Årets mest travle måned på Christiansborg
Traditionen tro har maj måned været uhyre travlt og begivenhedsrig med lange dagsordener og
mødedage i folketingssalen samt en række politiske forhandlinger i ministerierne. Årsagen er, at
folketingsåret går på hæld. Dermed skal et stort antal lovforslag behandles før Grundlovsdag.
Desuden skal politiske aftaler, der danner grundlag for lovgivning i den næste folketingssamling fra
primo oktober, forhandles på plads. Midt i travlheden – også med mange vagter i formandsstolen i
folketingssalen - har jeg heldigvis også plads til at gennemføre feltbesøg og møder ude omkring i
landet. Disse besøg er helt afgørende for, om vi politikere udretter noget til gavn for befolkningen.
Så dem forsøger jeg altid at prioritere højt i kalenderen.
Nu ser jeg sammen med mine medarbejdere frem til en juni måned, hvor der falder lidt ro over
Borgen. Så kan vi komme til bunds i de store stakke med sager og papir, der hober sig op i løbet af
året. Samtidig med at jeg får mere tid til feltbesøg.
Overordnet set går vi en interessant periode i møde. Regeringens har fremlagt et godt udspil til en
2025-plan for dansk økonomi. Jeg glæder mig over, at der i dette udspil er afsat 22 milliarder kroner
til infrastruktur. Det er helt afgørende for væksten og jobskabelsen i hele Danmark, at vi kommer
videre med at forbedre vejnettet. God veje gør os alle rigere! Jeg håber således, at andre partier er
klar til at prioritere penge til vejnettet frem for blot at tale om det. Jeg håber også, at partierne bag
Togfonden besinder sig og tager ansvarligt bestik af, at der er opstået et stort sort hul i Togfondens
finansiering på mere en 15 milliarder kroner på grund af de faldende oliepriser. Når der opstår et hul
i økonomien, så er man nødt til at nedjustere ambitionerne. Her bør man droppe den alt for dyre
timemodel mellem Aarhus og Odense, herunder en ny jernbanebro over Vejle Fjord.
God fornøjelse med at læse om mit arbejde i maj. Og god sommer til alle 
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____________________________________________________________________
Feltbesøg på Lolland og Langeland den 1. maj
De røde politikere havde traditionen tro travlt med at holde første maj taler rundt i landet. Det giver
os blå politikere tid til at komme ud i ”felten” og møde borgerne ansigt til ansigt.
Der var d. 1. maj således tid til et besøg på
diget ved Lollands vestkyst nord for Tårs.
Udvalgsformand Henrik Høegh og godsejer
Christian Nymann viste terrænet, hvor et
muligt nyt fremskudt færgeleje til rute
Spodsbjerg-Tårs kan placeres ud for kysten
på lavt vand. Færgelejet vil kunne give en
markant kortere overfartstid på blot 22
minutter. Næste trin er at få afdækket
potentialet i og prisen for dette interessante
projekt. Som følge af dette møde forslog jeg
transportministeren at kigge på sagen. Transportministeriet er således i gang med at undersøge
sagen.

Under besøget var der også tid til
et smagfuldt og interessant
virksomhedsbesøg på det
vestlollandske gods, Frederiksdal,
hvor der produceres forskellige
typer kirsebærvine af høj kvalitet
på 240 ton gode kirsebær af egen
avl hvert år. Herunder den
fantastiske Rancio, der modner
udenfor i solen i glasballoner
mindst et år. Desuden en
fremragende kirsebærlikør samt
en superb mousserende
kirsebærvin. Kræs for ganen.
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D. 1 maj besøgte jeg også Hanne og Torben
Christiansen, der venligt fremviste deres
smukke gamle mølle, Vejstrup Vandmølle
på Sydøstfyn for mig. Mølledammen, sluse,
de to vandhul, kværne, aksler og tandhjul
står endnu intakt. Og man kan se hvordan
det ene vandhjul snurrer lystigt og trækker
en lille generator, som producerer grøn el
til husholdningen.
Jeg besøgte Vejstrup Mølle første gang
omkring 1970 sammen med min bedstefar,
der selv drev Katvad Vandmølle ved Thorsø i en menneskealder. Jeg glæder mig over, at det ikke er
lykkedes nogen at ødelægge denne kulturhistoriske perle med krav om omløbsstryg eller tømning af
den smukke mølledam.
Vejstrup Vandmølle blev oprindeligt bygget som herregårdsmølle til Vejstrupgård og malede for
denne og de omliggende gårde. Der har været mølle på stedet siden 1500-tallet.
Møllen ligger idyllisk, tæt ved landevejen mellem Nyborg og Svendborg og er en af Danmarks
flotteste vandmøller. Den er placeret i Vejstrup Ådal, der er en tunneldal dannet i istiden af
gletsjere fra Midtfyn til Storebælt.

