
 

 

Unge på kanten  

 

70.000 unge mellem 16-29 år er i dag ikke beskæftiget eller i uddannelse. Det er for alt 

for mange, og det kalder på handling. Derfor glæder det mig, at regeringen har nedsat en 

arbejdsgruppe, der skal se på konkrete forslag, der fokuserer og styrker uddannelsestil-

buddene. Herunder skal vi finde frem til bedre veje til at få de unge sendt i den rigtige 

retning, når de forlader folkeskolen og skal vælge deres fremtid.  Alt sammen ud fra den 

enkeltes medfødte evner og realistiske muligheder for at få et arbejde efter endt uddan-

nelse. Langt flere unge skal opleve lykken ved at være en del af vores uddannelses-og 

arbejdsfællesskab. Det vil give store menneske menneskelige gevinster for den enkelte 

unge og blive en stor økonomisk gevinst for samfundet. Jeg ønsker, at der i arbejdsgruppen 

kommer stærkt fokus på, at alt for mange unge med udpræget praktisk begavelse hægtes 

af systemet, fordi næsten alle uddannelser ad åre er blevet ganske teoretiske og skolet-

unge. Vi skal have mere fokus på nye tilbud til unge, hvis interesse ikke er det teoretiske 

og boglige, men det praktiske. Det kræver givetvis en nytænkning af erhvervsuddannel-

serne – gerne med udgangspunkt i den gode gamle mesterlære og en mere trinvis opbyg-

ning af uddannelserne, så der kommer nye tilbud med mere praktik på lærepladsen og 

mindre skole. Og så kan man senere bygge ovenpå en gedigen praktisk orienteret grund-

uddannelse, når den unge er blevet lidt ældre og mere motiveret til det. Det er et stort 

paradoks, at så mange danske unge er uden job eller uddannelse, når vi kan se frem til 

udtalt mangel på faglærte. Det kan og skal vi gøre bedre. For de unges skyld. Og for 

samfundets skyld. Vi skal anerkende, at nogle unge er rigtig gode til at bruge deres hæn-

der. Og dem har vi i høj grad også brug for.  

 

 

 



Oprydning i regeljunglen  
 
Miljø-og fødevareminister Eva 
Kjer Hansen gik straks efter val-
get i gang med en hårdt til-
trængt oprydning i junglen af 
regler på hendes område. En 
målrettet politisk indsats har nu 
resulteret i, at hele 35 pct. af 
alle love og bekendtgørelser på 
området er blevet fjernet. 2364 
regler er blevet reduceret til 
1524. Denne regelsanering er til 
stor gavn for både borgere og 
erhvervslivet, der nu fremover 
har et langt mere enkelt regel-
grundlag at forholde sig til.  
 
Love og regler skal give mening samt være baseret fakta og sund fornuft. Med oprydningen 
er der hverken skærpet eller slækket på kravene. Til gengæld er der sikret mere gennem-
sigtighed og mindre bureaukrati. For os politikere er det en af de fornemmeste opgaver 
at sørge for forståelig og enkel lovgivning og dermed skabe gode rammer for borgere og 
virksomheder. Vi skal sikre en gennemskuelig lovgivning med vægt på retssikkerheden og 
borgernes mulighed for at sætte sig ind i lovgivningen. En logisk lovgivning, der giver me-
ning for virksomhederne, befrier dem fra unødvendige arbejdsbyrder og omkostninger. 
Derfor glæder det mig, at ministeren allerede har ryddet godt ud i den tætbevoksede 
regeljungle. Lad os fortsætte kampen for langt færre, men bedre regler – samt mere fri-
hed under ansvar. 
 

 

