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Kommunal- og regionsrådsvalg 2017  

Så blev der stemt. Den 21. november var jeg sammen med 

min kone Anne Mette taget til Ans Idræts- og Kulturcenter 

for at stemme til kommunal- og regionrådsvalget. I Ans var 

der stor støtte til Venstre. Vi fik på dette valgsted 1141 

stemmer, som svarer til hele 60,5%.  

Jeg kan godt afsløre, at jeg stemte personligt på to gode 

Venstrefolk, der begge fortjente genvalg til hhv. kommu-

nalbestyrelsen og regionsrådet. Venstre mistede desværre 

en del borgmesterposter rundt omkring i landet. Men i mit 

lokalområde tilbageerobrede vi borgmesterkontoret i Vi-

borg Kommune efter mere end 20 års fravær. Derudover 

genvandt vi borgmesterposten i Silkeborg Kommune. Stort 

tillykke til mine gode kolleger Ulrik Wilbek og Steen Vin-

dum med borgmesterposten.  

Den 21. november var derfor kulminationen på en lang og hård valgkamp for de mange opstillede 

kandidater landet over. Jeg har, i tiden op til valget, tilbragt mange timer på torve og til valgdebat-

ter ude i landet, for at vise min støtte til gode venner og V-kolleger. 

Efter stemmerne blev talt op, kunne vi konstatere, at Venstre havde tabt omkring 10 borgmesterpo-

ster. Dette skal dog ses i lyset af meget gunstige konstitueringer for Venstre efter kommunalvalget i 

Nyt fra Borgen 

november 2017 
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2013. Men alligevel en generel tilbagegang, der ansporer mig og andre i Venstre til at lægge os endnu 

mere i selen frem mod næste folketingsvalg, der kommer senest i juni 2019. Venstre vil videre! 

____________________________________________________________________ 

Transportudvalgstur til Kiel 

Den 1. november tog jeg sammen med for-

mand for Folketingets transportudvalg Len-

nart Damsbo-Andersen og Socialdemokratiets 

transportordfører Rasmus Prehn til Kiel. I Kiel 

skulle vi mødes med vores gode kolleger fra 

Slesvig-Holstens Landdag, samt Dr. Bernd 

Buchholz, som er transportminister i delsta-

ten. Formålet med turen var at drøfte trans-

portpolitik, Femern-forbindelsen og naturlig-

vis fremtidssikringen af kapaciteten i Den Jy-

ske Transportkorridor. Derudover var der ind-

lagt en mindre studietur i programmet, hvor vi bl.a. var på ”Hafenrundfarth” med skib og bus i den 

gigantiske erhvervshavn i Kiel, samt udmundingen af Kielerkanalen. Havnen i Kiel fordeler bl.a. enorme 

mænger papir fra Sverige i store ruller. Vi oplevede ligeledes store skibsværfter og anløb af store 

krydstogtskibe. Jeg skal lige love for, at det er interessant og lærerigt for sådan en transportnørd som 

mig. Som i nok kan se på billedet, havde havnen kun sikkerhedsveste i børnestørrelser.  

Dernæst gik studieturen til motorvej A7 i Sles-

vig-Holsten, hvor vi var på tungvognskontrol 

sammen med det effektive BAG (Bundesamt für 

Güterverkehr). Det er en ordning, vi kan lære 

meget af, og med fordel indføre i Danmark mht. 

mere effektiv kontrol og aflastning af politiet. 

Det er der brug for i Danmark. Det handler om 

trafiksikkerhed og fair konkurrence inden for 

vejgodstransporten. 

Slutteligt havde vi møde i Kiel med den dygtige 

og engagerede slesvig-holstenske økonomi- og transportminister. Ministeren er varm tilhænger af at 

fremtidssikre kapaciteten i de primære transportkorridorer mellem Danmark og Tyskland. En effektiv 

transport i Europa og i Danmark er forudsætningen for bevægelsesfrihed, vækst og jobskabelse.  
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____________________________________________________________________ 

En weekend i familiens tegn 

Som folketingsmedlem er det ikke ofte, at 

man har en weekend uden arbejde på pro-

grammet. Derfor var det tiltrængt med en 

dejlig afslappende weekend i Ans med pause 

fra travlheden på Slotsholmen. Lørdag fik jeg 

besøg af børnebørnene Hanna og Marie samt 

deres søde hundehvalp Svend, mens deres 

mor og far var på julegaveindkøb. Som i kan 

se på billedet, hyggede vi os gevaldigt. Både 

med at tegne, lave papirklip og gå en tur ved 

naturperlen Tange Sø. 

