghed, som siges 
at være rustdannelse ved begge bagklapper nær 
baglygterne!

Fakta om Vibeke Gamst
Vibeke er 70 år og gift med Oluf Gamst, der 
er aktiv læge. De er bosat i Aalborg.

Uddannet jurist fra Aarhus Universitet og har 
en alsidig erhvervserfaring, herunder som 
mangeårig kulturchef i Nordjyllands Amt.

Blev første gang valgt i Aalborg Byråd i 2002 
og sad her indtil 2013. Igen medlem fra 1. 
april 2018.

I mellemtiden har hun været medlem af regi-
onsrådet siden 2010 samt meningshedråds-
medlem i Budolfi Sogn.

Aktivt medlem af Rotary og bestyrelsesmed-
lem flere fonde og institutioner, herunder 
Aalborg Kultur- og Kongrescenter.

Vibeke Gamst på sin nye plads i byrådssalen. Foto: Jonas Søby
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Måske drejer den truende konflikt om noget 
andet end arbejdsgivernes og arbejdstagernes 
vanetænkende forhandleres evner at få noget 
på bordet?

Naturligvis er lønstigninger da en rar ting, 
men de virker ikke som langtidsmotivation 
i et samfund så relativt trygt og velstående 
som Danmark. I HR-lingo er løn en såkaldt 
hygiejnefaktor, dvs. den må ikke være i for stort 
misforhold til markedet. Men er ikke hvad, der 
får folk til at synes om deres job? Det er ret 
væsentligt, for vi bruger ca. halvdelen af vores 
vågne tid på arbejde, og hvis det kun var for 
pengenes skyld vi gjorde det, ville det nok på 
mange måder blive for dyrt ret hurtigt.

Som jeg ser det er det mere et spørgsmål om 
faglig stolthed, mening og ansvar - eller omsat 
til arbejdsgiversynsvinklen, balancen mellem 
tillid og kontrol. Igennem de seneste tre årtier 
har den offentlige sektor været igennem 
flere reformer, som har ændret mange fag 
fra at være et kald til at være et almindeligt 
lønmodtagerjob, og i processen er noget gået 
tabt, som ikke kan erstattes med løn og regler. 
Det tror jeg både læger, lærere, politifolk, 
sygeplejersker og soldater kan skrive under på, 
og den varslede konflikts temaer vil ikke kunne 
løse de problemer som Lykketofts og Foghs 
New Public Management skabte.

Problemet ligger nemlig et helt andet sted. 

Først og fremmest ligger det i den politiske 
vildfarelse det er at lovgive i detaljer om alle 
samfundets forhold, forstærket af populistiske 
partiers forsøg på at fremstå handlekraftige, 
hver gang der opstår en fejl. Det skal man 
naturligvis ikke, for så overstyrer man fagligt 
mere kompetente mennesker og fratager dem 
ansvaret for deres handlinger. Intet er mere 
ødelæggende for den overordnede kvalitet, 
produktivitet og medarbejdernes motivation 
end en nidkær nulfejlskultur. Vi kan aldrig 

gardere os imod fejl, og det bedste middel til 
at minimere dem er ikke en rigide procedurer 
og detailregulering, men derimod ansvarlig og 
konsekvent ledelse. Den slags ledelse som ved 
at når man ”påtager sig ansvaret”, betyder det 
rent faktisk at man erkender at have begået 

”Igennem de seneste tre årtier 
har den offentlige sektor været 
igennem flere reformer, som har 
ændret mange fag fra at være 
et kald til at være et almindeligt 
lønmodtagerjob...”
Morten Thiessen, folketingskandidat i Vestkredsen

”Vi burde tale om 
mere frihed under 
ansvar for de 
offentligt ansatte!”

FOLKETINGSKANDIDATEN HAR ORDET:

Morten Thiessen, folketingskandidat
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fejl og at konsekvensen kan være at både 
medarbejdere og chefer sanktioneres eller 
endog må forlade deres jobs, hvis de ikke holder 
standarden.

Imidlertid vil DJØF’ernes nye skrivebordsadel 
nok ikke frivilligt opgive positionen som 
vellønnet og stort set ansvarsfrit øverste 
lag i den offentlige administration, selvom 
byrden af de mange chefer med den lille effekt 
bliver mere og mere åbenlys. Og de får en vis 
støtte af politikere, som i kraft af manglende 
kompetence i forhold til de meget store 
organisationer vi har dannet, føler behov for at 
blive beskyttet af embedsmændenes stødpude 
og mange regneark som fortæller at alt er godt.

