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Jeg stillede op til valget i 1993, da jeg var medlem af Farsø Borgerforenings bestyrelse, der havde
tradition for, at den forening opstillede en liste. Jeg har, med baggrund i mit tidligere arbejde ved
Farsø kommune, interesseret mig for kommunalpolitik. På den baggrund blev jeg opfordret til at
stille op, men blev ikke valgt.
I 1997 blev jeg igen opstillet. Det var stadig besværligt at finde kandidater, så vi ringede rundt til
forskellige personer, der kunne være interesseret. Jeg ringede bl.a. til Søren Virenfeldt, som efter
14 dages betænkningstid, sagde ja. Jeg blev heller ikke valgt denne gang.
I 2001 havde jeg ingen planer om at opstille. Jeg blev imidlertid kontaktet af Thorkild Fransgaard,
som indbød mig til et opstillingsmøde på Farsø Hotel, hvor han ville lave en liste med sig selv som
spidskandidat. Jeg mødte op på hotellet, og mødet endte med, at jeg blev nr. 2 på listen.
Jeg blev valgt sammen med Fransgaard og Carlo Nielsen.
Konstitueringen blev styret af Kjeldsen, og Socialdemokraterne og vi blev holdt uden for sammen
med De Konservative.
Jeg fik plads i Socialudvalget. Uagtet frustrationen ved konstitueringen fik vi et godt samarbejde i
Socialudvalget under Jens Chr. Pedersens ledelse. Det var meget enkeltsagsbehandling, til tider
helt ned på cpr. nr. niveau.
Vi fik i perioden ændret plejehjemmene til ældreboliger, således at beboerne nu skulle betale
husleje, og de kunne så modtage boligsikring.
Gruppen blev opløst i perioden, idet Fransgaard foreslog, at vi meldte os ind i Det Konservative
Folkeparti, hvad jeg var enig i, da deres politik faldt godt sammen med mine holdninger. Carlo
Nielsen meldte sig ikke ind, og han kørte herefter sit eget løb, hvad der nok passede ham
udmærket.
Den nye kommunalreform bevirkede, at vi fik et ekstra år med et ”overbyråd”. Det havde dog ikke
den store betydning for arbejdet i Socialudvalget.

Jeg synes, vi havde et godt samarbejde i kommunalbestyrelsen, uagtet den problematiske
konstituering. Der var generelt en god tone, og mange uoverensstemmelser blev glattet ud under
den efterfølgende spisning.
Det har været 5 gode år, hvor min forvaltningsmæssige baggrund har gjort tilgangen lettere, da jeg
kendte sagsgangene og hele det kommunale system, så jeg sparede den læretid, mange nyvalgte
skal igennem.

