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Mange besøg og uhyre vigtigt arbejde for vores
foreningsliv
Maj har været en oplevelsesrig og spændende måned, som har budt på mange besøg, både ude i landet,
men også en del, som har været inde på Christiansborg til rundvisning og spændende drøftelser.
Jeg startede måneden ud med et inspirerende og opløftende besøg hos Flyvestation Karup sammen med
Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen. Vi blev vist rundt på dette store og vigtige tjenestested, der
rummer ikke mindre end 3500 medarbejdere inden for hegnet. Efter mange års fejlagtig politik med massiv
nedskæring af Forsvaret skal vi i de kommende år genopbygge det til fordums styrke.
Måneden er også blevet brugt på, at arbejde intensivt med Venstres nye interne forenings-arbejdsgruppe,
der i maj måned arbejdede hårdt på et konkret politisk udspil til kraftig udlugning af det voldsomme bøvl og
bureaukrati, som titusinder af foreninger og frivillige ildsjæle over hele landet døjer med.
Vil du høre mig præsentere Venstres konkrete nye plan for “Operation Red Foreningslivet”? så vær med til
at fejre vores frihed og folkestyre og tag med til grundlovsmøde på Borgvold i Viborg den 5 juni kl. 14-16.
Oplever du foreningsbøvl? Så må du gerne maile os din konkrete oplevelse på mail:
redforeningerne@gmail.com.
Jeg ser frem til en spændende juni måned, som blandt andet byder folkeafstemning om det danske
forsvarsforbehold, Grundlovsdag, høringsmøder om Hærvejsmotorvejen, rundtur i Nord- og Midtjylland
med Transportudvalget, og ikke mindst folkemødet på Bornholm.
Jeg ønsker alle en rigtig god juni.
God læselyst.

Besøg af Viborgegnens Liberale Erhvervslaug
Indtryk fra en vellykket tur til Christiansborg og
København den 2. maj i regi af Viborgegnens
Liberale

Erhvervslaug.

Vi

aflagde

et

interessant besøg hos BY & HAVN, der
orienterede

om

fremtidsplanerne

på

havnefronten i København. Fantastisk det at
opleve HM Dronningens flotte gobeliner i
festsalen på Christiansborg, ruinerne under
Borgen samt de kongelige stalde.

Feltbesøg i Karup
Jeg havde fornøjelsen af at være på feltbesøg hos Flyvestation Karup sammen med Venstres
formand, Jakob Ellemann-Jensen. Tak til chefen, oberst Palle Mikkelsen, der orienterede og viste
rundt på dette store og vigtige tjenestested, der rummer ikke mindre end 3500 medarbejdere inden
for hegnet. Vi besøgte bl.a. skydeuddannelsen af
topmotiverede

værnepligtige

på

den

selvmarkerende feltskydebane samt de operative
og dybt professionelle eskadriller i Helicopter Wing.
Efter mange års fejlagtig politik med massiv
nedskæring af Forsvaret skal vi i de kommende år
genopbygge det til fordums styrke. En uhyre vigtig
opgave, som jeg agter at engagere mig politisk i.

Muligt terrornetværk på Kærshovedgård
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF for Venstre
Inden valget i 2019 lovede Mette Frederiksen danskerne, at der uanset hvad ville komme et nyt
udrejsecenter. Selvom udviste kriminelle på Kærshovedgård stadig begår kriminalitet og spreder
utryghed, er problemet efter tre år endnu ikke løst. Og ifølge en ny rapport fra Center for
Terroranalyse er der tegn på, at der dannes terrornetværk på centeret. Alligevel sidder regeringen
stadigvæk på hænderne. Venstre vil en anden vej. Vi vil have de udviste kriminelle væk fra
Kærshovedgård så de ikke længere skaber utryghed i lokalbefolkningen.
Center for Terroranalyse vurderer i en ny rapport, at personer på Kærshovedgård kan være særligt
modtagelige over for radikalisering og påvirkning fra islamistiske dagsordener, og at der på
nuværende tidspunkt findes et væsentligt antal løsladte terrordømte og andre muligt radikaliserede
løsladte på udrejsecenteret. Det er en alvorlig situation.
Ikke desto mindre sidder regeringen på hænderne. Den siger, at det bliver meget svært at finde
flertal til en ny placering, og at Kærshovedgård derfor risikerer at blive liggende. I stedet har de givet
beboerne i området en lille økonomisk kompensation som plaster på såret. En nabo til
udrejsecenteret har helt berettiget kaldt dette for ”et holdkæft-bolsje”.
I Venstre mener vi, at de kriminelle udviste udlændinge og personer på tålt ophold hører til på en
ubeboet ø. Det var derfor, at VLAK-regeringen og DF i 2018 besluttede at oprette et udrejsecenter
på øen Lindholm, så myndighederne fik langt bedre mulighed for at holde styr på gruppen, der har
begået kriminalitet og er uønskede i Danmark.