Det sidste besøg d. 1. maj blev hos
Carepoint i Ejby, Middelfart
Kommune. Det var et interessant og
velbesøgt virksomhedsbesøg samt en
rigtig god debat. Det var Venstre i
Middelfart kommune, der havde sat
mig i stævne, og særligt engagerede
VUere fra Middelfart (som jeg ses
sammen med på billedet) havde
gjort en fremragende indsats. Der
var på mødet meget stor opbakning
til udvidelse af Fynske Motorvej
frem for anlæggelse af en ny jernbane på Vestfyn. Udvidelse af motorvejen til 6 spor kommer rigtig
mange borgere og virksomheder til gavn - ikke mindst på Fyn. Det kan man ikke sige om en ny
jernbane.
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________________________________________________________________
Tryghed for landets boligejere
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans MF for Venstre
Nu kan boligejerne i hele Danmark sove mere trygt om natten. Takket være en bred politisk aftale
indefryser vi nu grundskylden, sænker skattesatsen for almindelige boliger og sikrer tilbagebetaling
med renter til de husejere, der har været ramt af for høje vurderinger. Mere tryghed til familierne.
Helt konkret betyder aftalen bl.a., at skattesatsen sænkes til 0,55 pct. af værdien op til 7,5 mio. kr.
og 1,4 pct. af værdien derover. Samtidig får boligejere mulighed for at indefryse betalingen af
grundskyld, så den først skal betales, når huset sælges, og de boligejere, der fejlagtigt har betalt
skat af en forkert vurdering, får pengene retur med renter.
Jeg kipper med flaget for dette konkrete resultat til gavn for befolkningen. Ros til regeringen og de
partier, der bakker op om aftalen. Ved forenede kræfter kan vi nå langt.
______________________________________________________________________________

På besøg nord for Viborg
De to lokale venstreforeninger i Møldrup og Skals havde den 3. maj inviteret mig til et besøg nord for
Viborg, de havde arrangeret et yderst flot besøgsprogram. Besøget bød på flere spændende indslag.

Vi startede i Sundstrup havn, hvor fiskerne i
fortalte mig om deres erhverv med fangst af
muslinger og østers i Limfjorden og om de
udfordringer, de har i hverdagen. Herunder
stillehavsøsters, der som en invaderende art,
breder sig til skade for den naturlige fauna.
Det skal der gøres noget ved. Sundstrup er i
øvrigt en idyllisk perle og et aktivt
lokalsamfund.
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Herefter tog vi til Ulbjerg Varmeværk, her
kunne man for et år siden indvie en
velfungerende og effektiv Reka-kedel, hvor
der fyres med hvedehalm, rapshalm og
træflis. Sidstnævnte leveret af
Hedeselskabet. Det har sænket den typiske
husstandsudgift til varme fra over 20.000
kr. til blot 8.000 kr. om året. Til stor gavn
for lokalsamfundet, og miljøet.

Jeg fik også lejlighed til at besøge Skals Installationsforretning, hvor 25
dygtige medarbejdere med Ole Jensen i spidsen har travlt med at
installere solcelleanlæg, biogasanlæg og anlæg til udnyttelse af
deponigas fra lossepladser. Der blev serveret Pihl-kage til kaffen, som
smagte fremragende. Det var et lærerigt besøg hos en yderst gæstfri
vært.
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Det næstsidste stop på turen var et besøg hos den
lokale købmand Ib Lund. Det var et godt
virksomhedsbesøg hos den flotte og veldrevne I.P.
Lund (SPAR) købmandsforretning i Skals. Her
handler mange fra Skals og omegn dagligt, folk på
egnen er bevidste om betydningen af at værne
om den lokale butik. For hvis man ikke handler i
sin lokale købmand i dag, så er den væk i
morgen. Det passer som hånd i handske med et af
mine mange mottoer, tænk globalt, handl lokalt.

Turen til Møldrup og Skals
sluttede af med stormøde i
Hersom. Nogle hævder, at der
kun kommer få deltagere til
politiske møder, det gælder
absolut ikke for denne aftens Vmøde i Hersom Forsamlingshus.
170 deltagere kom for at høre
Kristian Pihl fortælle om den
igangsatte undersøgelse af den
jyske parallelmotorvej. Der var
en god og konstruktiv stemning.
TV Midt Vest havde også fundet
vej til mødet med en direkte sendevogn. Politik kan altså godt være vedkommende og interessant for
mange borgere. Hurra for det danske demokrati og hurra for de engagerede borgere landet over.