Drop skyttegravskrig om vandløb  
  
Byrådsmedlem for SF, Søren Gytz Olesen (SGO) kom i Viborg Stifts Folkeblad den 5/2 med 
en længere svada imod min politisk kamp for at få overfladevandet ledt mere effektivt ud 
til havet. Det er naturligvis helt i orden, at SGO har et helt anden tilgang end min. Alligevel 
vil jeg opfordre til, at vi i denne vigtige debat undgår en gold skyttegravskrig, men i stedet 
finder sammen om en bred vifte af brugbare løsninger på et alvorligt samfundsproblem. 
Helt overordnet handler det om natursyn. Jeg må forstå på SGO, at det er helt i orden 
med hyppige oversvømmelser og snigende forsumpning af vores ådale, der bør leveres 
”tilbage til naturen”. Og her skiller vandene. Jeg tager udgangspunkt i, at Danmark var, 
er og bliver et kulturlandskab, der er formet af mennesker og hvor der skal være plads til 
mennesker og deres samfundsnyttige aktivitet – også langs vore vandløb. Vi er et land 
kendetegnet ved et betydeligt overskud af nedbør og hovedformålet med vandløbene er 
at lede vandet effektivt ud til havet. Alt sammen med skyldig hensyntagen til fauna og 
flora langs vandløbene. Det er ikke uden grund, at kommunerne som vandløbsmyndighed 
er pålagt at lave vandløbsregulativer. Det er for at undgå store tab for samfundet og 
grundejerne som følge af hyppige oversvømmelser og forøget vandstand. I de senere år 



har vi set en kraftig forværring af situationen på grund af øget vandmængde samtidig med 
at vandføringsevnen mange steder er blevet reduceret som følge af mangelfuld vedlige-
holdelse og dermed manglende efterlevelse af vandløbsregulativerne. Derfor skal vi gen-
nemføre en velgennemtænkt modernisering af love og regler med følgende fokuspunkter:  
 
1) Langt mere fokus på effektiv afledning af 
vandet mod havet – dvs. øget vandførings-
evne i specielt større vandløb. Herunder bør 
udfordringen med vandløbene tænkes ind i 
klimahandlingsplaner. Der er jo ikke nok, at 
sørge for store kloakrør, hvis åerne ikke har 
fornøden vandføringsevne, 2) En helhedsori-
enteret planlægning for større vandløb på 
tværs af kommunegrænser, fx Nørreåen og 
Gudenåen, så oversvømmelser ikke blot ek-
sporteres til nabokommunen. 3) En konse-
kvent revision af gældende vandløbsregulati-
ver når der opstår markante ændringer såsom øget vandmængde som følge af flere befæ-
stede arealer og monsterregn som følge af klimaforandringer. 4) En anerkendelse af, at 
store dele af vores landsbrugs- og skovdrift er totalt afhængig af effektiv dræning. Ved-
varende forhøjet vandstand i vandløb har forsumpende og stor tabsgivende effekt langt 
fra selve åen – det glemmes ofte i debatten. 5) At grødeskæring beviseligt har en positiv 
effekt i sommerhalvåret – bare spørg lodsejerne langs Gudenåen, hvor vandremuslingens 
fremmarch og det deraf følgende klare åvand har medført en eksplosion i grødevæksten. 
6) At der i mange vandløb ad åre er opstået ”propper i hullet” i form af aflejringer af sand 
og sediment, der bremser vandet og medfører en vedvarende forhøjet vandstand – med 
deraf følgende forsumpning af terrænet, der således ikke er klar til at opsuge vand når 
det for alvor regner. Ganske som en svamp, der hele tiden er gennemvædet. Eksempelvis 
er der aflejringer, hvor Nørreåen støder sammen med Gudenåen, hvilket givet problemer 
mange kilometer derfra opstrøms. Propperne skal fjernes. 7) At vi skal satse på en bred 
vifte af virkemidler. Herunder dobbelt vandløbsprofil, der kunne være en god løsning ved 
Bjerringbro og en række andre steder, hvor der er brug for at holde vandet i selve åen. 
Andre steder kan forsinkelsesbassiner i form af oversvømmede engarealer være en løsning. 
Men det er absolut ikke en snuptagsløsning, der løser alle problemer. Specielt ikke, hvis 
problemet er en vedvarende forhøjet vandstand og forsumpet terræn. Under alle omstæn-
digheder bør sådanne tiltag ske i tæt dialog med lodsejerne og med fuld kompensation af 
tab.  8) Vi skal skelne mellem de forskellige typer vandløb. Der er naturligvis stor forskel 
på, hvilke virkemidler, der skal bruges i kunstige grøfter, bække og større åer. 9) I den 
videre proces frem til en moderne og effektiv vedligeholdelse af vandløb skal vi sørge for 
en god dialog med alle interessenter omkring vore vandløb, herunder kommunerne, sports-
fiskere, skovbrugere, landmænd og andre naturfolk. Eksempelvis er mange sportsfiskere 
ikke interesserede i søvnige vandløb med langsom strøm og høj vandstand. Fiskene trives 
faktisk bedst med rislende strøm. Konklusion: Lad os nu ikke grave politiske grøfter i denne 
vigtige sag. I stedet skal vi tage udgangspunkt i, at en samfundets behov for effektiv af-
vanding af det danske landskab sagtens kan gå hånd i hånd med et udstrakt hensyn til 
natur, miljø og sportsfiskeri.    
  



