
Nyhedsbrev 
Det Konservative Folkeparti Silkeborg 

 

HUSK 
Landsråd 

 
22-. og 23. septem-

ber 2018  
 

Sæt kryds i kalenderen 
lørdag den 22. septem-
ber og søndag den 23. 
september, hvor Det 

Konservative Folkeparti 
holder landsråd. 

 
Landsrådet 2018 bliver 
afholdt i Tivoli Hotel & 
Congress Center i Kø-

 
På Christiansborg hvor partiets hoved-

kontor ligger og hvor jeg er så privile-

geret at have mit kontor, har vi rigtig 

travlt i dette forår. Maj måned er altid 

travlt fordi der en række lovforslag 

der skal behandles inden folketinget 

går på ”sommerferie”. Jeg skriver 

”sommerferie” fordi det er rigtig nok 

at der ikke behandles flere sager i 

folketingssalen, men resten af det 

politiske arbejde kører på fuld gas, 

herunder forhandlinger i ministerier-

ne. Den politiske sæson afslutter vi 

med folkemødet på Bornholm. Også i 

år er vi repræsenteret med ”den kon-

servative stue” på folkemødet, hvor vi 

vil have ca. 20 arrangementer i løbet 

af de fire dage hvor mødet afholdes. 

Vi slår rekord i antal gæster hvert år i 

teltet, og vi har siden vi droppede 

vores båd i havnen som vi havde for 

nogle år tilbage, oplevet en meget 

stor interesse for vores politik og 

politikere på Folkemødet. Når vi ikke 

forbereder Folkemøde, Landsråd, 

kurser for folketingskandidater, ta-

lentsamlinger og rådgiver MF'erne og 

ministre om dette og hint og meget 

mere, ja så har vi fuld fokus på den 

kommende folketingsvalgkamp, som 

skal afholdes indenfor det næste år. Vi 

er i fuld gang, og jeg lover det bliver 

en valgkamp man kommer til at hu-

ske. Vi er beredte til tænderne og er i 

disse uger i gang med at teste vores 

budskaber bl.a. på de sociale medier. 

Det der glæder mig allermest når 

talen falder på valgkampen er vores 

stærke kandidater. Hos jer I Silkeborg 

stiller I op med Line Damgaard Laurit-

sen. Line er en ung stærk kvinde. Men 

jo på ingen måde uerfaren i det politi-

ske arbejde. Det glæder mig som Sil-

keborgenser at vi fortsat her lokalt 

kan pleje vores talenter og som i dette 

tilfælde stå med en stærk lokal og 

kompetent kandidat. Jeg glæder mig 

til valgkampen - hvornår den end 

måtte komme. Vi er klar på Christians-

borg - og med Line og de øvrige kandi-

dater I Vestjyllands storkreds er jeg 

overbevist om at vi får et flot valg 

både lokalt, regionalt og nationalt. 

God sommer  

 

Hilsen Søren Vandsø 

Nyt fra Partisekretær 
Af Søren Vandsø 
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Om senest et år skal vi have valg til 

Folketinget, så hos de politiske partier 

betyder det, at forberedelserne er i 

fuld gang – det gælder naturligvis 

også hos os. 

Her i Vestjyllands Storkreds har vi en 

helt afgørende opgave: at få et rigtig 

godt valg til vores Partiformand, Sø-

ren Pape. Hvis vi ser på meningsmå-

lingerne, ser det dog også fornuftigt 

ud. Vi står til fremgang, og måske 

vigtigere er det, at der er en stor stig-

ning i den andel af vælgerne, der 

overvejer at stemme på os – det giver 

os helt klart noget at kæmpe for. Så 

to valgte MF’er i Vestjyllands Stor-

kreds er måske ikke umuligt! 

Både i Storkredsbestyrelsen og på 

Hovedkontoret arbejdes der med at 

få de rette kandidater og få gennem-

ført træning af dem, så alle er klar og 

skarpe, når det gælder – og jeg kan 

garantere for at både Søren Pape og 

vores lokale kandidat Line Damgaard 

Lauritsen er helt klar! 

Der har været arbejdet intenst i vores 

afdeling for politik og udvikling, med 

analyser af de emner, der er mest 

fokus på hos vælgerne, og ikke mindst 

den del af vælgerne, der overvejer at 

stemme på Det Konservative Folke-

parti. Vi er på Hovedbestyrelseskonfe-

rencen 25.-26. maj blevet præsente-

ret for materialet, og det er virkelig et 

seriøst og omfattende arbejde, der er 

blevet gennemført. 

Vi har stadig politik på alle hylder, 

men der er valgt følgende 4 emner, 

som der vil blive sat fokus på: 

”Hjælp og omsorg, når du har brug for 

det”, ”Respekt for loven og vores 

fælles værdier”, ”Lavere skat og virk-

somheder i vækst” og ”En god start på 

livet” - du kan læse mere om de 4 

emner på partiets hjemmeside kon-

servative.dk.  

