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Genvalgt som folketingskandidat i Vejen
Kredsen
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Når der skal være folketingsvalg inden for den næste fire år, kan jeg med
glæde sige, at det stadig er mig, der vil være at finde som Vejen Kredsens
folketingskandidat. Det blev besluttet til kredsens opstillingsmøde mandag
den 21. oktober.
Som vedtægterne foreskriver, blev der på mødet samlet skriftligt
indstillede kandidater ind. Efter de var samlet ind og talt op, viste det sig,
at jeg alene var blevet bragt i forslag.
Det er jeg meget stolt over. Jeg ser det som et stort cadeau, og det
betyder rigtig meget, at de gode folk i Vejen Kredsen udviser så stor tillid
til mig, og det arbejde jeg udfører. For det må vel betyde, at jeg har gjort
et eller andet rigtigt i min tid som folketingsmedlem. Og det er jo altid
dejligt at blive bekræftet i.
Rigtig mange gange tak for genvalget. Jeg ser frem til at fortsætte det
gode og tætte samarbejde med mit bagland. Arbejdet til gavn for
udviklingen i hele Danmark vil jeg fortsætte utrætteligt med – ikke mindst
i det sydjyske.
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Tommy Ahlers besøger Billund og Vejen
Den 4. november var min gode Venstre-kollega Tommy Ahlers på besøg i
valgkredsen. Både i Billund og Vejen.
Her havde Tommy taget tid ud af sin kalender for at holde oplæg om sin tid
som minister og succesfuld iværksætter. Først var vi en tur i Billund, hvor
Billund Erhvervsfremme stod for arrangementet, og bagefter drog vi til Vejen,
hvor Udvikling Vejen var arrangør.
Budskabet var klart. Vi har brug for iværksættere i Danmark. Vi har brug
for innovative kræfter, hvis vi skal fortsætte den gode udvikling og grønne
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omstilling. Derfor er det også helt grundlæggende, at vi sikrer gode forhold til
både de nuværende og kommende iværksættere. Og vi skal huske at hylde
alle dem, som kaster sig ud i iværksætteriet – ikke kun dem der lykkes.
Det er altid inspirerende at høre Tommys oplæg. Han har om nogen en masse
erfaring på sit område, og han er god til at dele ud af sine erfaringer. Det var
jeg tydeligvis ikke den eneste, der synes. Både i Billund og Vejen var der
nemlig tætpakket med deltagere.
Hvis jeg en dag springer ud som iværksætter, ved jeg hvert fald godt, hvem
jeg skal spørge til råds.
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En beretning fra L&F’s Delegeretmøde 2019
Onsdag den 6. november stod i landbrugets tegn, da Landbrug & Fødevarer
afholdte det årlige delegeretmøde i Herning. Og som så mange gange før, var
i Venstre godt repræsenteret – herunder med mig selv.
Ikke så overraskende var klima det overordnede tema for årets
delegeretmøde. Men der var også afsat tid til debatten om fremrykningen af
miljøkravene med både statsministeren og fødevareministeren, som også
havde meldt deres ankomst i Herning. En debat som har skabt røre i det
danske landbrug, siden regeringen fremlagde deres finanslovsudspil. Og
forståeligt nok vil jeg mene.
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For med regeringens finanslovsudspil pønses der på at reducere
kvælstofudledningen med 1.150 ton et år før planlagt. Landbruget er
forståeligt frustrerede over, at det her krav kommer i 11. time. Særligt set i
lyset af, at der er en kvælstofevaluering lige på trapperne, som man kunne
blive meget klogere på. Men det mener Socialdemokratiet ikke, at der er tid
til at vente på.
I Venstre havde vi sat os ved bordet til forhandlingerne om en fremrykning af
målsætningen for mængden af efterafgrøderne. For vi ønskede at sætte et
aftryk på forhandlingerne, så vilkårene måske kunne blive mere tålelige for
landbruget. Det stod dog lynhurtigt klart, at der slet ikke var mulighed for at
sætte et aftryk. Regeringens krav om fremrykningen fremstår som ultimativ,
og derfor kunne vi desværre ikke være med ved forhandlingsbordet. Det er vi
selvfølgelig meget ærgerlig over.
Jeg mener ikke, at man kan være bekendt at komme med det her ultimative
krav i 11. time. Særligt ikke når landbruget har været en aktiv og velvillig
medspiller i forhold til at nå de oprindelige mål.
Når det så er sagt, så var delegeretmødet igen i år en fornøjelse, hvor jeg fik
rigtig mange gode snakke med landmænd fra hele landet. Jeg vil dog særligt
huske talen af den nordjyske landmand René Lund Hansen, som på meget
humoristisk vis kritiserede en del af regeringens tiltag. Talen kan ses her.

6

Venstres Landsmøde 2019
Det er ikke mere end en halvanden måneds tid siden, at vi i Venstre sidst var
samlet i Messecenter Herning til et landsmøde. Men ikke desto mindre var vi i
sidste weekend igen samlet i Herning til vores første ordinære landsmøde
med Jakob og Inger som henholdsvis formand og næstformand.
Landsmødet er en fantastisk mulighed for at snakke med gode folk fra Venstre
– også dem uden for sin egen valgkreds. For mig som folketingsmedlem, er
det jo utrolig vigtigt, at jeg får de her mange gode snakke med de folk, som
måske er lidt mere bag kulisserne, men som alligevel yder et kæmpe stykke
arbejde for vores parti. For det er jo alle dem, der danner Venstres DNA.
Landsmødet var i år lidt anderledes, idet vi skulle tage afsked med tidligere
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formand Lars Løkke Rasmussen og sige tak til Kristian Jensen for tiden som
Venstres næstformand. Både Lars og Kristian fik naturligvis begge hæder og
stående klapsalver. De har begge ydet en kæmpe indsats for partiet, og for
Danmark. Men det var jo også anderledes, da vi for første gang til et ordinært
landsmøde skulle høre vores nye formand, Jakob Ellemann-Jensen på
talerstolen – hvilket han klarede fortrinligt.
Alt i alt var det et fremragende landsmøde præget af rigtig god stemning. Der
tegner sig en lys fremtid for Venstre.
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MEDIEOMTALE DEN SENESTE MÅNED
Fra JydskeVestkysten Vejen, 7. november
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Fra Lyngposten, 5. november
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Fra migogvejen.dk, 21. oktober
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MØD MIG HER:



20. november kl. 14, Industriens Hus,
H.C. Andersens Boulevard 18, 1553
København V – Fremtidens Fødevarer - DI
Fødevarers årsdag 2019.



25. november kl. 9, Hotel Odeon, Odeons
Kvarter 1, 5000 Odense – Konference om
skolefravær og social isolation.



27. november kl. 10, LEGO House, Ole
Kirks Plads 1, 7190 Billund – DEA’s
topmøde 2019.

KONTAKT MIG
Hvis du har spørgsmål, ønsker at jeg skal deltage i et arrangement eller kigge på
en sag, så kontakt mig gerne (ved at besvare denne
mail) eller min medarbejder:
Politisk medarbejder Peter Poulsen: vpepo@ft.dk
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