Amputerede ben - gigantisk skandale
Avisen Danmark kunne afsløre, at fejlen med de skandaløse amputationer af ben i Region
Midtjylland ikke kun har kostet førlighed og livskvalitet hos hundredvis af patienter, men formentlig
også liv.
Dermed tegner denne affære til at blive en af de
største sundhedsmæssige skandaler i nyere tid.
Ikke mindst fordi ansvarlige læger på et tidligt
tidspunkt advarede kraftigt imod det fatale forhold,
at man ikke gav forebyggende behandling, så
koldbrand kunne undgås.
Mine tanker går til det store antal patienter og
deres pårørende, som gennem årene er blevet
ramt hårdt.
Det kan kun gå for langsomt med at få kulegravet,
hvordan en så graverende fejl kunne opstå og
hvorfor advarsler blev ignoreret? Derefter skal
følge præcis placering af ansvaret for skandalen,
der bør få mærkbare konsekvenser for de
ansvarlige. Denne skandale må aldrig gentage sig.

Besøg af Ældre Sagen
Tak til disse friske midtjyske medlemmer af Ældre Sagen, der glædede mig med et besøg på Borgen.

Ventetider skal bekæmpes her og nu!
Der er fortsat uacceptabelt lange ventetider for køreprøver på Sjælland samt sagsbehandling af
ansøgninger mv. relateret til kørekort, førerkort, chauffører og vognmænd. Det er stærkt generende
for rigtig mange, herunder unge under uddannelse, samt mange chauffører og vognmænd, der har
kørsel som levebrød. Der er også fortsat en uholdbar situation
omkring mangel på køreprøver med lange ventetider til følge.
Venstre har længe presset hårdt på for konkret handling hos
transportministeren. Men der er ikke kommet mærkbare
forbedringer. Derfor kæmper vi videre.
Jeg har indkaldt transportministeren i nyt samråd den 8. juni
med følgende to samrådsspørgsmål:
1) Hvilke initiativer vil transportministeren iværksætte her og nu
for at afhjælpe den fortsat uholdbare og dybt uacceptable situation med meget lange ventetider på
køreprøver i hovedstadsområdet og på store dele af Sjælland?

2) Hvilke initiativer vil transportministeren iværksætte her og nu for at få afkortet de fortsat
uacceptabelt lange sagsbehandlingstider hos Færdselsstyrelsen med hensyn til kørekort,
lægeerklæringer, førerkort, chaufførtilladelser, vognmandstilladelser m.v.?
Samrådet er endnu ikke berammet, men ventes gennemført i maj måned.

4 gode grunde til at stemme JA
Maj måned blev præget af debatten op til den vigtige afstemning om EU-forsvarsforbeholdet den 1.
juni. Jeg bidrog bl.a. med dette indlæg:
Der er fortsat mange vælgere, der er i tvivl om, hvad de skal stemme
den 1. juni. Respekt for denne tvivl. Jeg vil her nævne 4 gode grunde
til, at jeg stemmer JA til EUs forsvarssamarbejde.
1) Sammenhold. Med Ruslands invasion af Ukraine kan vi se, at vores
fjender er villige til at gå i krig for at bestemme over frie lande i Europa.
Det kræver politisk sammenhold og fælles vilje i EU til at gå imod
krigsforbrydere som Putin.
2) Indflydelse. Danmark skal have indflydelse på forsvarssamarbejdet i EU. Danmark og Malta er de
eneste lande i EU med et forsvarsforbehold. Invasionen i Ukraine sætter gang i udviklingen af EU’s
forsvarssamarbejde. Danmark skal med til at præge udviklingen og være med til at bestemme,
hvilken retning forsvarssamarbejdet skal gå.
3) Styrk NATO. Forsvarsalliancen NATO ønsker et stærkt europæisk forsvarssamarbejde. USA og
NATO ønsker et stærkt forsvarssamar- bejde i EU. NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg har
udtalt, at “NATO og EU er to sider af same mønt. Vi har forskellige roller, opgaver og medlemskaber.
Men det vi gør, understøtter hinanden”
4) Ingen EU-hær. Det er stadig Folketinget, som beslutter, om danske soldater skal i krig. Et JA
betyder, at vi kan samarbejde om missioner med EU. Det betyder ikke, at danske soldater skal indgå
i en EU-hær – som i øvrigt slet ikke findes. Danske soldater vil aldrig blive sendt på mission uden
dansk samtykke i Folketinget. Og danske soldater vil naturligvis bære Dannebrog på skulderen.
Stem JA!