____________________________________________________________________

6

Besøg fra Viborg Katedral skole
Jeg fik i starten af maj besøg på Borgen af disse
seks yderst tiltalende medarbejdere fra Viborg
Katedralskole, som var på udflugt til København.

____________________________________________________________________
Besøg i Aarhus Lufthavn
Doris Feldborg havde, på vegne af
Venstre Netværk Erhverv i Region
Midt Øst, arrangeret et godt og
velbesøgt debatmøde i Aarhus
Lufthavn med fremtidens luftfart
som tema. Det var en fornøjelse at
medvirke med et oplæg og i den
efterfølgende debat. Der er ingen
tvivl om, at luftfarten har kolossal
betydning for Danmarks økonomi, og
er garant for god sammenhæng i vores land. Vi skal derfor værne om både indenrigsruterne, og de
mange direkte ruter til destinationer ude i verden.

____________________________________________________________________
En god start på livet
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans MF for Venstre
Alle børn fortjener trygge rammer som en god start på livet. Heldigvis lever vi i et land, hvor langt de
fleste børn trives og udvikles med leg og læring i hverdagen inden skolestart. Men desværre findes
der også en gruppe af socialt udsatte børn, som har det svært. De socialt udsatte børn kan være op
til to år udviklingsmæssigt bagud i forhold til deres jævnaldrende ved skolestart. Og det er en
forskel, der kan være umulig for dem at indhente.
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Det er ikke acceptabelt i et velfærdssamfund, at en gruppe socialt udsatte børn tabes. Vi skal stræbe
efter, at alle har gode muligheder i skolen og resten af livet - uanset social status og baggrund. Det
er kernen i liberal politik.
Derfor glæder jeg mig over, at regeringen har lanceret en børnepakke til styrkelse af dagtilbuddet.
Der er med Børnepakken afsat 580 millioner til 22 konkrete initiativer. Der kommer flere pædagoger
til udsatte børn. Udsatte børn har brug for ekstra støtte og opmærksomhed. Og en tidlig indsats er
præcis det der skal til, for at bekæmpe den negative sociale arv.
For at få endnu bedre daginstitutioner, så kræver det veluddannede ledere og pædagoger. Derfor
indeholder pakken også midler til at give ledere og pædagoger et kompetenceløft. Med pakken
kommer der også midler til et mere fleksibel pasningstilbud. Der er mange danske familier der har
skæve arbejdstider, og fleksible arbejdstider kræver fleksible pasningsmuligheder. Derfor foreslår
regeringen, at danske familier med skæve arbejdstider kan få et kombinationstilbud med tilskud til
privat børnepasning sammen med en deltidsplads i en døgninstitution.
Det er helt afgørende, at alle børn - uanset social baggrund - får den bedst mulige start på livet. Det
er alt trods vores børn, der er Danmarks fremtid.

____________________________________________________________________
Indvielse af Ans IF’s klubhus
Billedet her er fra Ans Søbred, hvor
rigtig mange fra hele egnen omkring
Tange Sø råhyggede sig i det flotte vejr
med indvielsen af Ans IFs nye klubhus til
søsporten og mountainbikeafdelingen.
Solbåden sejlede, Tange Sø Bryg
læskede ganen og flotte veteranbiler
prydede pladsen. Det var svært at
bevare pessimismen. Landsbyen Ans er
som en humlebi, der ved lokalt
sammenhold, engagement og enorm
frivillig indsats præsterer langt ud over
forventede.

____________________________________________________________________
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Besøg af aktive pensionister fra Ans
I maj havde jeg fornøjelse af at få
besøg af en gruppe behagelige
pensionister fra Ans. Jeg havde sågar
fornøjelsen af at være rejseleder på
deres lange bustur fra Ans til
København. Det er altid glædeligt at
besøg hjemmefra, og det er kun ekstra
glædeligt med så behagelige gæster.

____________________________________________________________________
Carlsberg Byen
Sammen med Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
fik jeg i maj måned muligheden for at inspicere den
kommende store bydel i København, Carlsberg Byen.
Besøget indebar også et kig indenfor i den gamle
maskincentral i Carlsberg Byen i Valby. De prægtige
gamle maskiner er glædeligvis fredet og bevares, som
et minde om fordums storhed på dette sted, hvor
Carlsberg har produceres oceaner af godt øl. Den helt
nye attraktive bydel tager form, og vil stå færdig i
2024 med 3100 boliger og en række andre funktioner.