Søndagen stod på masser af frisk luft og motion som indsamler i Ans ved Dansk Flygtningehjælps Lands-

indsamling. Lad os hver især sætte handling bag de kloge ord om at hjælpe flygtninge i deres nærom-

råder, så vi hjælper mange flere værdigt trængende, herunder børn i nød. Ved at hjælpe mere i nær-

områderne gavner vi rigtig mange i nød for forholdsvis få penge. Og vi bidrager til at ødelægge de 

kyniske menneskesmugleres givtige forretning baseret på folk i nød og håbløshed.  

____________________________________________________________________ 

På feltbesøg - fra Jylland til Sjælland 

”Bølgen” i Vejle af Henning Larsen er arkitektur i 

verdensklasse. Det kunne jeg selv bevidne, da jeg 

var på feltbesøg i Vejle. Feltbesøget i Vejle var en 

del af en større udflugt fra Jylland til Sjælland sam-

men med Finn Bach, Lene Christensen og Lars Mun-

køe.  

Det er nu dejligt, at se så flot arkitektur også kan 

finde vej til mindre byer i Jylland, og ikke kun er 

øremærket til større byer som København. ”Bølgen” 

har været lang tid undervejs, men nu er der endelig 

udsigt til, at projektet bliver færdigt inden for nær 

fremtid. Den sidste af de fem bølger er nemlig klar til indflytning medio 2018.  
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Efterfølgende gik turen til Fyn, hvor vi var på 

feltbesøg hos BG Betons store nye betonværk 

i Tietgenbyen ved Odense ca. 1. km fra Face-

books kommende gigantiske serverenhed i 

Danmark.  

Tredje besøg var på Sjælland hos virksomhe-

den SHT Korsør, hvor der produceres huldæk i 

lange baner til erhvervs- og boligbyggeri som 

etageadskillelse. Her udvides kapaciteten 

markant i den kommende tid. Det glæder 

mig, at der for alvor er gang i hjulene mange steder i Danmark. 

Sidste feltbesøg var ved ”Bryggens Bastion” på Amager. Her er Bach Gruppen fra Viborg bygherre på 

et gigantisk og visionært byggeprojekt midt i København på 125.000 m2 over jorden plus en p-kæl-

der.  

____________________________________________________________________ 

Konference om grænseoverskridende transport 

Tirsdag den 7. november var der konference på 

Christiansborg om transport på tværs af grænserne 

i Europa. Her var afsættet i de stadig store lønfor-

skelle mellem øst og vest. Vi har brug for effektiv 

grænseoverskridende transport som grundlag for 

vækst og velstand. Men vi skal også sikre fair kon-

kurrence og fair sociale forhold for chauffører. Alt 

det ser jeg frem til at drøfte meget mere i forbin-

delse med EU’s Vejpakke.  

____________________________________________________________________ 
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Viborg Handelsskole på Borgen 

Jeg var så heldig at få besøg på Christiansborg af 

elever fra Viborg Handelsskole. Det var dejligt, at 

opleve elevernes entusiasme og engagement i 

form af mange relevante spørgsmål vedrørende 

dansk politik. Eleverne er ved at efteruddanne sig 

inden for kommunal administration, som deres 

nysgerrighed i høj grad bar præg af. Det er som 

altid skønt af få besøg hjemmefra.  

 

 

 

____________________________________________________________________

Debat i Strøby  

I Strøby Hallen på Stevns var jeg kommet i godt sel-

skab med de lokale V-kandidater, der var stillet op til 

kommunal- og regionsrådsvalget. Her fik jeg en god og 

konstruktiv debat med de mange fremmødte deltagere 

om de lokale trafikale udfordringer, der er i området, 

samt hvordan disse udfordringer på bedst mulig vis 

overkommes.   
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Ministerbesøg ved AU Foulum  

Det var til stor glæde, at uddannelses- og forsk-

ningsminister Søren Pind takkede ja til min invi-

tation, om at besøge det store AU forskningscen-

ter i Foulum sammen med Ulrik Wilbek.  