Operation Red Foreningslivet
Som led i arbejdet med et konkret V-oplæg vedr. mere frihed til foreningslivet (mindre bureaukrati,
lavere bankgebyrer) besøgte jeg i dag
Frivilligcenter Silkeborg. Tak til centerleder
Mona Gaarsdal for invitationen. Og tak til
formanden

og

direktøren

for

Frivillighedscentre og Selvhjælp Danmark
(FRISE), Lars Rasmussen og Casper Bo
Danø for en rigtig god drøftelse af det bøvl,
som små og store foreninger oplever i
dagligdagen. Handling er påkrævet, hvis vi
vil undgå svækkelse af forenings-Danmark
landet over.
Jeg glæder mig til at præsentere et konkret forslag til løsning på Grundlovsdag.

Pinlig og skandaløs affære
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF for Venstre
Det er i min optik fuldstændig skandaløst, at en hædersmand som fhv. minister Claus Hjort
Frederiksen nu i næsten et halvt år har været sigtet for landsforræderi. En dybt alvorlig sigtelse, der
i værste fald kan medføre en dom dom på 12 års fængsel.
Ifølge Claus Hjort - og ham tror jeg fuldt og fast på - handler sigtelsen alene om ting, han har sagt i
avisartikler og debatter, som har fundet sted i fuld offentlighed – og som i øvrigt har været alment
kendt i årevis. Regeringen påstår, at dens rolle blot har været et ”gummistempel” i sagen.
Men det hænger ikke sammen! Der stiller noget under.
Blandt andet kan BT berette om, at der i sagen har forgået en tæt korrespondance mellem
rigsadvokaten og topembedsfolk, herunder departementschef i statsministeriet, Barbara Bertelsen.
Og hvilke ministre har været inde over sigtelsen?

Det er dybt kritisabelt, at vi endnu engang oplever en magtfuldkommen regeringen, som forsøger at
mørklægge deres rolle i alvorlige sager, som kun kommer frem i lyset takket være en årvågen
presse.
Vi vil i Venstre ikke acceptere den lukkethed, som vi ustandseligt oplever fra regeringens side. Derfor
har Venstre stillet over 70 kritiske spørgsmål i Claus Hjort sagen, ligesom vi har indkaldt regeringen
i samråd. Men vi har endnu intet hørt noget fra hverken statsministeren eller justitsministeren. Det
er intet mindre end dybt pinligt og skandaløst. Læg dog kortene på bordet.

Lyt til skovens folk
Krigen i Ukraine med tilhørende sanktioner mod
Rusland vender op og ned på meget. Herunder også
markedet for træ til bygningstømmer, hvor priserne
stiger kraftig som følge af mindre udbud og stor
efterspørgsel.
Alligevel hos regeringen og de røde partier stædigt fast
i det overambitiøse mål om 75.000 hektar urørt skov.
Uden skelen til, at de derved undergraver både
klimapolitiken og målet om mere træ i byggeri ved at
enorme mængder god dansk træ blot skal ligge og
rådne i skovbunden. Det er skandaløst! Tag dog bestik
af situationens udvikling i virkelighedens verden. Sats
på naturnær skovdrift, hvor hensynet til biodiversitet går
hånd i hånd med klimapolitikken og samfundets store
behov for mere træ.
Glædeligvis finder det allerede meget urørt skov i Danmark. Men at tvangsudlægge så enorme
yderlige arealer er et udtryk for manglende helhedssyn og manglende indsigt i virkelighedens
verden. Skovdrift er i sagens natur en langsigtet affære. Derfor skal man altid være meget varsom
med pludselige og dramatiske skift i skovenes drift. Lyt mere til de skovkyndige folk her til lands. De
elsker også naturen.

Næser til magtfuldkommen regering
Det er direkte undergravende for folkestyret og dermed en uhyre alvorlig sag, når en regering skjuler
oplysninger for Folketingets medlemmer. Ikke mindst når der er tale pm en igangværende
lovgivningsproces.
Ikke desto mindre var det præcis, hvad der skete i maj 2021, hvor den svenske miljøminister midt
under lovbehandling af Lynetteholmen sendt et meget skarpt brev til den danske miljøminister vedr.
klapning af slam i Øresund. Brevet blev aldrig oversendt til Folketinget og kom kun frem i lyset ved
at DR søgte aktindsigt.
Derfor er det fuldt berettiget, at både miljøministeren og transportministeren på vegne af regeringen
i dag har fået tildelt næser (misbilligelse) i regi af Transportudvalget. Vi har hermed fået markeret, at
folketinget ikke accepterer lukkethed og magtfuldkommenhed hos den siddende regering.
Læs DR’s artikel her: To ministre får næse for håndtering af Lynetteholmsag…

JA-plakater på plads i Ans
Så kom JA-plakaterne også på plads i den skønne
midtjyske landsby, Ans.