Den sunde fornuft sejrer  
 
Det har forståeligt nok fyldt meget i medierne, at der i de seneste måneder har været 
drevet klapjagt på mange af ejerne af de 113 kroer, der historisk bærer betegnelsen "Kon-
gelig privilegeret kro". Herunder Grønhøj Kro, Pårup Kro, Mønsted Kro, Sevel Kro og Hvid-
sten Kro. Jeg har i de seneste uger været i tæt dialog med kulturminister Bertel Haarder 
om at finde en snarlig løsning på den groteske situation med, at kroerne efter mange år 
uden problemer nu får bøder for at bruge den lukkede kongekrone og holde et fornemt 
stykke danmarkshistorie og kulturhistorie i hævd. Det er derfor med dybfølt glæde, jeg 
kan oplyse, at regeringen i denne uge sender et lovforslag i 4 ugers høring mhp. lovliggø-
relse af de 113 navngivne kroers agtværdige anvendelse af den lukkede kongekrone. Om 
alt går efter planen bliver lovforslaget vedtaget før Folketinget går på sommerferie. Der-
med sejrer den sunde fornuft og vi kan bruge kræfterne på noget langt mere konstruktivt 
og fremadrettet end at drive klapjagt på hårdtarbejdende kromænd.  
 
 

 
 
 

 

  



Vognene skal med på Danmarks tog  

 

Regeringen netop indgået en rigtig god aftale med de øvrige blå partier om en vækst-
pakke, der vil gavne hele Danmark. Særligt landdistrikterne vil få glæde af de mange 
initiativer, som ”Vækst og udvikling i hele Danmark” nu sætter i gang. Blandt de mange 
gode initiativerne er en bredbåndspulje, som sikrer bedre og hurtigere internet i yderom-
råderne. Derved udryddes de nuværende problemer med at drive virksomhed og hjemme-
arbejde en række steder i landet uden sikkervirkende bredbånd. Desuden kommer der nu 
et vigtigt første skridt i en nedsættelse af færgetaksterne til øerne. Det vil gøre det langt 
mere attraktivt at være fastboende og turist på Danmarks dejlige øer. Derudover under-
støtter aftalen fremgang i de erhverv, der særligt er repræsenteret i landdistrikterne. 
Ikke mindst i sammenhæng med landbrugspakken og den kommende modernisering af 
planloven. Aftalen åbner samtidig op for, at erhvervsskolerne kan oprette de såkaldte 
satellitafdelinger, hvor erhvervsuddannelserne kan etablere grundforløb i områder med 
svag uddannelsesdækning. Derved kan de unge uden for byerne gennemføre en solid er-
hvervsuddannelse tættere på deres hjem. Vækstpakken forbedrer vilkårene for at bo, 
drive virksomhed, arbejde og uddanne sig i hele landet. Der er frem mod 2019 afsat 800 
mio. kr. til at gøre initiativerne til handling. Jeg kipper med flaget for en regering, der i 
den grad sætter handling bag ordene om et Danmark i bedre balance. Det er rigtig godt 
med stærke lokomotiver i øst. Men vi skal have alle vognene med på Danmarks tog.  

 

 
 

 



Pihl genopstillet til Folketinget 
 

Tak for tilliden til de mange V medlemmer og 
VUere, der på Asmildkloster Landbrugsskole den 
10. februar genvalgte mig som folketingskandi-
dat i Viborg Østkreds.  

Det er en stor tillidserklæring, som jeg er glad 
og stolt over. Tak for det! Jeg vil gøre mit 
bedste for at leve op til jeres tillid! Også et 
tillykke til min medkandidat i Viborg Vestkreds, 
Holger Laustsen. Jeg ser frem til et godt samar-
bejde om at sikre V et godt folketingsvalg i Vi-
borg Kommune, når vælgerne igen skal stemme. 

