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Udlært tømrer
Jeg kom ind i kommunalbestyrelsen i 1993, som suppleant for Sonja Dinesen. Det var lidt hårdt og
et stort arbejde, at sætte sig ind i lovene og sagerne, som de øvrige havde haft 3 år til. Jeg er
derfor glad for, at jeg fik en periode mere.
Jeg stillede op til valget, fordi jeg havde lyst til være med til at præge de ting, der skete i vor
kommune.
Jeg havde været medlem af Det Konservative Folkeparti siden 1980 og været medlem af
bestyrelsen, så jeg havde et politisk engagement.
Jeg blev medlem af Kulturudvalget – et familiemedlem grinede af mig med en bemærkning om, at
jeg ikke var særlig kulturel - det gik nu udmærket.
Ved valget i 1993 blev jeg genvalgt og blev medlem af Kulturudvalget, næstformand i Teknisk
udvalg og medlem af Renovests bestyrelse.
Renovest er et fælleskommunalt renovationsselskab. Det var spændende og lærerigt at arbejde
sammen med medlemmer fra nabokommunernes kommunalbestyrelser. Bestyrelsespladserne var
meget attraktive på grund af spændende studieture og gode middage.
I Teknisk udvalg fik vi etableret genbrugspladsen og rettet Holmevej op i samarbejde med Aars
kommune. Efter megen diskussion fik vi cykelstier i begge retninger, som efter min mening er et
gode af hensyn til færdselssikkerheden.
I Kulturudvalget fik vi etableret SFO’er ved alle skoler. Ved Farsø skole med en nybygning og
lukning af Brixvej og anlæg af en rundkørsel til følge. Rundkørslen gav anledning til en del debat,
men jeg synes, den fungerer udmærket. En tiltrængt renovering af Farsø skole tog også sin
begyndelse. Ved et skolesyn konstaterede jeg, at omkring 100 termoruder var punkteret, så
vedligeholdelsen kunne have været bedre. Jeg var medlem af skolebestyrelsen ved Strandby skole,
her skete vedligeholdelsen løbende.
Ved valget i 1997 fik De Konservative ikke særlig mange stemmer, og jeg blev ikke valgt, Jeg kunne
så koncentrere mig om min virksomhed. I 2000 var 2 af mine dygtige medarbejdere stoppet, så jeg
havde ikke tid til at stille op.

Jeg synes, vi havde et godt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Selv om vi var uenige om en
beslutning, blev den bakket op af alle, når den var truffet.
Spisningen efter møderne havde også en positiv indvirkning på samarbejdet, her kunne vi under
hyggelige former få afklaret opståede uoverensstemmelser.
Generelt har det været nogle spændende år, så jeg har aldrig fortrudt mine år i
kommunalbestyrelsen.