Vindelsbæk transport
Tak til Michael Hjuler Nielsen for et
spændende feltbesøg og en god snak om
bordet

hos

den

store

midtjyske

transportvirksomhed, Vindelsbæk transport.
Det

er vigtigt

at

blive opdateret på

situationen hos vognmændene - ude i
virkelighedens verden. Nogle gange er den
ikke så lidt forskellig fra, hvad man oplever
bag Borgens tykke mure.

Klima og jobvækst skal gå hånd i hånd
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF og transportordfører for Venstre
Der forhandles i øjeblikket om en ny grøn skattereform. Regeringen har omsider erkendt, at en CO2afgift er afgørende for en effektiv og markedsbaseret grøn omstilling. Men den glemmer dog stadig
vigtigheden i, at vi samtidig med den grønne omstilling sikrer vækst og udvikling, så danske jobs
bevares. Derfor har Venstre og Konservative sammen fremlagt et bud på en grøn skattereform, der
både er mere ambitiøst, når det kommer til investeringer i den grønne omstilling, og som samtidig
sikrer vækst.
En ansvarlig og ambitiøs grøn skattereform kan blive en fantastisk vækstrejse for Danmark, hvis vi
skaber rammerne for, at erhvervslivet kan tage den grønne førertrøje på – og ikke sender
arbejdspladser og virksomheder til udlandet ved at øge skatterne. Vi gør det dyrere at udlede den
uønskede CO2, men vi sænker samtidig skatter og afgifter for virksomhederne, så vores
konkurrenceevne samlet set forbedres. Det kan være nedsættelse af procesenergiafgiften,
afgiftsfritagelse for grøn gas i nettet samt et attraktivt investeringsvindue for de virksomheder, som
skal omstille deres produktion. Vi peger også på at sænke selskabsskatten. For det skaber vækst i
virksomhederne og velstand for alle danskere. For at sætte turbo på den grønne omstilling vil vi
oprette en ny klimafond på 12 mia. kr., som skal få danske virksomheder og boliger godt igennem

den grønne omstilling. Midlerne skal både gå til at speede omstillingen væk fra naturgas op, til at
sikre øget energieffektivisering og til at opsætte meget mere havvind. Det vil bidrage til, at Danmark
hurtigt kan blive uafhængig af russisk gas, og at vi fastholder vores position som grønt
foregangsland.
Det er positivt, at endelig har indset, at en fornuftig CO2-afgift skal være grundstenen i en klog, grøn
omstilling. Men der er stadig lang vej til en bred aftale. Regeringen vil nemlig samtidig øge
belastningen på erhvervslivet med 2 mia. kr. i stedet for at skabe mere vækst. Det duer ikke. Det er
skævt og koster danske job. Derfor er det vigtigt, at det nye fælles V/K-udspil bliver kernen i en
kommende aftale.

Høringsmøder om Hærvejsmotorvejen
Mange har i de seneste uger spurgt mig, om Vejdiretoratet holder borgermøder i forbindelse med
miljøkonsekvensvurdering af den kommende hærvejsmotorvej.
Borgermøder holdes således:

Den 9. juni 2022, kl. 19-21
VIBOCOLD Arena, Tingvej 5 i Viborg.
Den 15. juni 2022, kl. 19-21
Thorninghallen, Over Kærsholmvej 9 i Kjellerup.
Præsentationen på mødet optages på video, og videoen vil efterfølgende kunne ses på projektets
hjemmeside.

Jeg vil opfordre til at alle interesserede deltager i møderne for at blive grundigt orienteret om projektet
samt komme med forslag og ideer til, hvad der bør undersøges nærmere.
Der kommer også en afsluttende offentlig høring af de projektforslag Vejdirektoratet har udarbejdet
og miljøkonsekvensvurderet. Denne høring forventes afholdt efter sommerferien 2024, hvor der
også vil blive afholdt borgermøder og være otte ugers høringsperiode.
Vejdirektoratet vil i efteråret 2024 lave en indstilling til transportministeren med henblik på en politisk
drøftelse og stillingtagen. På baggrund af den politiske beslutning om projektet skal der udarbejdes
en anlægslov. Dette vil formentlig kunne ske sidst i 2025

OPERATION “RED FORENINGSLIVET”
Jeg har fået fornøjelsen af at være formand for en
intern V-arbejdsgruppe, der lige nu arbejder hårdt på
et konkret udspil til kraftig udlugning af det
voldsomme bøvl og bureaukrati, som titusinder af
foreninger og frivillige ildsjæle over hele landet døjer
med. Til skade for virkelyst og initiativ.
Jeg glæder mig til, at Venstre på Grundlovsdag kan
præsentere det konkrete udspil til redning af
foreningslivet.
I mellemtiden vil det glæde mig meget, hvis man som
nævnt i grafikken vil maile os konkrete oplevelse af
foreningsbøvl og andre ting, der hæmmer vores
umistelige foreningsliv. På forhånd, tak.