 
 
 
 
 

 

På randen af idioiti 
 
Jeg sætter generelt pris på, at avisens ledere er præget af holdninger og kant på aktuelle 
sager. Alligevel var det med dyb forundring og skuffelse, jeg læste Ole Bjærges leder "På 
randen af idioti" i Viborg Stifts Folkeblad den 15/2. Der fremmanes et komplet falsk billede 
af, at landmænd fremover nærmest sprøjter gylle direkte ud i vandløbene. Mage til ned-
gørelse og respektløs omtale af et helt erhverv skal man lede længe efter. Et landbrugs-
erhverv, der sikrer det danske samfund titusinder af job samt enorme eksportindtægter, 
som vi ikke kan undvære. Et landbrugserhverv, der ikke mindst her på Viborgegnen har 
meget stor betydning for beskæftigelsen. Ikke kun på gårdene, men også i de mange til-
knyttede lokale virksomheder såsom maskinfabrikker, foderstofforretninger, transport-
virksomheder, håndværkere og mejerier. Her tjenes penge og skattegrundlag, der kommer 
os alle til gode i både by og på land. Dertil kommer lederens usaglige angreb på regerin-
gens landbrugspakke. Jeg medgiver, at der i de seneste dage har været kørt en regulær 
kampagne imod miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen i en række medier. Herunder 
har man direkte fordrejet udtalelser fra forskere. Det gælder bl.a. professor Jørgen E. 
Olesen ved Aarhus Universitet, der blev misbrugt som sandhedsvidne på, at landbrugspak-
ken skader miljøet. Nu har professoren glædeligvis taget til genmæle ved at slå fast, at 
landbrugspakken i høj grad vil gavne miljøet på længere sigt. En moderne og stor land-
brugsproduktion kan sagtens gå hånd i hånd med vidtgående hensyn til miljøet, bl.a. tak-
ket være den kommende målrettede regulering, der bliver baseret på målinger i vandlø-
bene i stedet for misvisende og ubrugelige teoretiske beregningsmodeller. Jeg vil udtrykke 
det lønlige håb, at vi fremover kan blive fritaget for populistisk og usaglig nedrakning af 
et uundværligt dansk erhverv på lederplads. Og at kritik af regeringen fremover baseres 
på fakta frem for myter i pressen. Alt andet vil være på randen af idioti.  
 



Rettidig omhu ved Gudenåen 
 
Som led i kampagnen ”Kampen om vores kyster og åer” har BT bragt artikler, der forsøger 
at mistænkeliggøre miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, borgmester Steen Vindum 
og udvalgsformand Jarl Gorridsen i forbindelse med Silkeborg kommunes grødeskæring i 
Gudenåen. Det er der absolut ingen grund til. Tværtimod skal Vindum og Gorridsen roses 
for rettidig omhu. Det er en klog 
og helt nødvendig politisk beslut-
ning, at der iværksættes ekstra-
ordinær grødeskæring når åen går 
over alle bredder med store over-
svømmelser og tab til følge. Også 
tak til Eva Kjer, der tog imod min 
invitation til at besøge Gudenåen 
ved Kongensbro sidste år i august. 
Det er prisværdigt, når ministre 
tager på feltbesøg for at sætte sig 
ind i realiteterne langt væk fra 
Christiansborg. Og tak fordi Eva 
Kjer efterfølgende har præciseret 
kommunernes pligt til at handle 
når der er oversvømmelser.  
 
Der skal altid tages skyldigt hensyn til miljø og natur. Men i de senere år er der på grund 
af utilstrækkelig vedligeholdelse sket en snigende forsumpning af vores landskab, ligesom 
voldsomme oversvømmelser er blevet normalbilledet ved mange åer. Klimaforandringerne 
og udbredelse af vandremuslingen bidrager til denne uholdbare situation. Derfor skal van-
det fremover ledes mere effektivt til havet ved hjælp af en bred vifte af virkemidler 
såsom intelligent grødeskæring, skånsom oprensning af propper i åer, der bremser vandet, 
samt dobbelt vandløbsprofil. Og planlagte vådområder med fuld kompensation til lods-
ejere. Som vandløbsordfører for Venstre arbejder jeg hårdt på, at vi i løbet af 2017 får 
vedtaget en moderne vandløbslov med balanceret hensyn til mere effektiv vandafledning 
og god miljøtilstand i små og store vandløb. De politikere, forskere og embedsmænd, der 
er lodret imod grødeskæring og oprensning, må forholde sig til alternativet: En fremtid 
med evindelige oversvømmelser af haver, kældre og marker, forsumpning af landskabet 
og store tab for samfundet. 
 