Besøget havde fokus på intelligente løsninger til 

fremtidens cirkulære fødevareproduktion, inno-

vativ fødevareforskning samt fremtidens bære-

dygtige energisystemer. Med besøget fik vi et 

nærmere indblik i forskningen indenfor bl.a. bio-

gas og brint, hvor AU Foulum har et spændende 

samarbejde med Haldor Topsøe. Besøget gav også mulighed for at tage en drøftelse med ministeren 

om muligheden for at placere dele af jurastudiet i Viborg.  

____________________________________________________________________ 

Pihlen besøgte Grundfos 

November bød også på et besøg hos Grundfos i Bjer-

ringbro, hvor Kim Nøhr Skibsted og Ask Møller-Nielsen 

tog imod mig. Her fik vi en konstruktiv dialog om bl.a. 

omlægning til grøn transport, opgradering af Rute 26 

samt anlæggelse af den jyske parallelmotorvej. Virk-

somheder som Grundfos og deres medarbejdere har i 

høj grad brug for et godt vejnet. De skal ikke spilde 

både tid og penge på kø og trængsel på de danske 

veje. Vi aftalte, at jeg i første halvdel af 2018 holder 

en konference i samarbejde med Grundfos mhp. at sætte fokus på mobilitet på vejnettet og over-

gang til en grønnere transport. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155775217519454&set=pcb.10155775217624454&type=3
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Feltbesøg hos Mercantec i Viborg  

Hos Mercantec i Viborg gennemføres der god og 

gedigen erhvervsrettet uddannelse af rigtig 

mange unge.  

Der skal lyde et stort tak til direktør Kirsten 

Holmgaard for en interessant orientering og 

rundvisning. Herunder i skolens store bilafdeling 

for mekanikere samt det kommende nye data-

center. Vi har i høj grad brug for, at en langt 

større andel af de unge fra folkeskolen vælger 

erhvervsfaglige uddannelser, hvor der er garanti 

for job efter uddannelsen. Erhvervslivet sukker efter flere faglærte. Inden for nogle områder er der 

langt flere praktikpladser end elever. Gymnasiet er godt, men langt fra det eneste saliggørende.  

__________________________________________________________________________ 

Kommunal- og regionsrådsvalgkamp  

Som en del af valgkampen deltog jeg bl.a. i en V-valgcafe 

med 75 deltagere i Ans Idræts- og Kulturcenter. Her støttede 

jeg op, om de to lokale V-kandidater Steen Vindum og Jarl 

Gorridsen.  

Valgkampen fortsatte herefter med en tur på Frederiksberg, 

hvor jeg havde fornøjelsen af, at give en hjælpende hånd til 

min brave partifælle og gode ven, Peter Fjerring, der opstil-

lede til kommunalvalget på Frederiksberg. Også min gode MF-

kollega Jan E. Jørgensen kæmpede her. Jan blev genvalgt, og derfor skal der lyde et stort tillykke til 

ham.                                                               

Derudover hjalp jeg ”Den Blå Kost” – også kaldet Caroline 

Stage på Nørreport. Caroline har ydet en formidabel ind-

sats de seneste fire år - og nu er hun klar med nye mål til 

forbedring og udvikling af hovedstaden. Caroline vil gøre 
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op med de kriminelle bander, skabe bedre fremdrift i 

trafikken og bedre anvendelse af københavnernes 

skattekroner via et opgør med det nuværende bureau-

krati og fråseri. Tillykke til Caroline der også fik gen-

valg til byrådet.   

____________________________________________________________________ 

Strandtur 

Tak for et vellykket møde på Daugård Strand ved 

Vejle Fjord, hvor jeg medvirkede sammen med 

borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, 

borgmester Jens Ejner Christensen, Vejle Kommune 

og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Her 

var mere end 50 fremmødte lokale borgere, herun-

der en del socialdemokrater, for at markere deres 

stærke modstand imod Togfondens nye underfinan-

sierede jernbanebro over den naturskønne Vejle 

Fjord. Et stærkt signal til Togfondspartierne, herun-

der S og DF, der holder stædigt fast i Togfondens fase 2, selvom der mangler 15 milliarder kroner. I 

Venstres verden kan man ikke bruge penge, der ikke findes. Man er nødt til at prioritere de mange 

påtrængende vejprojekter, der ligger grydeklare og venter.   

 

 

 

 

 

 

 



9 
 
 

Stem – og gør gode tider endnu bedre  

Mange af verdens lande har desværre ikke fri-

hed og folkestyre, men derimod diktatur og 

undertrykkelse. Danmark er glædeligvis et 

frit land med folkestyre. Her til lands er det 

vælgerne, der nationalt, regionalt og lokalt 

bestemmer, hvem er skal have magten og 

træffe beslutninger til gavn for samfundet. 