____________________________________________________________________
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Møde med Danske Kørelæreres Landsforbund
På billedet står jeg med formand
Karsten E. Hansen og næstformand
Carina Bach fra Danske Kørelæreres
Landsforbund. Billedet er taget efter
et godt og konstruktivt møde vedr. de
uacceptable lange ventetider for
køreprøver. Problemet skyldes
langtfra alene ændringen mht.
kørekort til 17 årige. Således
inspireret jeg har sendt et brev til
justitsministeren med konkrete
forslag til løsning på problemet her
og nu. På længere sigt bør alt vedr. køreprøver overføres til Færdselsstyrelsen under
transportministeren, så vi aflaster politiet fra denne opgave, der i fremtiden kan løses af private,
autoriserede motorsagkyndige - efter samme model som synshallerne. Så vil ventetiderne blive totalt
afskaffet.

____________________________________________________________________
Humle Mølle
Brødrene Niels og Kristian
Christensen fremviste i midten af
maj deres kulturhistoriske og
idylliske perle, Humle Mølle ved
Kjellerup. Denne fungerende
vandmølle er en af landets ældste
vandmøller med omkring 800 år på
bagen. Oprindeligt hørte den under
Alling Kloster. De to brødres far
købte møllen i 1935, og drev den
som kornmølle drevet af et stort
brystfaldsvandhjul frem til 1945. I
dag producerer to velfungerende
turbiner grøn energi og dækker de to brødres eget el- og varmeforbrug og lidt til. Normalt er der dog
kun vand til, at den ene turbine kan køre ad gangen. Det er vigtigt, at vi i forbindelse med den
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forestående gennemførelse af vandplanerne værner om de få tilbageværende fungerende vandmøller
og vandkraftværker. De er en umistelig del af Danmarks kulturhistorie, og de er levende ikoner for
produktion af vedvarende energi gennem tiderne

____________________________________________________________________
Infam imam
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans MF for Venstre
Det er desværre allerede veldokumenteret, at der i visse moskeer og islamistiske miljøer forkyndes
middelalderlig sharialov og kalifatets velsignelser, samt tordnes imod love og normer i det frie
danske samfund, herunder med hensyn kvinders rettigheder. Nu har vi igen fået bevis på dette
middelalderlige mørke, der fremelsker farlige parallelsamfund og fungerer som en gøgeunge i vores
frie og tolerante samfund. Denne gang er det en hadefuld imam på Nørrebro, der har fået sin
vanvittige prædiken lagt ud på YouTube. Det gør mig aldeles rasende, at en herboende og aktiv
prædikende imam opfordrer til jødehad (og jødedrab), indførelse af sharialov, middelalderligt
mørke, samt indførelse af en "islamisk nation". Jeg håber inderligt, at den infame imam bliver
straffet hårdt for opfordring til had og vold, og at han udvises af Danmark for bestandigt. Ikke kun
fordi han undergraver det demokratiske og frie samfund, der huser og brødføder ham. Men også af
hensyn til de mange moderate, frihedselskende og moderne muslimer, der bor i Danmark, og som
også ønsker de fanatiske islamister hen hvor peberet gror. Væk med fløjlshandsken, på med
jernnæven!

____________________________________________________________________
Udflugt med Viborg Egnens Liberale Erhverslaug
Jeg havde endnu en længere udflugt i maj måned, denne gang med Viborg Egnens Liberale
Erhvervslaug. Vi startede tidligt om morgenen med en bustur til København, hvor den i København
stod på flere spændende feltbesøg.
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Første stop var ved Refshaleøen A/S, som var vært
for et interessant besøg ved det gamle B&W område
ved København. Hele området vil i de kommende 1015 år blive udviklet til en helt ny bydel. I mellemtiden
pågår der en række spændende og visionære
aktiviteter. Det var en stor fornøjelse at hilse på
ubådskaptajnen "Raket-Peter", en lystbådehavn på
stålreoler samt Øllet hos Mikkeller.

Det andet besøg var hos Københavns Lufthavn, hvor
der var tale om et uhyre interessant besøg. Vi kom
tæt på redningsberedskabet og startbanerne samt
hørte om lufthavnens omfattende investeringsplaner,
der skal sikre dens fremtrædende position i
Nordeuropa.