Afslutningsvis vil jeg udtrykke håb om, at BT og andre medier fremover vil være lidt 
mere alsidige i deres dækning af forholdene omkring vores vandløb. Eksempelvis savner 
jeg, at den seriøse og folkelige forening, Danske Vandløb også kommer til orde i sagen. 
 
  

 

  



Fra sidelinjen til aktiv medspiller 

Alt for mange unge i alderen 18-30 år befinder sig ude på sidelinjen – helt uden arbejde 
eller uddannelse. Det er skidt rent menneskeligt for den enkelte. Men det er også rigtig 
skidt og dyrt for samfundet som helhed. Om blot få år vil der være mangel på titusinder 
af fagligt uddannede, der er bydende nødvendige i bl.a. produktionsvirksomheder og i 
byggefagene. Derfor er det et stort problem og et mægtigt paradoks, at op mod hver 
femte ung ender på sidelinjen. Paradokset bliver ikke mindre i lyset af de mange velmente 
skolemæssige og pædagogiske tiltag, der er brugt rigtig mange ressourcer på de seneste 
15-20 år. Situationen er ikke blevet bedre – tværtimod synes udviklingen at gå den forkerte 
vej i mange kommuner. Vi har faktisk hårdt brug for de marginaliserede unge i fremtiden. 
Men det kræver, at vi er rede til at gå nye veje for at få skoletrætte og de udpræget 
praktisk orienterede unge med på holdet.  

Jeg kan fx foreslå, at der snarest iværksættes forsøg på nogle skoler med oprettelse af en 
”erhvervslinje” fra 7. klasse. Eksempelvis med mentorstøttet praktik i virksomheder eller 
fysisk/sportslig betonet aktivitet hver uge på mandage, onsdage og fredage samt skole-
gang med vægt på dansk og matematik på tirsdage og torsdage. Jeg tror på, at det kunne 
være en rigtig god løsning for de skoletrætte – primært drenge – der nu sygner hen og får 
nederlag på nederlag i klasseværelset. Og mon ikke rigtig mange private virksomheder vil 
bakke op om en sådan løsning, hvis kommunerne bidrager med mentorer m.v.  

Der er også brug for at få den gode gamle mesterlære mere frem til lyset som et alternativ 
og supplement til de efterhånden uhyre bogligt orienterede faglige uddannelser.  

Endelig er der givetvis brug for at forbedre og nytænke uddannelsesvejledningen i folke-
skolen, så eleverne i langt højere grad vejledes til at tage en uddannelse, der fører frem 
til et job og dermed et godt liv efter skolegangen. Og til bemanding af de stillinger, som 
vores erhvervsliv reelt har behov for. Man kunne i vejledningen helt lavpraktisk indføre 
nogle overskuelige faktaark, der viser den unge og forældrene, hvilke procentuelle job-
muligheder de enkelte uddannelser giver. Det vil så vise sig, at for mange faglige uddan-
nelser er chancen for job næsten 100 pct. Desuden kunne man med fordel tage med på 
faktaarket, hvilken løn, der årligt og livslangt kan forventes i forhold til de enkelte ud-
dannelser. Det vil bidrage til at gennemhulle myten om, at de praktisk orienterede faglige 
uddannelser er forbundet med en lav løn. Fakta er jo, at de fleste faglige uddannelser er 
forbundet med en rigtig god løn.  

Lad os samle kræfterne om at få nytænkning på banen. Vi kan ikke forsvare, at en så stor 
del af Danmarks ungdom står ude på sidelinjen. De skal ind på banen som aktive medspil-
lere.  

 



Erhvervsmøde i Viborg 

Tak til ViborgEgnens Liberale Erhvervslaug for et 
rigtig godt og velbesøgt erhvervspolitisk møde hos 
Nybo Jensen i Viborg. Tak for en rigtig god debat om 
erhvervslivets rammevilkår og mulighederne for at 
sikre grundlaget for vækst og jobskabelse. 

Blandt de mange deltagere var et af laugets nye 
medlemmer, min kommende kredsformand, Ken-
neth Møller Andersen.  