Denne grundlæggende værdi i vores samfund 

skal vi holde meget fast i. 

Men folkestyre er ikke nogen selvfølge. Et ægte folkestyre kræver engagement og medleven hos den 

brede befolkning. Demokrati bør være noget for alle – ikke kun for eliten. Engagementet hos den en-

kelte kan naturligvis variere. Nogle er aktive som folkevalgte eller kandidater. Andre er medlem af et 

politisk parti. Og nogen er aktive i den vigtige debat i avisen og andre steder. Det er helt op til den 

enkelte. Af hensyn til vores demokrati er dog ønskeligt, at langt flere end nogle få procent melder sig 

ind i de politiske partier, der jo bestemmer, hvem alle andre er henvist til at stemme på. Ikke mindst 

de unge bør anspores til at engagere sig politisk. Men som et minimum bør alle stemmeberettigede 

udnytte deres ret – og pligt - til at stemme. 

Også her er der plads til forbedring. Ved det seneste kommunalvalg i 2013 var stemmeprocenten kun 

71,9 pct., mens 85,9 pct. af vælgerne stemte ved folketingsvalget i 2015. Der er således god grund at 

opfordre alle til at droppe sofaen den 21. november og i stedet søge mod valgboksene. Lad os med 

en høj stemmeprocent vise, at det danske demokrati er i fin form. Lad os værdsætte, at vi lever i et 

land med folkestyre. 

Det går godt i Danmark. Virksomhederne har igen fået damp på kedlerne. Siden sommeren 2015 er 

den private beskæftigelse steget med 102.000. Det er rigtig godt for vores økonomi – og dermed for 

vores fælles velfærd. Nu gælder det om at holde fast i kursen. 

Også i Viborg Kommune er der optimisme og fremgang. Mange flytter hertil, nye job skabes i det pri-

vate, vi har fået mange nye statslige job, ny boliger bygges, og erhvervsklimaet er blevet mildere. 

Men der er fortsat plads til forbedring. Lad mig nævne et par eksempler. 

Beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere er meget lav. Hvis denne gruppe var i arbejde i 

samme omfang som personer med dansk oprindelse, ville der alene for Viborg Kommune være en ge-

vinst på 116 mio. kr. om året. 
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Det er mange penge, der kunne bruges bedre på fx ældrepleje, sundhed, uddannelse og børn. Gerne 

i kombination med en sænkning af de høje skatter. Vi bør også bakke op om Ulrik Wilbeks mærkesag 

med at få flere af de alt for mange unge på sidelinjen ind på spillebanen - i arbejdsfællesskabet. Vi 

har brug for alle, ikke mindst unge med erhvervsfaglige uddannelser. 

Afslutningsvis vil jeg udtrykke håb om, at rigtig mange vælgerne på land og i by bakker op om Ven-

stres visionære, markante og synlige borgmesterkandidat, Ulrik Wilbek. Han har - sammen med Ven-

stres stærke kandidathold - fremlagt mål og midler med henblik på fornyet fremgang for Viborg og 

resten af kommunen. Disse kandidater fortjener opbakning med en personlig stemme. Også tak til 

alle øvrige medlemmer af byrådet for jeres indsats i de sidste fire år. I fortjener respekt for en stor 

arbejdsindsats i jeres fritid til gavn for alle vi andre. Jeg håber, at vælgerne vil kvittere ved at gå 

hen og stemme den 21. november. Stem, stem personligt – og vær med til at gøre gode tider for Vi-

borg endnu bedre! Fortsat god valgkamp. 

____________________________________________________________________ 

Transportpolitisk netværksmøde i Aarhus 

Mandag den 13. november gik turen til Aar-

hus, hvor der var transportpolitisk netværks-

møde på programmet. Dagen begyndte hos 

busvognmand Jess Abildskou, hvor vi fik en 

rundvisning hos Abildskou busser, efterfulgt 

af trafikal sightseeing i Aarhus by. Her hørte 

vi bl.a. om de trafikale udfordringer, som 2. 

etape af letbanen vil medføre for Aarhus by.   

Herefter besøgte vi det meget imponerende 

Arla Innovation Centre i Skejby, hvor vi gen-

nemførte en uhyre inspirerende konference 

om omstillingen til en grønnere transport. Arla er selv en gigantisk koncern, der er storforbruger af 

transport - og her er der stort fokus på grøn transport.  