Desuden er det overordnede slogan 

”For dig og for Danmark” 

 

I Vestjyllands Storkreds arbejder vi på 

at få oprettet et arbejdsteam, hvis 

primære formål er at føre valgkamp 

for Søren Pape. Det kommer til at 

bestå af fire valgte i Storkredsen, 

samt minimum ét medlem fra hver 

vælgerforening. Hvis du vil være med, 

så sig endeligt til. 

Vores ungdoms organisation, KU, har 

stillet i udsigt, at de vil komme med 

35 personer i Storkredsen, og derud-

over vil alle 9 vælgerforeninger natur-

ligvis være klar – så skulle du ønske at 

deltage, så meld dig til: Storkredsens 

team til mig på 20 85 44 16, eller til 

Silkeborg Vælgerforening til Hans 

Jørgen Klog på 51 61 77 02 – det bli-

ver sjovt, og der bliver gang i den. 

 

Hilsen  Jørn Ravn 

For dig og for Danmark 
Af Storkredsnæstformand og hovedbestyrelsesmedlem, Jørn Ravn 
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Kommende arrangementer 

• Skt. Hans 23. juni 

• Landsråd 23.+.24. september 

Kalenderen 

Billeder fra 

virksomhedsbesøg hos Gu-

denå Hospice, Brædstrup 

Kære medlemmer 

  

Jeg har siden 2013 kørt politisk udvalg for C – 

et forum,  hvor vi diskuterer politik med sub-

stans. 

  

Der har været rigtig mange emner igennem 

årene : Kongehuset/Apanage – hvad er spise-

ligt for generationer fremover, Politireform, 

flygtninge, grænsekontrol, miljø politik, for-

svar, osv. 

  

Vi har siden KV17 udelukkende kørt lokalpoli-

tik med gæster fra de andre partier i byrådet. 

Møderne er særdeles interessante, da vi også 

opnår en tværpolitisk diskussion. 

  

I år har emnerne væres Udligningsreform 

(Frank Borch), Hvordan bliver Silkeborg CO2-

neutral i 2025 som aftalt ved konstitueringen 

(Claus Løwe fra Alternativet) og på næste 

møde er arbejdsmarkedspolitik med formand 

for udvalget Morten Høgh, osv. 

  

Har du lyst til at deltage, er du som medlem 

hjerteligt velkommen: 

Møderne holdes hos Henrik Stæhr i Sejs en 

gang om måneden (tirsdag fra kl. 19-21.00). 

Så kom med hvis du vil være klogere på vores 

politikere, lyst til diskussion og efterfølgende 

refleksion.  

Blot tilmeld dig på mail til 

anette@lemcheco.com 

eller 

HS@curapleje.dk 

 

Hilsen Anette Lemche 

Nyt fra PU 
Af Formand for Politisk Udvalg, Anette Lemche 

Nyhedsbrevet 
Af redaktør Vivi Kjærgård 

 
Kære læser 

 

Sommeren holdt sit indtog i maj og 

jeg er næppe den eneste, der har nydt 

det i fulde drag. 

 

Siden sidst har der været afholdt en 

del PU-møder, et ”Idé-møde” i Lunden 

og vi har været på besøg hos Gudenå 

Hospice. Sidstnævnte desværre ikke 

med ret stor tilslutning, men bestemt 

et tankevækkende og meget fint ar-

rangement. 

 

Grundlovsmødet 5. juni på Himmel-

bjerget gik vanen tro fint og vejret må 

i den grad siges, at have været med os 

i år. Vores byrådsmedlem Martin 

Jakobsen startede, efterfulgt af folke-

tingskandidat Line Damgaard Laurit-

sen og slutteligt Thomas Lage Cordtz 

fra Skanderborg vælgerforening samt 

byråd. 

 

At Silkeborg har udnævnt sig selv til 

”Outdoor hovedstad” er i sig selv 

positivt og med et international pift. 

Dog mener jeg, at for at være en til-

trækkende by/kommune, bør der helt 

klart arbejdes mere for at den rent 

faktisk fremstår som en smuk, arkitek-

tonisk kommune, hvor er værnes og 

kæres om udformningen på både 

bygninger og veje. Derfor ser jeg det 

som meget positivt, at både lokalråde-

ne i Silkeborg samt en nyoprettet 

forening ”SKØN på Silkeborg” har 

møder med bl.a. politikerne, så netop 

ikke politikerne alene tager beslutnin-

ger, som vores eftertid i værste fald vil 

græmmes over. 

Til slut vil jeg kort nævne, at Silkeborg 

Forsynings CO2-venlige solvarmean-

læg er et af de største indenfor vedva-

rende energi i samtlige de danske 

kommuner -  vi både kan og skal være 

stolte af, at vi bidrager til dette. Og 

efter planen, bliver ét af efterårets 

arrangementer et besøg hos dem! 

 

Jeg ønsker alle en rigtig dejlig sommer 

og på gensyn til næste nyhedsbrev 

medio august ! 

 

De bedste hilsner 

Vivi Kjærgård 