Det tredje stop var på min hjemmebane,
Christiansborg. Jeg er altid glad for at vise min
arbejdsplads frem til de personer, der er med til
at sørge for, at jeg kan sidde på den stol jeg gør.
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På sidste stop på turen fik vi mulighed, for at
besigtige Carlsbergs prægtige JYSKE
bryggerheste i de gamle stalde i Valby - et sted,
der emmer af dansk industrihistorie og ølkultur.

____________________________________________________________________
BESØG AF UDDANNELSESAFDELINGEN FRA HJEMMEVÆRNSSKOLEN

Jeg havde sammen med
repræsentanterne fra
Hjemmeværnsskolen og mine gode
MF-kolleger en sober og saglig
forsvarsdebat i Venstres
gruppeværelse en eftermiddag i
maj. Forinden havde jeg modtaget
de seks brave mænd, fra
Hjemmeværnsskolens
uddannelsesafdelinger rundt i lande,
til et formøde på mit kontor. Hvor vi fik en god drøftelse af HJV fremtidige rolle som et vigtigt
element i totalforsvaret og dermed for samfundets samlede robusthed og udholdenhed.

____________________________________________________________________
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Ugens Fidusbamse af Cordua og Steno
I maj måned opnåede jeg den ære at få ugens
fidusbamse af Cordua og Steno. Jeg modtog
fidusbamsen for at skærpe håndhævelsen overfor
hensynsløse cyklister. Hele min ”kamp” mod
hensynsløse cyklister kommer af, at jeg blev
torpederet af en cyklist mens jeg gik over for grønt
lys i fodgængerfeltet ved Glyptoteket midt i
København. Det værste var næsten, at cyklisten var
flabet og optrådte som om, at jeg var idioten. Den
oplevelse har betydet, at jeg har slået på tromme
for, at mange cyklister har hårdt brug for noget
udenadslære og intens holdningsbearbejdning
omkring grundreglen for alle trafikanter om altid at
optræde hensynsfuldt og agtpågivende.

___________________________________________________________________
En ambitiøs luftfartsstrategi
Luftfarten har stor betydning for Danmark - både indenrigs og udenrigs. Nu skal vi i arbejdstøjet
og få færdiggjort en ny luftfartsstrategi. V har fem vigtige målsætninger. Jeg skrev i maj måned
dette læserbrev om Venstres målsætninger til en ambitiøs luftfartsstrategi.
Af Kristian Pihl Lorentzen (V)
Transportordfører
Luftfarten spiller en afgørende rolle for Danmarks velstand – og dermed for danskernes velfærd.
Danske virksomheder, der tjener penge på et globalt marked, har behov for hurtige og gode
forbindelser til destinationer i Europa og de øvrige verdensdele. Således er den internationale
tilgængelighed en afgørende faktor for vækst og jobskabelse i vores erhvervsliv.
Dertil kommer, at luftfarten sørger for omkring 30.000 danske arbejdspladser og en
samfundsøkonomisk værdi på 19 milliarder kroner om året. Men ud over den store og positive
økonomiske effekt for samfundet, så har luftfarten betydning for rigtig mange danskere, der rejser
ud i verden for at få oplevelser, studere eller tjene penge. Sidst, men ikke mindst har
indenrigsluftfarten stor betydning for vækst i hele Danmark og et sammenhængende land.
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Det går faktisk ganske godt for luftfarten med en passagertilvækst på 2,6 procent om året med deraf
følgende øget bidrag til landets økonomi. Men der er givetvis potentiale for endnu mere. Og vi skal
lægge os i selen for at fastholde den position.
Venstres fem målsætninger
På denne baggrund trænger det sig på med at få færdiggjort det igangværende arbejde med en ny
luftfartsstrategi. Det vigtige arbejde med at indsamle viden i tæt samarbejde med luftfartssektoren
er afsluttet. Nu udestår udarbejdelse af selve strategien og de politiske initiativer, der skal til, for at
vi understøtter fortsat vækst i både den nationale og internationale luftfart. Lad mig her pege på
nogle af de målsætninger, der er vigtige for Venste.
1) For det første skal vi sikre, at Danmark får den størst mulige tilgængelighed. Herunder skal vi
styrke Københavns Lufthavns position som et centralt skandinavisk knudepunkt for den internationale
luftfart. Det kræver målrettede investeringer i lufthavnens kapacitet, der efterhånden er hårdt
presset. Jeg noterer med tilfredshed, at lufthavnens ejere har ambitiøse planer om udbygning af
kapaciteten og højnelse af lufthavnens generelle standard.
Desuden er det vigtigt, at et netværksselskab som SAS – med mange direkte ruter ud fra København
– bevarer en fremtrædende rolle på markedet. Vi skal også med strategien understøtte øvrige danske
lufthavne, der har mulighed for at opbygge direkte internationale forbindelser. Det bidrager nemlig
til at understøtte målet om vækst i hele Danmark.
2) Et andet mål med strategien er sikre Danmark den størst mulige andel af den hastigt voksende
punkt-til-punkt flytrafik i Europa. Potentialet er stort, og alle danske lufthavne har givetvis mulighed
for at etablere ruter til europæiske destinationer, der var umulige for få år siden.
3) Et tredje mål i strategien er styrkelse af indenrigstrafikken, der bidrager til vækst i hele Danmark.
Luftfarten skal i fremtiden være en integreret del af Danmarks samlede transportsystem. Det er
derfor, at Venstre for nogle uger siden konkret foreslog, at indenrigsruterne skal med i
Rejseplanen.dk, så flytrafikken får en mere fremtrædende placering som en del af den kollektive
transport.
Jeg noterer med tilfredshed, at ejerne bag Rejseplanen.dk har taget positivt imod forslaget. Det er
også vigtigt, at lufthavnstaksterne for indenrigsfly i København holdes på et relativt lavt niveau. Det
samme gælder i øvrigt med hensyn til internationale ruter, hvor Københavns Lufthavn bør være
konkurrencedygtig med andre store lufthavne i Skandinavien, når det gælder lufthavnstaksterne.
Endelig skal vi politikere totalt afholde os fra at pålægge luftfarten ekstra afgifter – et forslag, der
især blandt røde partier spøger med jævne mellemrum.
4) Et fjerde mål er, at staten sammen med flyselskaberne finder en løsning på den alvorlige mangel
på piloter, der tegner sig om blot få år.
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5) Et femte mål er, at vi bevarer den høje grad af sikkerhed, der er forbundet med flyvning.
Herunder sikkerhedstjek af passagerne og deres bagage før boarding. Omvendt skal vi politikere
heller ikke gå amok med dyre foranstaltninger, der alene skaber falsk tryghed.
Jeg ser frem til, at vi i løbet af sommeren får gang i politiske forhandlinger om en visionær og
ambitiøs luftfartsstrategi med mål og virkemidler, der kan sikre fortsat vækst og jobskabelse – ikke
blot inden for selve luftfarten, men også hos det danske erhvervsliv som helhed.