Arla er en koncern, som består af 19.000 medarbejdere. Arla producerer 14 milliarder kilo mælk år-

ligt, heraf 5 milliarder kilo fra danske køer. De har en omsætning på 9,6 milliarder euro om året. 

Derudover kan Arla være stolte af at være verdens største økologiske mælkeproducent.  

Fakta om transport i Arla Danmark: 350 egne distributionschauffører. 200 trækkende enheder. 20 

millioner kilometer om året. Forbruger 8,4 millioner dieselolie om året. 2500 leverandører (mælke-

producenter) i Danmark. 21 mejerier, herunder i Rødkærsbro.  
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Mange tak for en spændende dag og til dagens oplægsholdere for nogle meget inspirerede indlæg.  

___________________________________________________________________ 

Cykelpolitisk Tænketank 

Hos Dansk Erhverv på Børsen deltog jeg midt i 

november i et særdeles interessant møde i den 

nyoprettede Cykelpolitisk Tænketank. Som 

transportpolitisk ordfører er jeg meget optaget 

af måder, hvorpå vi kan komme trængsel i by-

erne til livs. Her ser jeg cyklen som et vigtigt 

middel. Fremme af cyklisme, bedre cyklistad-

færd og cykelsikkerhed er alle vigtige emner, 

der skal have mere opmærksomhed. Derfor er 

jeg glad for, at vi nu har Cykelpolitisk Tænketank, der kan være med til at fremme cyklismen i Dan-

mark.  

Med tænketanken prøver vi at samle relevante aktører på tværs af brancher og politisk overbevis-

ning, som alle er interesseret i at fremme cyklismen, og få en større del af de danske borgere til at 

vælge cyklen.  

Jeg ser frem til at deltage aktivt i dette arbejde.   

____________________________________________________________________ 

Valgmøde i Ans Idræts- og Kulturcenter 

Jeg var så heldig, at have det ærefulde hverv 

at være upartisk ordstyrer ved det tværpoliti-

ske valgmøde i Ans Idræts- og Kulturcenter 

den 16. november. Jeg vil gerne takke kandi-

daterne og vælgerne for en god og levende 

debat. Tag aktiv del i folkestyret. Folkestyre 

kræver engagement og deltagelse. Og det ud-

viste de fremmødte hvert fald.   

____________________________________________________________________ 
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Feltbesøg i Løgstrup  

Som en del af valgkampen var jeg på besøg hos 

Dagli’ Brugsen i Løgstrup, hvor byrådskandidat An-

ders Jensen og de lokale handlende, satte mig ind 

i behovet for bedre skiltning til butikker og aktivi-

teter i mindre byer med omfartsvej. Den gode dia-

log tog jeg med videre til transportministeren, der 

var ved at lægge sidste hånd på den længe ven-

tede bekendtgørelse om tiltrængt lempelse af 

skiltningsreglerne for vejnettet. Det er altid dej-

ligt med gode og konstruktive indspark med afsæt 

i virkelighedens verden. De mere lempelige regler for skiltning vil nu træde i kræft den 1. januar 

2018. Dette er et godt eksempel på, at de problemer, jeg bliver opmærksom på, ved at jeg snakker 

med borgerne ude i virkelighedens verden, kan føre resultater. Derfor kan jeg kun opfordre til, at 

man kæmper for sin sag. Læs høringsudgaven til bekendtgørelsen her.  

____________________________________________________________________ 

Rundtur i Salling 

Den engagerede lokale V-kandidat Karsten Villadsen vi-

ste mig rundt i Salling for at sætte fokus på erhvervsli-

vets og borgernes behov. Her var der specielt fokus på, 

at vi får opgraderet statsvejen rute 34/26 mellem Hade-

rup og Thy via Salling og Mors til 2+1 vej. Virksomheden 

NG Metal i Balling skal have tak for en interessant rund-

visning og god drøftelse i kantinen. Herefter var jeg på 

et interessant og lærerigt virksomhedsbesøg hos Fjord-

vejens Maskinfabrik midt i hjertet af Salling. Også her 

efterspørges bedre veje - konkret opgradering af stats-

vejen rute 34/26.  