Imidlertid taler parterne kun om løn - og så 
naturligvis om voksenbaby Anders Bondos 
sårede stolthed. Ingen af delene vil imidlertid 
hjælpe med at gøre de offentligt ansatte mere 
tilfredse eller den offentlige sektor bedre 
kørende, så vi vil stå i en endnu værre situation 
om tre år. Derfor er det på tide at få talt om de 
ting som rent faktisk betyder noget. Det kan 
næppe nås indenfor de få dage der er tilbage, 
men det ville være et stærkt træk at lave en 
aftale om mere frihed under ansvar, som skal 
være udmøntet f.eks. inden årsskiftet. Og så er 
der lønnen, for den skal jo naturligvis også være 
i orden.

Grundlæggende forstår jeg slet ikke at det 

kan give mening at forhandle løn for 800.000 
mennesker i ét bunkebryllup, men for 
bureaukraterne er det let at få ind i regnearket, 
og for de meget højrøstede fortidslevn som 
FOA’s Dennis Kristensen, giver det mulighed for 

”...det ville være et stærkt træk 
at lave en aftale om mere frihed 
under ansvar, som skal være 
udmøntet f.eks. inden årsskiftet...”
Morten Thiessen, folketingskandidat i Vestkredsen

at lukrere på andre faggruppers mere positive 
lønudvikling. En midaldrende ufaglært har bare 
ikke samme lønudvikling som en ung farmaceut, 
og så længe de politisk inficerede fagforeninger 
ikke vil acceptere mere lokal løndannelse og 
cheferne ikke gider bøvlet med at regulere folk 
efter fortjeneste, vil solidariteten blive strakt 
ud over rimelighedens grænser. Der er behov 
for langt mere fleksibilitet, og meget mere 
forretningsmæssig ansvarlighed i den offentlige 
sektor, og det vil nok også kunne tiltrække flere 
dygtige ledere i fremtiden.

Der er behov for både mod, erfaring, kreativitet 
og handlekraft for at skabe en ny løsning, ellers 
lever parterne ikke op til deres ansvar.

Morten Thiessen holder en tale under ved et grundlovsmøde på Dronninglund Slot.



Sæt          i kalenderen den 21. april
Det næste folketingsvalg er lige om hjørnet. Forberedelserne har 
været i gang længe, og vi er nu klar til at præsentere valgtemaer og 
kampagnetiltag for dig som medlem.

Det kommer til at foregå i Konferencesalen i Storcenter Nord lørdag 
den 21. april kl. 10 - 12.

Tilmeld dig på
konservative.dk/kampagne-kick-off/
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KU-formand ansat som kampagnekoordinator
af Andreas Nørgaard Schou

bekendtskaber, når jeg kører rundt i de KU-biler, 
der bliver stillet til rådighed for os under valget.

Vi skal nemlig huske på, at Nordjylland er langt 
mere end Aalborg. Vi skal ud og vende hver sten 
til valget, så vi formår at få fremgang. Vi skal 
vise, at den konservative bevægelse er vejen 
frem. At den konservative politik er den eneste 
rigtige.

Det glæder jeg mig utroligt meget til!

For Gud, Konge og Fædreland!

Snart står der et Folketingsvalg på menuen. 
Og jeg er sulten. Jeg er sulten efter det man-
dat som Det Konservative Folkeparti mistede i 
Nordjyllands Storkreds ved valget i 2015. Det 
tror jeg, vi alle er. 

Jeg er blevet ansat for Konservativ Ungdom i 
samarbejde med Partiet i stillingen som kam-
pagnekoordinator i Nordjyllands Storkreds. Det 
betyder, at vi i langt højere grad kan mobilisere 
fra én enhed, vi kan koordinere langt bedre og 
så giver det mulighed for at aktivere de frivil-
lige langt bedre. Og det må enhver kandidat 
vide, at frivillige er altafgørende for en vellykket 
kampagne.

Konservativ Ungdom og Det Konservative 
Folkeparti er to forskellige organisationer, men 
samlet én konservativ familie. Her vil jeg gerne 
huske Partiet på, at vi er den ældste organisati-
on – og man lytter til storebror! 

For selvom vi en gang i mellem har forskellige 
tolkninger af virkeligheden, så er det også vig-
tigt, vi står sammen, når det virkelig gælder. Jeg 
glæder mig til at krydse klinger og møde nye 

Andreas Schou
21 år
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Invitation til Landsråd 2018

Mere end 1.000 medlemmer deltog i landsrådet sidste år, der også blev afholdt i Tivoli Hotel og Kongrescenter i København.