____________________________________________________________________
National Ølefestival
Den stod på høj skum i det gamle lokomotiv værksted på
Otto Busses Vej i København, hvor Danske Ølentusiaster
afholdte deres 17. nationale ølfestival. Der var hygge og
god stemning. Det var en stor fornøjelse, som
repræsentant for Folketingets Øllaug, at deltage i
festivalen. Det er rart, at der, i en ellers travl kalender,
også er aftaler der indebærer et godt glas øl.

___________________________________________________________________
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Besøg hos Arla i Viby
Arlas direktør for Miljø, Klima og Energi, Jan D.
Johannesen og andre ledende medarbejdere tog imod
mig, i mejerigigantens hovedkvarter i Viby. Besøget
afstedkom en inspirerende drøftelse af logistik og grøn
transport. Arla er frontløber inden for grøn transport,
men vi skal sammen videre mod nye mål, for at opnå en
grønnere transport. Desuden blev jeg stærkt bekræftet i
det påtrængende behov for at finde penge til investering
i bedre veje som forudsætning for vækst og jobskabelse i
hele Danmark. Jeg har i øvrigt selv haft fornøjelsen af
at være mejeriarbejder hos Arla - dengang
Mejeriselskabet Danmark i Ans, hvor jeg i weekender og
om natten var med til at producere fetaost i store
mængder.

____________________________________________________________________
5.000 flere i job på to måneder
Det går rigtig godt i Danmark med
en Venstre-ledet regering.
Beskæftigelsen bliver ved med at
stige, og på blot to måneder er
antallet af lønmodtagere steget
med over 5.000. Nu skal vi videre.
Vi arbejder fortsat for, at flere
bliver del af det arbejdende
fællesskab.