 

 

 

http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/88e49858-d81c-4f2a-a94d-e2d0f2a4c21d/BKG%20VEJAFM%20H%C3%B8ringsudgave%2016112017.pdf
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Hvis varm luft kunne bygge veje 

Af Søren Gade, Venstres gruppeformand, 

og Kristian Pihl Lorentzen, Venstres trans-

portordfører 

I denne kommunalvalgkamp har den social-

demokratiske formand, Mette Frederiksen, 

og andre socialdemokrater flere steder i 

landet talt varm for nye motorveje, veje 

og broforbindelser.  

I Holstebro talte Mette Frederiksen fx 

varmt for at lave den 7 km motortrafikvej, 

som kører nordøst for Herning, om til en 

motorvej. Og på et besøg i Næstved lovede Mette Frederiksen, at hun ville tage ønsket om en motor-

vej til Rønnede med tilbage på Christiansborg.  

Og det er jo glædeligt, at Socialdemokratiet tilsyneladende kan se fornuften i at investere i vores 

vejnet. Problemet er blot, at Socialdemokratiet i deres 2025-plan har afsat 0 kr. ekstra til nye veje. 

Samtidig holder Socialdemokratiet stædigt fast i at gennemføre alle projekter i Togfonden, som er 

underfinansieret med et tocifret milliardbeløb, og som gør, at der ikke er rum til investeringer i nye 

veje i de kommende år.  

Det betyder, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet i de kommende år har 0 muligheder for at 

anlægge alle de motorveje, de taler om.     

Venstre ønsker at bygge nye veje rundt omkring i Danmark. For alt for mange steder holder den dan-

ske vækst i kø. Vi ønsker at bygge nye veje de steder i landet, hvor der er behov. Så bilisterne kan 

bruge tiden mere fornuftigt end at sidde i kø – fx på tid med familien eller på arbejdet. 

Men i Venstre er det ikke blot varm luft, når vi siger, at der er behov for investeringer i vores infra-

struktur. Regeringen fremlagde tidligere i år en 2025-plan, som sætter vores mål for, hvordan vi vil 

gøre Danmark stærkere og rigere frem mod 2025. Det skal bl.a. muliggøre, at vi kan hæve rammen 

for de offentlige investeringer med 22 mia. kr. frem mod 2025. Det er penge, vi kan bruge på at 

bygge flere veje de steder i landet, hvor der er behov.  

Det er ansvarlig og holdbar politik, som står i modsætning til de tomme løfter, som Socialdemokra-

tiet gang på gang formår at fremføre. Hvis bare varm luft kunne bygge nye veje. 
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Slutspurt  

Den 18. november var jeg en tur forbi Venstres 

travle stand i Sct. Mathias Centret i Viborg. Her var 

slutspurten i kommunalvalgkampen sat ind. Sammen 

med brave lokale Venstrefolk kæmpede vi til det 

sidste for at sikre, at det nu er dygtige og visionære 

folk som Ulrik Wilbek, der sidder i borgmesterkonto-

ret i Viborg. Det er dejligt at se, at vores hårde 

valgkamp har båret frugt i Viborg Kommune. 

Også Jakob Harritz fra VU og Kim Dongsgaard havde 

sat slutspurten ind i henholdsvis Viborg og Rødkærsbro.   

__________________________________________________________________________ 

Hilsen fra Radio24syv 

Radioprogrammet Radio24syv havde inviteret mig 

ind til snak om Signalprogrammet til jernbanen. 

Det var ikke just den mest muntre sag at kom-

mentere på, men vi politikere må jo påtage vores 

ansvar for at skåne passagerne og skatteyderne 

mest muligt i den opståede situation.   

 

____________________________________________________________________ 
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Lærerigt besøg 

Tusind tak for det inspirerende feltbesøg hos virksomheden 

EL-CON i Viborg. Virksomheden beskæftiger på landsplan 725 

medarbejder fordelt på 14 afdelinger. Af de 725 medarbej-

dere er der intet mindre end 20 pct. lærlinge. Der er 22 lær-

linge i Viborg, og her praktiseres et tæt samarbejde med er-

hvervsskolen Mercantec. Dette er i høj grad et eksempel til ef-

terfølgelse i en tid, hvor der er hårdt brug for flere veluddan-

nede håndværkere. Også her efterspørges et bedre vejnet - 

opgradering af rute 26 til Aarhus samt anlæggelse af en ny 

jysk parallelmotorvej. EL-CON efterlyser desuden langsigtede 

rammevilkår for energiområdet mhp. effektiv omstilling til 

grøn energi.  

