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Afrunding af folketingsvalget
Først og fremmest vil jeg i dette nyhedsbrev runde folketingsvalget af.
På trods af at rigtig mange eksperter, kommentatorer samt meningsmålinger
havde dømt Venstre ude på forhånd, så kæmpede vi til det sidste. Og det må
siges at have givet pote.
Som parti fik vi i Venstre 23,4 procent af stemmerne ved valget. Det er en
fremgang på hele 3,9 procentpoint i forhold til valget i 2015. Det synes jeg
sagtens vi kan være stolte af. Særligt kan vi glæde os over, at alle de
genopstillede Venstre-folketingsmedlemmer blev genvalgt – og at vi
selvfølgelig har fået 9 nye dygtige kollegaer i folketingsgruppen.
Personligt skylder jeg ikke mindst de 11.308 mennesker som satte deres kryds
ud for mit navn - en ekstra stor tak. For det var lige præcis det antal
personlige stemmer, jeg fik for to uger siden. Det er ca. 3.000 flere end ved
sidste valg og 4.000 flere end ved valget i 2011.
Det må jo betyde, at jeg gør et eller andet rigtigt. Eller det vælger jeg hvert
fald at bilde mig selv ind. Jeg landede som den 10. bedste i Venstres
Folketingsgruppe og som nr. 20 i hele folketinget, målt i personlige stemmer.
Jeg er meget glad og beæret over de mange, der har valgt at stemme
personligt på mig.
Jeg vil fortsætte det hårde arbejde i den kommende valgperiode, og jeg vil
bevare den tætte kontakt til borgerne i Sydjylland.

Til slut vil jeg gerne takke alle, som har kæmpet kampen sammen med mig –
ikke kun her i valgkampen, men gennem de seneste fire år: VU'ere,
vælgerforeningsfolk, kredsbestyrelsen, kommuneforeningerne, sponsorer,
anbefalere, min valgkoordinator, alle de gode frivillige og sidst, men ikke
mindst, min kære familie.
Mange tak. Jeg er dybt taknemlig.

Folkemødet 2019
Torsdag den 13. juni blev Folkemødet 2019 i Allinge på Bornholm skudt i
gang. Derfor havde jeg taget turen på tværs af landet, for at repræsentere
Venstre. Her blev jeg indlogeret i, hvad der bedst kan beskrives som en
luksusudgave af et hundehus. Men det var nu hyggeligt, at tilbringe et par
nætter her på rigtig spejder-manér.
Folkemødet er noget, der splitter rigtig mange mennesker. Nogen synes det
er en festival for alle djøferne, mens andre synes det er demokrati i sin
bedste form.
Selv er jeg tilhænger af Folkemødet. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi man
som politiker er repræsenteret på Folkemødet. Jeg oplever personligt, at jeg
som folketingsmedlem kan tage rigtig meget med herfra. Både under og
mellem de mange debatter, falder jeg i dialog med rigtig mange mennesker,
som kommer med flere gode inputs, jeg kan arbejde videre med.

Afsked med Mie
I sidste uge fik jeg sagt farvel og på gensyn til min dygtige politiske assistent
Mie Højris Dahl, som har været min medarbejder gennem de sidste fire år.
Selvom det var meget vemodigt – der blev helt sikkert fældet et par tårer, så
glæder jeg mig rigtig meget på hendes vegne. For jeg kan stolt meddele, at
Mie for nylig modtog et legat fra Crown Prince Frederik Fund, til at studere
på Harvard University. Derfor starter Mie i august et nyt spændende eventyr i
Boston i USA, hvor hun skal studere det næste år.
Tak for hjælpen de sidste 4 år på Christiansborg, Mie. Held og lykke i
fremtiden.

God sommer
Slutteligt vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig god sommerferie. Jeg håber,
at I vil nyde den og få slappet af sammen med jeres familie. Selv vil jeg
forsøge at lade batterierne op, inden den vi tager fat på et nyt og
spændende folketingsår. Derfor får I ro fra mig det næste stykke tid, og I
får først det næste nyhedsbrev i august.
I ønskes alle en rigtig god sommer.

MEDIEOMTALE
Fra JydskeVestkysten Billund, 17. juni

Fra JydskeVestkysten Vejen, 15. juni

Fra JydskeVestkysten Varde, 7. juni

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

