
 

 

Afslutningsdebat i Folketingssalen 

Traditionen tro havde vi 1. juni en livlig afslutningsdebat i 

Folketingssalen. I næsten 13 timer bølgede debatten frem 

og tilbage. Som medlem af præsidiet havde jeg æren at 

sidde i formandsstolen og dirigere debatten en del af dagen. 

Statsministeren var i topform og optrådte med vid, bid og 

humor. En rigtig god afslutning på en travl folketingssam-

ling, hvor regeringen og Venstre virkelig har fået noget fra 

hånden i form af indfriede valgløfter.  

  

 

 

Kongekroner lovlige – fornuften sejrede 

Dagen efter vedtog vil bl.a. lovforslag L174, der indebærer at de 

brave kromænd på de Kgl. Privilegerede kroer undgår at blive 

retsforfulgt fordi deres kro anvender den hævdvundne og kultur-

historiske kongekrone. Jeg har arbejdet meget med denne sag i 

dialog med en række frustrerede kromænd, og jeg glæder mig 

over, at de sunde fornuft sejrede.  

 

 

 

 



 

 

Vedvarende Energimesse i Bjerringbro 

Den 3. juni havde jeg fornøjelse af at deltage 

med indlæg og under paneldebatten ved Bjer-

ringbros store energimesse i Bjerringbro Id-

rætspark. Her satte jeg fokus på, hvordan vi får 

omstillet transporten, så vi på længere sigt 

overhovedet ikke kører på benzin og diesel. Id-

rætsparken var fyldt op med en masse interes-

sante stande. Jeg hilste på hos Grundfos, der 

præsenterede denne visionære og globale virk-

somheds grønne energiløsninger, herunder 

grundvandsbaseret energilager samt yderst 

energieffektive pumper. Tak til Ulrik Faaborg 

Glerup for en god snak.  

 

 

Grundlovsdag – Demokratiets festdag 

Grundlovsdag er i sandhed en festdag, 
for den dag fejrer vi det mest kostbare 
vi har - vores folkestyre og frihed. Den 
5. juni havde jeg selv æren at være 
grundlovstaler en række steder i det 
midtjyske. Jeg talte først i Lunden i 
Karup, hvor Karup Borger- og Hånd-
værkerforening holdt den traditions-
rige Grundlovsfest. Derefter gik turen 
gik videre til Levring Efterskole, hvor 
elever lærer og forældre var samlet i 
en dannebrogssmykket sal. Næste stop 
og tale var i den smukke have ved Her-
som Præstegård. Dagens fjerde og sid-
ste tale holdt jeg ved et stort Grund-
lovs- og Fars Dags-arrangement på tor-
vet i Kjellerup, hvor vi også fejrede 100-året for Kjellerups handels- og erhvervsliv.  

Traditionen tro var Dannebrog også hejst hjemme i Ans, hvor vi også fejrede min ældste 
datter, Julies 29 års fødselsdag.  

 

 

 

 



 

Stolte forældre  

D. 6.juni blev også en festdag for min familie. Min søn Frede-

rik bestod nemlig sin afsluttende prøve som elektroniklærling 

hos Grundfos med ikke mindre end to 12-taller. Et par dage 

efter var Anne Mette og jeg til demission, hvor vi fik lejlig-

hed til at gratulere og fejre de nye elektronikfagteknikkere. 

Stort tillykke til jer alle - der er hårdt brug for jer ude i virk-

somhederne.  

Ligeledes skal der lyde et stort tak til Mercantec i Viborg for 

en god faglig uddannelse og ikke mindst tak til Grundfos, 

hvor gode ledere og kolleger har lært Frederik en masse. 

Også tak for en interessant rundvisning i fabrikken i Bjerring-

bro.  

 

 

 

Viborg Stifts Folkeblads læ-

sere besøgte Christiansborg  

Det er altid en stor fornøjelse at få 

besøg på Christiansborg. D. 9. juni 

besøgte disse 55 gæve midtjyder 

mig, da de deltog i Viborg Stifts Fol-

keblads læsertur til København. Det 

var en sand fornøjelse at vise jer 

rundt og fortælle om mit arbejde 

som folketingsmand. Jeg er altid 

glad for besøg hjemmefra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tange sø – Min hjertesag 