____________________________________________________________________  

Pihl på vagt i formandsstolen 

Som medlem af Folketingets Præsidie, føl-

ger der nogle ekstraordinære arbejdsop-

gaver ift. øvrige folketingsmedlemmer. 

Det kan f.eks. være opgaver i form af 

modtagelse af kongefamilien i forbindelse 

med officielle arrangementer. Derudover 

følger der opgaver, hvor jeg har vagt i for-

mandsstolen i Folketingssalen. Billedet 

her er fra en sen torsdag aften i for-

mandsstolen, hvor vi behandlede en 

række lovforslag. Det kan nogle gange 

blive lidt sent om aftenen. Men ikke desto 

mindre sætter jeg en stor ære i at være medlem af Præsidiet, og jeg varetager derfor de arbejdsop-

gaver, der følger, med stor glæde.  

____________________________________________________________________ 
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Pihlen på landet 

Fredag den 24. november startede jeg dagen med 

en køretur fra Christiansborg til Gjern. Her havde 

Frede Lundgaard Madsen inviteret mig ud i den 

fantastiske natur for, at se nærmere på et mini-

vådområdetestanlæg med filtermatricer. Fredes 

testanlæg virker på fremragende vis, da den fjer-

ner 50 pct. af kvælstoffet på årsbasis fra det til-

strømmende vand. Jeg kan sagtens forestille mig, 

at det bliver en af fremtidens innovative løsnin-

ger til bevarelse af et godt vandmiljø. Dermed 

kan vi opretholde den store landbrugsproduktion, vi har i Danmark.  

__________________________________________________________________________ 

En dag i veteranbilernes tegn 

Som i nok ved, er jeg lidt af en bilnørd. Derfor 

var jeg også meget beæret over at få den 

store fornøjelse af at tale ved Motorhistorisk 

Samråds årsmøde. Herefter fulgte en særdeles 

levende og inspirerende debat om bilhistorie. 

De gamle velholdte biler, motorcykler, lastbi-

ler, busser mv. er en vigtig del af Danmarks 

kulturarv. Bilen har gennem årtier gjort os 

frie, lykkelige og rigere - og bundet Danmark 

sammen på kryds og tværs.  

 

__________________________________________________________________________ 
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Debat med Margrethe Vestager 

ErhvervSilkeborg var vært for et fantastisk ar-

rangement, da EU-kommissær Margrethe Vest-

ager holdte oplæg i den flotte gamle byrådssal 

på Torvet i Silkeborg. Her kom Margrethe Vest-

ager med en status på det europæiske samar-

bejde. Herefter fulgte en spændende debat, 

som bl.a. omhandlede fair konkurrence på tværs 

af grænser, samt sikring af Europas ydre græn-

ser mod ulovlig indvandring og menneskesmug-

ling.  

__________________________________________________________________________ 

Krydsfelt 

Der skal lyde en stor tak for en god og sober poli-

tisk debat hos TV Midt Vest. Her drøftede jeg 

sammen med min røde MF-kollega Simon Kollerup 

og ordstyrer Klaus Knudsen Pedersen bl.a. vejin-

vesteringer, landbrugets fremtid, udflytning af 

statslige arbejdspladser og decentralisering af 

uddannelser. Se med på næste tirsdag.  

 

 

__________________________________________________________________________ 
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Forstærkning på Borgen 

Her i slutningen af november var jeg så heldig at få en 

forstærkning til mit team i form af Britt Andersen fra 

Otterup. Hun fulgte mit arbejde i en uge både på og 

udenfor Borgen, for at få et større indblik i livet som 

politiker.  

Britt er meget interesseret i politik. Derfor tøvede hun 

ikke og tog mig på mit ord, da jeg tilbød, at hun skulle 

opleve arbejdsgangene på Christiansborg. Det betyder 

at jeg havde fornøjelsen af, at arbejde sammen med 

Britt i en hel uge. Mange tak for en god uge.  

____________________________________________________________________ 

Møde med DTL 

Vicedirektør Ove Holm, DTL (Dansk Transport og Lo-

gistik) var en tur forbi Borgen, hvor vi havde et godt 

møde over eftermiddagskaffen. Jeg sætter meget 

stor pris på at blive opdateret på situationen ude i 

virkelighedens verden. Og i dette tilfælde den ver-

den som vognmændene oplever. Af mødet kan jeg 

konkludere, at målet fremover er at sikre ordent-

lige rammevilkår og fair konkurrence på vejene.  