Årets landsråd vil foregå i weekenden 22.-23. september 2018 i Tivoli Hotel og 
Kongrescenter. Det er en gylden mulighed for at få indflydelse på partiets politik.

Delegationen fra Aalborg sammen med Søren Pape Poulsen ved 
sidste års landsråd. Foto: Rasmus Degnbol

Landsrådet er årets begivenhed i Det Konser-
vative Folkeparti. Det er partiets højeste 
myndighed, og det er her, hvor partiets program 
og vedtægter vedtages. Det er også din 
mulighed for at møde andre medlemmer af 
partiet - på tværs af vælgerforeninger. 

Få politisk indflydelse
Alle medlemmer har møde- og taleret på 
landsrådet. Det er din mulighed for at påvirke 
partiet i den retning, du ønsker. Forslaget skal 
stilles igennem vælgerforeningen, så hvis du 
har et politisk emne, du brænder helt vildt for, 
så kontakt formanden snarest. Bestyrelsen har 
deadline i midten af juli.

Overnatning og fælles transport
Bestyrelsen arbejder på at arrangere fælles 
transport og overnatning i forbindelse 
med landsrådet. Vi har dog brug for en 
interessetilkendegivelse fra dem, der ønsker 
dette. Dette kan ske via hjemmesiden:

aalborg.konservative.dk/landsraad2018

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til landsrådet, så tøv ikke 
med at kontakt en fra bestyrelsen. Så vil vi gøre 
vores bedste for at besvare det.

Partiformand og justitsminister Søren Pape Poulsen på talerstolen 
under sidste års landsråd. Foto: Rasmus Degnbol
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Kan vi gøre ansvar cool?

KLUMME AF

Børne- og socialminister Mai Mercado 
inviterede i begyndelsen af 2018 danskerne 
til at deltage i det interdisciplinære forum, 
“opdragelsesdebatten.” Formålet er at diskutere 
opdragelsen af det, som Thomas Blachman 
for nyligt i en åben høring om understøttende 
undervisning i folkeskolen kaldte “Danmarks 
guld”. Kan Det Konservative Folkeparti igen 
påtage sig ansvaret, at starte en offentlig debat, 
som hænger uløseligt sammen med konservativ 
politik og ikke mindst opdragelsesdebatten?

Kan vi starte ansvarsdebatten og har den 
nogensinde været så vigtig som nu? 

Siden paradigmeskiftet fra trangs- til 
retsbestemte offentlige ydelser i 1940’erne, er 
vi blevet bespist med en omgang grå og lunken 
rettighedssuppe, hvis mest målbare effekt er 
en ansvars-underernæret ungdom jeg selv er 
en del af. Som konsekvens af dette, møder vi 
unge alt for sent modgang og er børn sent ind 
i 20’erne. Rigtigt nok er vi alle et produkt af et 
rettighedsbestemt samfund, vi er født ind i det, 
vokset op med rettigheder - de er “normale” 
for os. Vi kan jo måske komme til at glemme, at 
rettigheder ikke er noget, som er dalet ned fra 
himlen, men noget vi giver til hinanden. Når vi 
glemmer dette, glemmer vi også det ansvar, 
vi har for os selv og for hinanden. For hvad er 
rettigheder i et ansvarsløst samfund? Intet - 
ingen tager ansvar for noget. Med andre ord er 
ansvar en praktisk nødvendighed, for at muliggøre 
et priviligeret samfund med rettigheder. 

En kritisk diskurs om ansvar og rettigheder er 
kun kontroversielt i Danmark, fordi socialstaten 
er en hellig ko. At tale om ansvar bliver hurtigt 
opfattet som om, at man taler med en hævet 
pegefinger og rynket øjenbryn - men intet 
kunne være længere fra virkeligheden. 

For der ingen er tvivl om, at ansvar er en 
nødvendighed for den enkeltes livskvalitet. Vi 
gør ikke noget for andre, som de kan gøre af dem 
selv. At miste selvstændighed, indgyder følelsen 
af at være en byrde for andre. Jeg har ladet mig 
fortælle at det også gør sig gældende under 
opdragelsen af børn. Hvornår stopper man med 

at binde sit barns snørebånd? Hvornår overtager 
barnet selv den opgave? Hvornår skal barnet 
have muligheden for, at tage ansvar for den lille 
del af sit liv, danne en identitet og få mere frihed? 
At tage ansvar er et forsøg på, at skabe orden i 
et kaos - at beherske virkeligheden så godt man 
nu kan. Ansvar er det modsatte af at forvente 
noget af andre, til gengæld er ansvar en måde at 
forvente noget af sig selv på. Jo mere ansvar man 
påtager sig, desto mere mening får man med livet 
- og det må vi ikke tage fra hinanden.  