Slaget om Tange Sø og Tangeværket udkæmpes fort-

sat. Også i juni måned har sagen vakt overskrifter i 

hjemegnens aviser, og jeg har også været aktiv i de-

batten. Den aktuelle anledning er en ny rapport, der 

rammer totalt ved siden af skiven. Tange Sø har eksi-

steret i næsten 100 år. Det er i min optik det glade 

vanvid at ændre på forholdene ved at tømme søen el-

ler ved at grave en 7 kilometer lang kunstig kanal til 

Gudenåen uden om søen – et projekt til mere end 250 

millioner kroner. Ikke mindst i lyset af de visionære 

100 procent grønne fjernvarmeprojekt, der er under 

dannelse ved Tangeværket, hvor effektive varme-

pumper kan udvinde varme ved at tage 0,1 grads 

varme ud af Gudenåens forbipasserende vand. 

Tange og Tangeværket skal bevares, og sammen med Foreningen for bevarelse af Tange 

Sø samt mange andre gode kræfter, kæmper jeg videre for denne midtjyske naturperle – 

ganske som jeg har lovet mine mange trofaste vælgere. 

 

 

  

På besøg hos KVM i Kjellerup. 

KVM er ledende på markedet for as-

faltanlæg, blokstensmaskiner og 

forme til blokstensmaskiner. Den 9. 

juni deltog jeg sammen med 30 an-

dre lokale venstrefolk i en yderst 

spændende rundvisning i produktio-

nen. Med oplæg fra borgmester 

Steen Vindum og undertegnede, fik 

vi sat gang i debatten om vækst i 

hele Danmark og i Silkeborg kom-

mune. Tak for en god og inspire-

rende aften i Kjellerup. 
 

 

 



 

Veteranbiler i Ans 

Jeg kan ikke lægge skjul på min kærlighed til alt, 

hvad der kan rulle og ræse. Herunder er jeg vild 

med veteranbiler over en bred front. Derfor er 

det en stor fornøjelse hvert år i juni når flotte 

veteranbiler fra nær og fjern kommer til træf på 

markedspladsen i Ans. Et sandt eldorado. Mit 

søde barnebarn, Hanna var også begejstret for de 

flotte køretøjer.   

  

 

 

 

 

Regeringens 1-års fødselsdag  

D. 18. juni kunne vi fejre 1 års dag for folketingsvalget sidste sommer, Når vi ser tilbage på 

det travle forgangne år, så har vi virkelig fået noget fra hånden. Sammen med andre lokale 

venstrefolk fejrede vi dagen på Nytorv i Viborg, hvor vi også bød på kage og fik fortalt 

borgerne lidt om alle de mange valgløfter, vi har indfriet. Resultater, der gør Danmark til 

et rigere og friere samfund. Vi fortsætter fremrykningen. 

 

 

 

 



  

Besøg hos Hospitalsenhed Midt  

Det var en fornøjelse at besøge Hospitalsen-
hed Midt d. 21. juni og få indsigt og viden om 
sundhedsvæsen i Region Midtjylland. En god, 
grundig og morgenfrisk orientering om enhe-
dens opgaver og drift gav mig et unikt indblik i 
enhedens funktion. Der er 4.400 medarbej-
dere i enheden fordelt på matrikler i Viborg, 
Silkeborg, Skive og Hammel. Årsbudgettet er 
2,5 milliarder kroner og produktionen omfat-
ter blandt andet 342.000 ambulante besøg og 
48.000 udskrivninger af patienter efter be-
handling. Også tak for orienteringen om det igangværende byggeri i Viborg af ny moderne 
akutafdeling mv. til 1,1 milliarder kr. Og ikke mindst tak til alle de dygtige sygeplejer-
sker, læger, portører og andre faggrupper, der hver dag knokler for at give os alle et godt 
og trygt sundhedsvæsen. 

 

 

Medieskolerne i Viborg 

Den 21. juni havde jeg også æren af at 

besøge Mediereskolerne i Viborg, hvor 

film- og tv-produktionsteknikere, re-

klame- og portrætfotografer samt 

webintegratorer bliver uddannet. Siden 

1987 har de opbygget fremragende kom-

petencer inden for medieområdet, der 

både gavner eleverne - og naturligvis de-

res kommende arbejdsgiver i mediever-

denen.  

 

 

Gitte Willumsen som folketingskandidat 

Min partifælde Gitte Willumsen blev i slutnin-
gen af juni valgt som ny folketingskandidat i Sil-
keborg Nord kredsen. Et stort tillykke til Gitte 
med kandidaturet. Jeg glæder mig til, at vi 
sammen skal kæmpe side om side for at sikre 
Venstre et flot resultat i Midtjylland ved næste 
folketingsvalg i 2019 – eller før….. 