 

 

 

 

 

 

 

Presselogefest 

Klar til fest med presselogen den 24. fe-
bruar. I min egenskab af præsidiemed-
lem har jeg fået den ære at blive invite-
ret til den store årlige festaften i Pres-
selogen på Christiansborg. Fornøjelsen 
var ekstra stor, da jeg deltog sammen 
med hædersmanden og partifællen, Chr. 
Mejdahl. 

 

 

 

 

  



Grøn landbrugspakke vedtaget  

 

Regeringen og dens blå støttepartier har på rekordtid indfriet en perlerække af konkrete 
valgløfter. Det er for alvor blevet tydeligt, at farven på regeringen absolut ikke er lige-
gyldig. Nu er der igen kommet fokus på, hvad vi alle skal leve af, nemlig vækst og jobska-
belse i hele Danmark. I torsdags kunne vi med Folketingets vedtagelse af landbrugspakken 
føje endnu et indfriet løfte til listen. Først og fremmest betyder pakken, at vores uund-
værlige, men hårdt trængte fødevareerhverv bliver styrket og befries for forældet og nid-
kær overregulering. Det danske samfund, herunder storbyboerne, kan ikke undvære de 
140.000 arbejdspladser og 148 mia. kr. i årlig eksportindtægter, som landbrugs- og føde-
vareerhvervet står for. Derfor er pakken rigtig godt nyt for os alle. Men det bedste ved 
det hele er, at landbrugspakken og fremtidens målrettede regulering baseret på fakta og 
målinger vil forbedre vores miljø. Trods kampagne og vedholdende påstande om det mod-
satte har landbrugspakken kun en farve – og det er grøn, grøn og atter grøn. I forbindelse 
med forhandlingerne og lovforberedelsen er alle tal og beregninger lagt åbent frem af 
ministeren. Herunder at pakken efter de første år bidrager positivt til miljøet og at pakken 
samlet set er en gevinst for miljøet. Det geniale ved landbrugspakken er således, at vi på 
samme tid kan producere flere og bedre fødevarer i Danmark samtidig med, at vi samlet 
belaster miljøet mindre. Det er værd at kippe med flaget for. Også ud fra målet om et 
Danmark i bedre balance.  
 

Trafiktopmøde i Silkeborg 

Tak til DI Silkeborg, Silkeborg Kommune og de mere end 100 deltagere for et fantastisk 
godt og inspirerende Trafiktopmøde hos Energi Midt i Silkeborg den 25. februar. 

 
 



Her kan du se en oversigt over mine kommende aktiviteter: 
 
Dato Aktivitet 

TIR 01 MAR Møder på Christiansborg. Aftengruppemøde i Finansministeriet. 

ONS 02 MAR Møder på Christiansborg. Møde i forsvarsforligskredsen. 

TOR 03 MAR Møder på Christiansborg. Generalforsamling hos V i Silkeborg Kommune. 

FRE 04 MAR Møder på Christiansborg.  

LØR 05 MAR 70 års fødselsdagsreception i Odense. 

07-13 MAR Rejse til Japan med Folketingets Præsidium. Mødefri uge i Folketinget. 

MAN 14 MAR Møder og besøg i Midtjylland. 

TIR 15 MAR Møder på Christiansborg. Aften: Årsmøde hos Foreningen til Bevarelse af 
Tange Sø. 

ONS 16 MAR Møder på Christiansborg. Møde i Folketingets Præsidium.  

TOR 17 MAR Møder på Christiansborg. Aften: Årsmøde hos foreningen Tange Solbåd 
samt tale ved generalforsamling hos Venstre i Viborg Kommune. 

18-25 MAR IPU session i Lusaka, Zambia. 

26-28 MAR Påskeferie. 

TIR 29 MAR Møder på Christiansborg. Aften: Møde hos Landbrug & Fødevarer. 

ONS 30 MAR Møder på Christiansborg. 

TOR 31 MAR Møder på Christiansborg.  

FRE 01 APR Energikonference på Hindsgavl Slot. 

LØR 02 APR 40 års fødselsdagsfejring af god ven. 

MAN 04 APR Venstres i Viborg Kommune opstiller borgmesterkandidat. 

MAN 02 MAJ Energiministeren på besøg i Midtjylland.  

 

 