Kan vi gøre ansvar “cool?”              

Ansvar kunne være en central del af enhver 
politisk diskussion i Danmark, og er en væsentlig 
paradigmeforskel mellem de to politiske 
fløje. Med færre der skal forsørge flere, sættes 
den danske model under pres. Har vi råd til 
rettigheder (velfærd) og hvis ikke, hvordan skal 
vi tage mere ansvar, for det vi har omkring os? Er 
ansvar noget vi kan forvente af hinanden på lige 
vis med rettigheder? Kan dikotomien mellem 
ansvar og rettighed være en indgangsvinkel 
til en offentlig debat om fx offentlige 
ydelser eller måske velfærd i sin helhed? 

Jeg synes vi skal stille os selv disse spørgsmål 
og mange flere i en ansvarsdebat, der afvikles på 
sammenlignelig vis med opdragelsesdebatten.

                                      er 27 år og 
ved Aalborg Universitet.
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Nyt fra Konservativ Ungdom i Aalborg

KUA har fået ny formand
Årets ordinære generalforsamling i Konservativ Ungdom 
i Aalborg blev afholdt den 6. februar. 21 medlemmer var 
mødt op.

Formand, Carolina Fræer Grundholm, havde på forhånd 
meldt ud, at hun ikke ønskede at genopstille til posten, 
og derfor skulle der findes en afløser. To kandidater hav-
de meldt sig på banen, Andreas Bjerregaard Laursen og 
Andreas Nørgaard Schou. Sidstnævnte vandt valget med 
13 mod 8 stemmer. Som næstformand fortsætter Sofie 
Therese Svendsen.

Generalforsamlingen besluttede desuden at nedsætte 
kontigentet fra 150 kr. om året til 100 kr. om året.

Mathias Albiero Guldborg og Andreas Schou, begge 
medlemmer i KU i Aalborg, var taget til Italien i for-
bindelse med parlamentsvalget i marts for at føre 
valgkamp for Forza Italia. Partiets ungdomsorga-
nisation, Forza Giovani, er KU’s søsterparti i Italien. 
Foto: Mathias Albiero Guldborg

Landsråd 2018
I weekenden 23. - 25. marts var der landsråd i Konser-
vativ Ungdom. I alt havde 13 medlemmer af foreningen 
rejst hele vejen til det sjællandske.

På landsrådet blev der valgt ny landsformand, som blev 
24-årige Anders Storgaard fra KU i Stor-Aarhus. Han 
blev valgt i forretningsudvalget sidste år.

Fællesbillede af de deltagende fra Nordjyllands Storkreds.
Foto: Lars Hellmund



Bliv klogere på borgerløn
Fredag d. 20. april kl. 15:00 - 16:00
Konservativ Ungdom i Aalborg
Kastetvej 24, 1. sal, 9000 Aalborg

Oplæg ved post.doc. Kristian Kongshøj, Aalborg Uni-
versitet,  om borgerløn - er det en vej, vi skal gå? Det 
afholdes som en del af Forskningens Døgn.

Efterfølgende vil der være fredagscafé i de tilstøden-
de lokaler.

Kampagne kick-off i vest
Lørdag d. 21. april kl. 0:00 - 12:00
Storcenter Nord, Aarhus
Finlandsgade 17, 8200 Aarhus N

Partiet præsenterer nogle af de kampagnetiltag, som 
vil blive brugt under det kommende folketingsvalg.

Tilmelding er nødvendig - læs mere på side 7.

Introduktionsmøde for nye medemmer
Mandag d. 7. maj kl. 16:30 - 18:00
Boyesgade 3, 8800 Viborg

Læs mere og tilmeld dig senest 27. april på:

konservative.dk/arrangementer/arrangement-for-
nye-medlemmer-den-7-maj/

Socialpolitisk møde i Aalborg
Tirsdag d. 22. maj kl. 18:00 - 20:00
KaffeFair
Strandvejen 19, 9000 Aalborg

Tilmelding er nødvendig - læs mere på side 5.

Grundlovsmøde
Tirsdag d. 5. juni kl. 11:00 - 13:00
Flagstangen i Kildeparken

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

Kommende arrangementer

Det Konservative Folkeparti
i Aalborg Kommune

Landsråd 2018
22.-23. september 
Tivoli Hotel- og Kongrescenter, København

Årets landsråd i Det Konservative Folkeparti. Læs 
mere på side 12.