 

 



 

Landsbyerne til debat 

D. 25.juni stod i landsbyernes tegn, 

da jeg sammen med Søren Pape (K), 

formand for Landdistrikternes Fæl-

lesråd Steffen Husted Damsgaard og 

Karin Gaardsted (S) havde en le-

vende og saglig debat om landdi-

strikternes udfordringer og mulighe-

der under SNAPSTING på Nytorv i Vi-

borg. Hvis vi ser på det danske sam-

fund som et tog, så har vi brug for stærke lokomotiver i form af de større byer. Men vi 

må aldrig glemme at få vognene (landsbyerne) med på toget. Danmark skal hænge sam-

men. Og vi skal sikre vækst i hele Danmark. Det kæmper Venstre og regeringen for.  

 

Besøg hos Mercantec i Viborg 

Vi skal have styrket de erhvervsrettede uddan-
nelser og motiveret flere unge til at vælge de 
faglige uddannelser, som i høj grad efterspør-
ges i erhvervslivet. Børne, undervisning- og li-
gestillingsministeriets seneste opgørelse fra 
marts 2016 viser, at hele 74 pct. af de unge 
vælger en gymnasial uddannelse på landsplan. 
I Viborg er tallet knapt 78 pct. og jeg forudser 
en stor og alvorlig mangel på dygtige faglærte. 
Derfor skal der lyde et stort tak til direktøren 
for Mercantec i Viborg, Kirsten Holmgaard, som 
jeg besøgte d. 27. juni. Vi fik en god snak om, 
hvordan vi får styrket erhvervsuddannelserne 
og får vendt udviklingen i en bedre retning. 

 

 

Feltbesøg i det Midtjyske  

D.  28. juni stod på tre feltbesøg til busvognsmænd i 
det midtjyske. 

1. Feltbesøg 

Jeg besøgt om formiddagen Silkebus i Silke-
borg, hvor dir. Brian Hansen og 72 dygtige 
medarbejdere arbejder med buskørsel inden 
for blandt andet turistfart, Rød Billet, børn til 
specialundervisning og rutekørsel i Salling.  



 

2. Feltbesøg 

Mit andet feltbesøg var hos Sørens Rejser i 
Kjellerup, som med dir. Lars Hansen i spidsen 
leverer turistrejser af høj kvalitet til lave jy-
ske priser. Firmaet har otte luksusbusser, som 
kører 20.000 gæster mere end 700.000 km om 
året.  

 

3. Feltbesøg 

Dagen blev afsluttet hos Viborg Turisttrafik v/ 
dir. Jan Dahl, der har 11 busser og beskæfti-
ger 10 faste chauffører samt 15 afløsere. Om-
sætningen kommer fra turistkørsel her-
hjemme og i resten af Europa. Eksempelvis 
kører de mange ture til Berlin for Viborg-eg-
nens skoler.  

 

Jeg lægger stor vægt på sådanne feltbesøg, 
der giver mig mulighed for som beslutningstager og lovgiver at bevare følingen 
med, hvad der foregår ude i virkelighedens verden – langt uden for den christians-
borgske osteklokke. Tak til de brave vognmænd for gode og lærerige besøg.  

Næste nummer af NYT FRA BORGEN kommer primo september. God sommer til alle! 

 

Kommende aktiviteter: 

Dato  Aktivitet  

JULI måned Ferie og afslapning med familien (Tyrkiet, Skagen, København og Ans). 

02-03 AUG Trafikkonference på Enø. 

11-12 AUG Vestres sommergruppemøde på Sydfyn. 

MAN 15 AUG Bisp Gunnars Gilde i Viborg. 

LØR 20 AUG Tange Sø Folk Festival i Ans. Søsætning af den første Tange Solbåd. 

MAN 22 AUG Transportpolitisk netværksmøde i Aalborg. 

23-25 AUG Transportudvalget på studietur til Nordjylland og Midtjylland. 

28-31 AUG Præsidiet til kontaktudvalgsmøde med Færøernes Lagting på Fyn. 

MAN 05 SEP National flagdag for udsendte soldater. Jeg taler ved arr. i Struer.  

TIR 06 SEP 30 års bryllupsdag.  

SØN 11 SEP Åbning af den nye motorvej ved Silkeborg.  

12-17 SEP Udenlandsk studietur med Transportudvalget. 

 