Justitsmord på Claus Hjort?
Et folketingsmedlem kan jævnfør Grundlovens paragraf 57 ikke stilles for retten i en straffesag eller
fængsles uden Folketingets samtykke, medmindre medlemmet bliver grebet på fersk gerning.
Bestemmelsen om immunitet er indført for at beskytte Folketingets medlemmer mod vilkårlige
forfølgelser fra regeringens side.
Den aktuelle sag om sigtelse af hædersmanden Claus Hjort Frederiksen for landsforræderi
aktualiserer denne grundlæggende regel i folkestyret. Rigsadvokaten har nu meddelt, at han efter
mange måneders tøven vil rejse tiltale imod Claus Hjort. Det kræver ophævelse af Hjorts immunitet.

Jeg vil stemme imod at ophæve
Claus Hjort Frederiksens immunitet,
medmindre

alle

Folketingets

medlemmer bliver orienteret om
anklageskriftet.

Jeg

nægter

at

stemme for ophævelse i blinde.
Og som Rigsadvokaten tidligere har
udtalt: “Jeg gør som regeringen ønsker.” Tiltalen mod Claus Hjort er reelt en politisk beslutning hos
regeringen. Derfor mit krav om at kortene lægges på bordet.
I det hele taget er jeg bekymret for, om der pågår et fordækt spil, der skal ende med justitsmord på
Claus Hjort, der naturligvis aldrig kunne drømme om at skade Danmark.

Længe leve ytringsfriheden
Satiretegninger er en vigtig del af ytringsfriheden. De består i almindelighed af aktuelle revsende
aviskommentarer til tidens begivenheder i tegnet form, fortrinsvis om begivenheder af politisk art.
Her er en af de bedre fra Berlingske
Tidende. En morsom og rammende
kommentarer til de to berettigede næser
(misbilligelser), der i sidste blev uddelt til
miljøministeren og transportministeren
som

Folketingets

magtfuldkommenhed

reaktion
og

på

manglende

åbenhed fra regeringens side.

Høj stemning på Nytorv
Hilsen fra Nytorv i Viborg, hvor Venstre
og VU viser flaget for at anbefale et JA
ved afstemningen den 1. juni. Der er høj
stemning og rigtig mange mennesker
foran Venstres stand. Måske også
hjulpet på vej af, at “Peter og de andre
kopier” spiller Kim Larsen sange fra
scenen….

Feltbesøg hos Svanemøllen i Kerteminde
Svanemøllen i Kerteminde knejser smukt på Møllebakken
i byens nordlige udkant og fungerer som sømærke og
vartegn for byen. Navnet har den fået efter vejrhanen, en
smuk svane, der pryder møllens top. Møllekroppen er
ottekantet. Undermøllen er opført i mursten og har
gennemkørsel for vogn.
Dejligt at opleve denne gamle vindmølle fra 1853 i fin og
gangbar stand. Vigtig dansk kulturarv, der vidner om
datidens eneste energikilder - møllerne.

Møllesnak på Hverringe Gods
Tak til arkitekt Thomas Hillerup Vaag og ingeniør Henrik Siebken fra Vaag Arkitekter på Hverringe
Gods for en god drøftelse af, hvordan vi samler alle gode kræfter om bevarelse af de få
tilbageværende

danske

vand-

og

vindmøller samt møllebyggerfaget og den
hertil

knyttede

kompetence

til

af

vedligeholde møllerne korrekt. En nøje og
systematisk registrering

(database og

fotos) af samtlige tilbageværende møllers
historik, teknik og tilstand er et vigtigt
startskud. Jeg ser meget frem til et godt
samarbejde i regi af Møllegruppen om at
løfte denne opgave til gavn for vores
danske kulturarv.

Rigtig god grøn erhvervsnyhed
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF og transportordfører for Venstre.
Jeg er ikke i tvivl om, at brint lavet på vindmøllestrøm kommer til at spille en hovedrolle i fremtidens
transport. Enten via brændselsceller eller via Power to X, der ad åre kan fortrænge benzin, diesel
og flybrændstof Derfor er det en rigtig god nyhed, at Torsoe nu vil investere milliarder i topmoderne
og effektiv elektrolysator-fabrik med 170 ansatte i det midt- og vestjyske. Denne enorme investering
viser, at omstilling og jobvækst går smukt hånd i hånd. Desuden tegner der sig et billede af, at der
her i vores del af landet opstår stærkt kraftcenter for den fremadstormende brintbranche, der også
harmonerer perfekt med vindmøllerne. I kølvandet på denne nyhed er det oplagt, at vi samler
kræfterne om at gøre flyruten mellem Karup og København til den første grønne indenrigsrute i
Danmark.