____________________________________________________________________
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Venstre kandidattræf i Fredericia
Snart går valgkampen i forbindelse med
kommunalvalget i gang. En veloplagt
statsminister og V-formand holdt tale for de 700
deltagere i dagens kandidattræf i Fredericia.
Lars gav en skarp og interessant analyse af den
politiske situation her ved starten af den
kommunale valgkamp frem til valgdagen den 21
NOV 2017. Regeringen har siden folketingsvalget
i juni 2015 præsteret en perlerække af
resultater til gavn for befolkningen. De fire Vpejlemærker fra valget er nået langt hen af
vejen. Der er kommer gang i økonomien, der er
en øget beskæftigelse i Danmark og optimismen
i Danmark er støt stigende. Men det kan blive
endnu bedre, vi skal ikke hvilke på
laurbærrene, blot fordi vi allerede har opnået
meget. Jeg talte også selv ved træffet, og jeg
pointerede endnu engang, hvor vigtigt
investeringer i infrastrukturen er, for at vi understøtter fortsat vækst i HELE Danmark.

____________________________________________________________________
Besøg hos Allinggård
Leo Sørensen og Bjarne Jacobsen var værter
for et interessante besøg på Allinggård syd for
Grønbæk og det tilhørende vandkraftværk. Her
skal findes en fornuftig løsning i forbindelse
med gennemførelse af vandplanerne. I min
optik er det at øve vold mod naturen at satse
på fjernelse af den idylliske Allinggård Sø samt
sænkning af vandstanden i Alling Sø. I stedet
foreligger der et spændende forslag, om at
forbedre faunapassage ved Allinggård med en
helt ny metode for omløbsstryg med
overløbsbygværk, hvilket muliggør grøn elproduktion ved de gamle kraftværk samtidig med at
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fiskenes mulighed for at vandre op mod strømmen forbedres markant. Det er sådanne fornuftige
kompromisløsninger, vi skal have frem i lyset, så hensynet til miljø og natur går hånd i hånd med
hensynet til kulturhistorien.

____________________________________________________________________
Stort åbenhjertet interview i BT
Jeg blev interviewet til BT’s Erkendelse, hvor de
hver uge sætter skarpt på en dansk politiker. Jeg
gav flere personlige beretninger fra mit liv. Artiklen
kan du læse her.

___________________________________________________________________
Landbrugsmesse Gl. Estrup
Sidste lørdag i maj havde jeg den store ære at
holde åbningstalen ved Gl. Estrup landbrugsmesse.
Det var en stor begivenhed, med op mod 20.000
deltagere i løbet af den weekenden. Jeg fik
mulighed for at tale med gæve danske landmænd,
og høre om deres udfordringer, samt høre om det
sidste nye inden for landbruget. Jeg mener, at
landbruget er et historisk og nutidigt yderst vigtigt
erhverv for det danske samfund. Landbruget står
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for både store økonomiske og kulturelle værdier for vores samfund.

____________________________________________________________________
Åbning af Messemotorvej
Det var en festlig indvielse af 10
km messemotorvej ved Gødstrup
vest for Herning. Stort tillykke til
os alle med en ny vej, der gør
Danmark rigere og binder landet
bedre sammen. Som man kan se
på billedet var ministeren også
begejstret for den nye motorvej.

____________________________________________________________________
22.000.000.000 kr. til infrastrukturen
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans MF og transportordfører for Venstre.
Vi har en sund økonomi i Danmark. Og det går godt. Der er skabt 79.000 nye private arbejdspladser
siden valget i 2015. Ledigheden er historisk lav. Antallet af offentligt forsørgede falder. Og der sker
vækst og udvikling i hele Danmark.
Vi skal dog ikke hvile på laurbærrene, men derimod gøre et godt samfund endnu bedre. Vi skal have
modet og viljen til at træffe de valg, der kan sikre, at vores børns muligheder overgår de
muligheder, vi selv har haft. Der er brug for, at vi politikere i højere grad tænker frem til næste
generation frem for til næste valg.
Netop derfor har regeringen fremlagt en 2025-plan, som skal sætte rammerne for dansk økonomi
frem mod 2025. Målet er klart: Vi skal blive rigere og stærkere – så vi i årene fremover har råd til
både den fælles og nære velfærd. Så vi har råd til at investere i vores tryghed. Så vi har råd til at
investere i infrastrukturen.
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Som transportordfører med indsigt i de mange påtrængende vejbehov rundt i landet, glæder jeg mig
meget over, at der i regeringens 2025-plan er prioriteret 22 mia. kr. til et løft af rammen for de
offentlige investeringer i 2021-2025. Det giver muligheder for at investere massivt i infrastrukturen
med klar tyngde på vejene. Det gør Danmark rigere. De mange alvorlige hængepartier skal ryddes
væk, så væksten ikke holder i kø på vejnettet.
22 mia. kr. kan man komme et godt stykke vej med. Men vi skal ikke sælge skindet før bjørnen er
skudt. Nu er jeg spændt på, hvor mange penge de andre partier er villige til at afsætte til bedre
veje. De er forhåbentlig ligeså ambitiøse som regeringen når en aftale om 2025-planen skal
forhandles på plads. Derefter kommer en vigtig politisk proces med at få prioriteret og igangsat de
mest påtrængende vejprojekter landet over med to vigtige mål for øje: 1) Afhjælpe flaskehalse med
trængsel og tidsspilde. 2) Sikre yderligere vækst og jobskabelse i hele Danmark. Nu har regeringen
givet bolden op. Hvor der er vilje, er der vej!