____________________________________________________________________ 
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EUX Viborg besøger Borgen 

Tak for besøget på Christiansborg til de vakse og engage-

rede EUX elever fra Mercantec i Viborg. Det er altid dejligt 

at få besøg af så mange unge, som udviser stor politisk 

interesse. 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Pihl fik besøg af ældre fra Viborg 

Tak til ÆldreSagen Viborg for det kærkomne besøg på 

Christiansborg. Det var en fornøjelse at vise jer rundt og 

fortælle om folkestyret og mine opgaver på tinge. Her 

op til jul er det i særdeleshed spændende at opleve Chri-

stiansborg. Som billedet viser, er der pyntet op med mi-

stelten, juledekorationer og andet flot pynt. Juletiden 

er en dejlig tid her på Borgen.  

____________________________________________________________________ 

Nye skilteregler understøtter vækst og udvikling i landdistrikterne 

Af Kristian Pihl Lorentzen, Venstres transportordfører  

Venstre arbejder for at sikre vækst, udvikling og arbejdspladser i hele Danmark. Derfor har vi gen-

nemført en lang række tiltag, der er med til at understøtte et Danmark i bedre balance. Vi har mo-

derniseret planloven, igangsat udflytning af 3.900 statslige arbejdspladser fra Hovedstaden til resten 

af landet, gennemført en landbrugs- og fødevarepakke og iværksat en række andre initiativer, der er 

med til at sikre vækst, udvikling og arbejdspladser i hele landet.  

Heldigvis går det den rigtige vej. Eksempelvis har jobfremgangen fået fodfæste i hele landet. Det se-

neste år er beskæftigelsen steget i 93 ud af 98 kommuner.  
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Som et element i fortsat at understøtte vækst og udvikling i hele Danmark vil vi nu gøre det nem-

mere for virksomheder og foreninger at reklamere ved landeveje i landdistrikterne.  

Dermed får de små erhvervsdrivende i særligt vores landdistrikter bedre muligheder for at tiltrække 

nye kunder.  

Det er en ændring af reglerne for skiltning i det åbne land, som vil betyde, at de små erhvervsdri-

vende i landdistrikterne vil få bedre mulighed for at opsætte særlige vejskilte, der viser hen til fx 

den lokale slagter, bager eller købmand.  

Desuden lemper vi reglerne for opstilling af lejlighedsbannere, der annoncerer byfester, festivaler, 

sportsstævner m.v. Det er til gavn for det lokale foreningsliv landet over. 

Ændringen af skiltereglerne er sendt i afsluttende høring med henblik på ikrafttræden den 1. januar 

2018. Venstre fortsætter kampen for at skabe et Danmark i bedre balance. 

____________________________________________________________________ 

Her kan du se en oversigt over en række af mine kommende aktiviteter: 

FRE 01 DEC Vagter i formandsstolen i Folketingssalen.  

LØR 02 DEC Julefrokost i Ans med gamle venner fra skoletiden.  

MAN 04 DEC Politisk debat ved Dansk Jernbane Forbund i KBH. Bestyrelsesmøde i Støtteforenin-

gen vedr. Tange Sø.   

TIR 05 DEC Høring af udflytning af statslige arbejdspladser. Virksomhedsbesøg i Hillerød. 

ONS 06 DEC Debat ved Vejforum i Nyborg.  

6 – 7 DEC  Præsidiet i Helsinki i anledning af Finlands 100 års jubilæum.  

FRE 8 DEC Virksomhedsbesøg i Odense.  

SØN 10 DEC Mit barnebarn Maries 3 års fødselsdag.  

MAN 11 DEC Besøg hos erhvervsskolen i Silkeborg (College 360). 

TIR 12 DEC Officielt besøg fra Slovakiets parlament. Operation Julekort. 

ONS 13 DEC Møder med energiministeren og Dansk Erhverv.  

TOR 14 DEC Møde med miljø- og fødevareministeren. Møde om vandløb. Aftenmøde i Viborg. 

FRE 15 DEC Vagt i formandsstolen i folketingssalen.  

MAN 18 DEC Transportudvalgstur til Langå mhp. at se på IC3 tog ifm. Signalprogrammet. 

TIR 19 DEC Afstemninger og formandsvagt i folketingssalen.  

ONS 20 DEC Sidste mødedag i Folketingssalen inden juleferie. Møder på Borgen.  

TIR 21 DEC Møde på Borgen.  

22 – 31 DEC Juleferie. 
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