Dyrere at være dansker
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF for Venstre
Regeringen har sammen med dens støttepartier indgået en ny rød medieaftale, der indfører en ny
skat og sender flere penge til DR. Det vil gøre det dyrere at være dansker – og sker tilmed i en tid,
hvor priserne i forvejen brager i vejret. Samtidig favoriserer aftalen DR over andre medier. Det,
mener Venstre, er den helt forkerte vej at gå, og derfor står vi uden for aftalen.
Med aftalen har regeringen igen gjort det dyrere at være dansker. Socialdemokraterne har allerede
hævet skatter og afgifter mere end 40 gange for mere end 10 mia. kr. Og med den nye streamingskat
vil regeringen gøre det dyrere for alle de danskere, der har et abonnement på TV2 Play, Netflix,
Disney+ eller lignende. Det er Venstre imod. For det rammer ganske almindelige familier i en tid,
hvor budgetterne i forvejen strammer til.
I modsætning til DR skal TV2 konkurrere med de udenlandske streaming-tjenester på markedsvilkår.
TV2 rammes af den nye streamingskat, og de frygter selv, at det vil ramme dem hårdt i konkurrencen
med de store internationale spillere. Det kan være med til at svække dansk produktion på TV2.
I forhandlingerne kæmpede V, K og DF for, at ekstrabevillingerne til DR skulle sættes i bero. Det
ville regeringen ikke være med til. Med aftalen tilføres DR mere end 110 mio. kr. ekstra i perioden
2022-2025. Hvorfor skal DR forgyldes?
I strid med den danske model har de røde partier valgt at regulere arbejdsmarkedsvilkårene i
mediebranchen. Med aftalen stilles krav til overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår for at opnå
tilskud. Venstre frygter glidebanen, hvor lovregulering af arbejdsmarkedsvilkår spreder sig til andre
tilskudsordninger. Det underminerer den danske model.
Det er ærgerligt, at vi ikke fik en bred medieaftale. Fra erhvervslivet og flere medieeksperter er
meldingen, at en smal aftale ikke skaber den nødvendige stabilitet for mediebranchen.

Fokus på grøn transport
Tak til Jonas Herzberg fra Green Power Denmark for en
rigtig god drøftelse af de kommende års overgang til grøn
transport. Herunder drøftelse af den store rolle, som brint,
brændselsceller og Power to X utvivlsomt kommer til at
spille. Og om hvad der skal til for at få tingene til at ske.

Stop trafikal egoisme og vejvrede
Dejligt at vores bog har inspireret til styrket indsats imod dårlig adfærd i trafikken 💪
RITZAU:
Bramsen vil bremse vrede bilister allerede på køreskolen
Står det til transportministeren, skal god trafikopførsel inkluderes i kørekortundervisningen. V
bakker op.
Der er for mange problemer med vrede og chikane i trafikken, mener transportminister Trine
Bramsen (S), der nu vil løse problemet politisk.
Konkret skal det ske med en tilføjelse til undervisningen på landets køreskoler: Kommende bilister
skal lære om god opførsel i trafikken, og de skal sågar testes i det som en del af prøven.
Ministeren ønsker, at det bliver en del af den nye køreuddannelse, der skal være klar 1. januar
2024.

- Desværre har vi set den dårlige opførsel snige sig ind i trafikken. Vi har set eksempler på
bedemænd, der ikke kan passe deres arbejde, fordi de chikaneres af andre bilister. Vi har set
chikanekørsel, vanvidskørsel og andre ting.
- Vi står over for at skulle lave en ny køreuddannelse. En
del af den uddannelse bliver - ud over at man ved, hvornår
man skal stoppe for bestemte typer af skilte, og kender
almindelige trafikregler - et fokus på, hvordan man opfører
sig i trafikken, siger hun.
Hos Venstre er transportordfører Kristian Pihl Lorentzen
helt med på ministerens forslag - han kalder det "en
fantastisk god melding".
Pihl Lorentzen er selv medforfatter til bogen "Stop trafikal
egoisme", som omhandler netop vejvrede og dårlig trafikal
opførsel.
- Der er behov for at sætte ind over for det, og derfor er det højst relevant.
- Jeg tror, at langt de fleste unge køreskoleelever godt kan se fornuft i det her. Specielt, hvis det
også bliver et af temaerne i den prøve, man skal op i, siger han.
Trine Bramsen afviser, at det for nogle måske vil forekomme en smule belærende at blive
undervist i ikke at blive vred i bilen.
- Jeg tror ikke, det skader nogen at blive mindet om det en ekstra gang - og dem, der opfører sig
ordentligt i forvejen og ikke bidrager til den her type af konflikter i trafikken, kommer jo så bare til at
kunne bestå let.
Spørgsmål: Er der ikke en risiko for, at man ikke lige husker undervisningen, når man står i
situationen? Vrede er jo en impulsiv følelse.
- Jeg tror, at ganske meget af det, vi lærer, når vi tager vores kørekort, hænger ved. De gode
vaner, vi får grundlagt tidligt, hænger ved videre i vores trafikadfærd.
- Og man må jo bare sige, at det er den bedste måde at adressere det her på.