____________________________________________________________________
Pihl taler ved grundlovsmøder i Karup og Viborg
De festlige
grundlovsmøder landet
over er smuk dansk
kulturarv og en fornem
tradition med hyldest til
vores umistelige frihed
og folkestyre, som vi skal
holde meget fast i. Jeg
ser meget frem til at
tale ved årets
grundlovsmøde i Karup
kl. 1110 sammen med
gode kolleger fra andre
partier. Tak til Karup Borgerforening fordi I holder en vigtig dansk tradition i hævd.
Også tak til Venstre i Viborg Kommune, der igen arrangerer stort grundlovsmøde på Borgvold i Viborg.
Herunder er jeg på plakaten som taler sammen med Venstres stærke borgmesterkandidat i Viborg
Kommune, Ulrik Wilbek.
Jeg håber, at se rigtig mange til disse to hyggelige og traditionsrige møder, hvor vi sammen
hylder Grundloven, vores frihed og vores folkestyre.
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Venstres grundlovsmøde på Borgvold i Viborg:

Kommende aktiviteter:
FRE 02 JUNI

Erhvervsarrangement i Thorning. Tale i Thorning Forsamlingshus.

LØR 03 JUNI

Fejre min datter Julies 30 års fødselsdag.

MAN 05 JUNI

Grundlovsmøder hvor jeg skal tale i Karup kl. 1110 og i Viborg kl. 1400.

TIR 06 JUNI

Møder i Transportministeriet bl.a. om genudbuddet af togtrafikken i Midt- og
Vestjylland. Møde md Landbrug & Fødevarer. Møde i Transportudvalget.

ONS 07 JUNI

Besøg af SIF ambassadørerne på Borgen.

TOR 08 JUNI

Møde i Midtjyllands Lufthavn (KARUP) og DI erhvervstræf i Silkeborg.

FRE 09 JUNI

Møde på Viborg Rådhus. Rejsegilde hos Sølvsten Biler i Viborg.
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09-11 JUN

Feltbesøg i Skagen.

12-13 JUNI

Transportudvalgstur til Sønderjylland og Fyn.

ONS 14 JUNI

Møder på Borgen, i Transportministeriet og i Forsvarsministeriet. Kl. 1630:
Germansk Bilduel på Christiansborgs Ridebane – Brodersens østtyske TRABANT
mod Pihls vesttyske MERCEDES BENZ. To biler fortæller verdenshistorie.

15 – 18 JUNI

Feltbesøg ved Middelhavet.

MAN 19 JUNI

Møde på Grønhøj Kro med V-borgmesterkandidat Ulrik Wilbek m.fl.

TIR 20 JUNI

Forskellige møder på Borgen. Sommerafslutning på Marienborg.

ONS 21 JUNI

Møde i Transportministeriet. Feltbesøg i Hundested. V-aftenmøde i Foulum.

TORS 22 JUNI

Møder på Borgen. Møde i Miljøministeriet. Vært for et besøg på Borgen af
Grundfos sammen med kinesiske borgmestre.

FRE 23 JUNI

Feltbesøg på Jyllandsringen. Møder i Viborg (Snapsting og Bispegården). Aften:
Pihl holder båltalen ved Tange Sø (Ans Søbred).

MAN 26 JUNI

Møde i det Liberale Transportnetværk i Padborg og Flensborg.

TIR 27 JUNI

Besøg sammen med ministeren for offentlig innovation, Sophie Løhde ved
Hedeselskabet i Viborg. Kan opgaverne løses bedre og billigere?

ONS 28 JUNI

Feltbesøg i Ribe hos Færdselsstyrelsen m.fl.

TOR 29 JUNI

Feltbesøg hos virksomheden DANSAND i Brædstrup

FRE 30 JUNI

Møder på Christiansborg.

JULI måned

Sommerferie.

03-08 AUG

”Pihl og Prehn på tur – blåt/rødt trafikalt sommertogt fra Skagen til Gedser”.

10-12 AUG

Venstres sommergruppemøde på Hotel Scheelsminde, Aalborg.
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