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Jeg var medlem af bestyrelsen i Det Konservative Folkeparti i 1989. Vi blev enige om at lave en
liste, som sendte et optimistisk signal med mange på listen. Da det ikke var så moderne, at der var
konservative kommunalbestyrelsesmedlemmer i Farsø, mest venstre og socialdemokrater,
besluttede bestyrelsen at lade sig opstille. Vi trak lod om placeringen, og jeg var heldig eller
uheldig at få tredje pladsen og blev valgt.
Ved konstitueringen kom jeg i Kulturudvalget og blev formand for Børne- og Ungeudvalget,
skolebestyrelsen ved V. Hornum skole, sessionen og Boligselskabets bestyrelse.
I starten havde jeg det ikke godt med Børne- og Ungeudvalget. Der var forskellige episoder, hvor
jeg syntes, det var synd for forældrene og især for børnene. Det er heller ikke rart at blive kaldt op
om natten for at fjerne en dreng og samtidig blive truet på livet straks vi trådte inden for. Nogle
samtaler med sagsbehandlerne og dommeren, der var tilknyttet udvalget, gav dog en større
forståelse af nødvendigheden over for børnene.
Ved valget i 1993 blev den konservative gruppe på 5 medlemmer. Det gav en del skuffelse i de
menige medlemmers række, at de vigtige poster, bl.a. udvalgsformandsposterne, blev tildelt de
andre grupper. Man blev dog enige om at holde sammen og være tilfreds med tingenes tilstand.
Jeg blev fortsat medlem af Kulturudvalget, skolebestyrelsen i V. Hornum og Boligselskabet. Jeg
blev også medlem af færgebestyrelsen.
Jeg blev meget glad for posten i færgebestyrelsen, selv om vi kørte med konstant underskud.
Færgen er et led i forbindelsen mellem Himmerland og Salling/Skive, og er til stor gavn for
erhvervslivet, f. eks. Thise Mejeri. Underskuddet kan jo i den forbindelse betragtes som et tilskud
til erhvervslivet. Det særegen ved færgebestyrelsen var, at den bestod af 3 medlemmer fra Farsø
og 3 medlemmer fra Sundsøre kommune. De forskellige kulturer i de to kommuner kunne godt
give anledning til nogle debatter, men i det store hele var der godt samarbejde og en hyggelig
tone, ligesom der var et godt samarbejde mellem de tilknyttede embedsmænd.

Der var en del økonomiske problemer i perioden, især med Socialudvalget, som til stadighed søgte
tillægsbevillinger. Ligegyldigt hvor store beløb der blev afsat i budgettet, blev det mere en skik end
en uskik, at søge bevilling, en væsentlig årsag hertil var det stigende antal sager om
børneanbringelser.
Ved valget i 1997 var jeg den eneste, der blev valgt på den konservative liste. Årsagen hertil var, at
stemmeslugeren Jette Thomsen ikke stillede op. Som kommunalbestyrelsesmedlem havde jeg krav
på en udvalgsplads. Det blev igen Kulturudvalget. De øvrige grupper blev presset til at give mig en
plads i Socialudvalget, ligesom jeg beholdt pladsen i Boligselskabets bestyrelse.
Gruppen blev dog forøget i perioden, idet Anton Nielsen og Milton Ingildsen tilsluttede sig de
Konservative ved Fremskridtspartiets opløsning, ligesom Niels Krebs Hansen brød med Farsø
Byliste og tilsluttede sig de Konservative.
Ved valget 2001 blev jeg ikke valgt. Jette Thomsen stillede op igen og trak Niels Krebs Hansen med
ind, idet han fik lidt flere stemmer end mig.
Jeg synes, at samarbejdet i kommunalpolitik i det store hele var godt. Der var selvfølgelig nogle
magtkampe og jalousi mellem grupperne i forbindelse med konstitueringen, men var
efterfølgende for det meste glemte. Holdningen var, ”Nu skulle det bare køre”. En årsag til de
gode sociale relationer var utvivlsomt spisningen efter kommunalbestyrelsesmøderne, hvor man
på afslappet vis fik talt ud om tingene.
Det var lidt vemodigt for mig at stoppe med kommunalbestyrelsesarbejdet. Jeg var lige gået på
efterløn og havde derfor god tid. Opgaven var så, at udnytte det vakuum der opstod til andre
tiltag.