Full Pull
Hilsen fra det store traktortræk ved DLG Tjele. Hestekræfter,
hygge og country-stemning. Et stort tilløbsstykke.
Traktorerne i forskellige klasser skal trække en tung slæde,
der bliver tungere og tungere jo nærmere man kommer
målstregen ved 100 meter. Tak til
landboungdomsforeningerne, der lægger mange kræfter i at
arrangere traktortræk - til glæde for alle vi andre.

Fælles VKS-indsats for et JA på Nytorv i Viborg.
De fleste vælgere har nu besluttet sig, men jeg møder også en del tvivlere, der har brug for
vejledning. Pas på Danmark. Stem JA på onsdag.

Feltbesøg hos Ry Mølle
Dejligt at besøge en velholdt vandmølle, der stadig er i drift. Her produceres vedvarende energi grøn el - med kraften fra Gudenåens vand. Møllen har en fantastisk historie og har betydet meget
for udviklingen på hele egnen. Vigtig dansk kulturarv, der ovenikøbet fortsat er levende og
fungerende. Det skal vi værne om.
Møllefakta:
Ry Mølles etablering skal sandsynligvis ses i sammenhæng med klostrene ved Gudenåen og de
rettigheder munkene havde over vandvejene. De første skriftlige vidnesbyrd om møllen optræder i
1500-tallet.
Ca. 2 km syd for Ry Mølle er der fundet rester af et dæmnings- og broanlæg. Dette overgangssted
blev oversvømmet ved etablering af opstemningen ved Ry Mølle. Ved Ry Mølle danner Gudenåen
skel mellem Rye sogn mod vest og det gamle Siim ejerlav mod øst. Ved reformationen i 1536
overtog kongen klostergodset. I klostrets jordebog fra midten af 1500-tallet nævnes Siimgårds
Mølle, hvilket tyder på, at møllen i klosterperioden lå på den østre side af Gudenåen i ejerlavet
Siim.
Navnet Ry Mølle optræder første gang i 1578, hvor det også nævnes, at kongen tager ålekisterne i
brug. Siden optræder mange skriftlige efterretninger om Ry Mølle, ålekisterne og broerne.
Efterretningerne handler især om pligten for egnens bønder til at anvende møllen, møllerens pligt
til at istandsætte broerne, og møllerens
rettigheder til fiskeriet i de tilstødende søer og
ålekister.
I 1718 inddrages Ry Mølle under Det
Skanderborgske Rytterdistrikt. Ved
rytterauktionen i 1767 afhændes kronens gods i
Det Skanderborgske Rytterdistrikt til private
opkøbere. Det fremgår af domsafsigelsen i
1773, at rettigheden til fiskeriet fulgte
afhændelsen af Ry Mølle, „da ålefangsten fra Arilds tid har tilhørt møllen for istandsættelse af
broerne“.

I 1881 nedlægges melmøllen, og der indrettes træsliberi, hvor der blev fremstillet råvarer til
papirproduktion. Møllens vandkraft har fra 1915 også været benyttet til elproduktion. I 1917 dannes
aktieselskabet Ry Mølles Fabrikker med det formål at forpagte og drive det under Ry Mølle
hørende landbrug, ålefiskeri, andet fiskeri, træskofabrikation og elektricitetsværk samt anlæg af
savværk og imprægneringsanstalt på mølletoften på Siimsiden af Gudenåen.
I 1933 nedlægges træsliberiet og Webmore Herre Konfektion indrettes i den gamle mølle, som
siden 1936 og frem til oktober 1994 har været drevet som konfektionsfabrik. Resten af områdets
bygninger, herunder Ry Mølles hovedbygning samt den gamle hovedbygning blev indrettet til
boliger i 1997.
Elværket på Ry Mølle producerer stadig, hvad der svarer til årsforbruget for ca. 120
husstande.Vand- og kornmøllen blev i 1881 afløst af 2 turbiner, der producerede elektricitet.På Ry
Mølle blev der samme år indrettet træsliberi, hvis produkter anvendtes til papirfabrikation.I 1917
skete en omlægning, hvor man nedlagde de to lokale elværker i Rye og Ry Stationsby og lod så
Ry Mølle forsyne byerne.
Produktionen var i 1931 på 166.263 kWh og i 1945 var den steget jævnt til 321.270 kWh.Først i
1950'erne ville Rye og Ry Station løses fra kontrakten om levering af el, og Faber skaffede en
anden aftager (nu Galten Elværk) til de ca. 600.000 kWh pr. år, som vandkraften på det tidspunkt
var oppe at yde.

Feltbesøg i Bække
Feltbesøg i Bække hos den nyvalgte formand for
ITD, Brancheorganisation for den danske
vejgodstransport, vognmand John Skovrup. Tak
for en rigtig god snak om rammevilkårene for
transporterhvervet - små som store vognmænd,
der holder hjulene igang i Danmark. Jeg ser
frem til et godt samarbejde i årene frem.

Feltbesøg hos Aabenraa Havn
Tak for en uhyre interessant rundtur på havnen samt
en god drøftelse af havnenes rolle i fremtiden.
Herunder som led i produktionen af enorme
mængder grøn brændstof fra vindmøllestrøm via
brint - Power to X. Desuden er der brug for en
national havnestrategi, så vi udnytter havnene - hele
Danmarks porte - bedst muligt samt står stærkere
internationalt.

Genanvendelse i højeste potens
Tak til recycling virksomheden på
Aabenraa Havn, RIMECO for et
inspirerende besøg. Her forarbejdes
gamle kabler i store mængder mhp.
genanvendelse af kobber, aluminium og
plastik. Til stor gavn for miljøet og for
reduktion af CO2 udledningen.
Virksomheden er inde i en særdeles
positiv udvikling og står stærkt på
europæisk niveau. Bravo.

Morgenfrisk uddelingsaktion ved BILKA-krydset i
Viborg
Stor tak til de morgenfriske VUere og Carina, der med højt humør hjalp mig med at klargøre og
uddele smurte rundstykker og JA-flyers til de mange forbioasserende bilister mens de holdt for rødt
lys. Vellykket aktion - på blot et kvarter uddelte vi 100 portioner til stor glæde for morgenpendlerne.
Pas på Danmark - stem JA i morgen

Persondata – Samtykke
EU’s persondataforordning trådte i kraft den 25. maj 2018. Formålet med persondataforordningen
er at harmonisere datalove på tværs af alle EU’s medlemslande, så det bliver nemmere for
virksomhederne operere i EU. Samtidig er loven til for at beskytte EU-borgernes privatliv ved at
give dem flere rettigheder og bedre kontrol over deres personlige data.
Hvis du ikke sender en mail om det modsatte, vil jeg opfatte det som dit samtykke til fortsat at
modtage dette nyhedsbrev og til at jeg har dit navn og din mailadresse i mit kartotek.
Fordi du har modtaget dette nyhedsbrev før, så er det et antaget samtykke fra din side. Hvis du
derimod ikke ønsker at modtage nyhedsbrev fra Kristian Pihl Lorentzen, og at dine oplysninger
opbevares,

så

skal

du

andreas.soerensen@ft.dk

afmelde

dig

ved

at

skrive

dette

til

Andreas

Vemgaard:

Kristians kommende aktiviteter:
1 JUN

Afstemning om forsvarsforbeholdet.

2-3 JUN

Møder på Christiansborg.

4 JUN

Traktor- og motortræf i Kongensbro.

5 JUN

Min datter Julies 35 års fødselsdag.
Grundlovsdag – jeg taler i Karup (Lunden) kl. 1100, i Truust (Teglgårdsparken)
kl. 1400 og på Borgvold i Viborg kl. 1515.

7 JUN

Møder på Borgen.

8 JUN

Samråd med transportministeren om ventetider for køreprøver og tilladelser.
Aften: V-møde i Viborg om den kommende folketingsvalgkamp.

9 JUN

Møder på Borgen. Aften: Høringsmøde i Viborg om Hærvejsmotorvejen.

11 JUN

Veteranbiltræf i Ans.

13-14 JUN
15 JUN
17-19 JUN

Besøg i Nordjylland og Midtjylland med Transportudvalget.
Høringsmøde i Thorning om Hærvejsmotorvejen.
Folkemøde på Bornholm.

20 JUN

Besøg hos Bjerringbro Gymnasium og Novopan Træindustri

21 JUN

Ølbrygning i Reersø

23 JUN

Sankt Hans tale ved Toftum Bjerge.

24 JUN

Feltbesøg på Vestsjælland.

25 JUN

Riverboat Jazz-festival i Silkeborg.

27-29 JUN
JULI

Besøg på Samsø. V-debatmøde i fast Kattegatforbindelse.
Ferie

