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Kommunaluddannet
Medlem af Folketinget
Formand for Dansk Kroferie
Formand for Dansk Arbejdsgiverforening i Vesthimmerland
Formand for Himmerland Golf & Country Club A/S
Medlem af Arbejdsmarkedsnævnet for Nordjylland
Medlem af Den sociale ankestyrelse
Jeg havde sammen med Knud Østergaard slået mig ned i Ertebølle og var medlem af den store
Konservative folketingsgruppe på Christiansborg og var blevet genvalgt 3 gange. Det kunne måske
ikke blive ved, så jeg stillede op som borgmesterkandidat ved kommunalbestyrelsesvalget i Farsø
kommune i 1989. Jeg havde mange bekendte i Farsø, som syntes, det var en god ide. Jeg
tilkendegav samtidig, at såfremt jeg blev valgt, ville jag stoppe i Folketinget.
Jeg blev valgt, og trådte ud af folketinget efter nogle få måneder, der var nogle sager, hvor jeg
skulle bruge mine kontakter på Christiansborg.
Økonomien i kommunen var ikke god. Det gav nogle svære manøvre, når man skal udvikle og
investere samtidig med, at man skal spare. Vi vedtog at skære antallet af
kommunalbestyrelsesmedlemmer ned fra 17 til 15 ved næste valg. Endvidere vedtog vi at
nedskære det administrative personale med 20 %. Det resulterede i, at personalet nedlagde
arbejdet i en periode og holdt møder i kantinen. Jeg måtte forklare folk, der kom på rådhuset, at
de måtte komme igen senere. Det var en ubehagelig proces.
Vi foretog en opgradering på erhvervsområdet i samarbejde med erhvervslivet. Vi skulle bl.a. have
fundet en løsning vedrørende Erhvervsudviklingscentret, som var ude i store problemer. Vi fandt
en løsning bl.a. via kontakt med fhv. industriminister Nils Wilhjelm, der nu var direktør i
Industriens Realkreditfond, og fik centret solgt til en møbelfabrik fra Kjellerup.
Vi hjalp også Degne Furniture i gang. Endvidere fik vi Cimber Scan Wood efter hård konkurrence
med Hadsund kommune. Metoderne her var måske knap så fine.
Vi fik renoveret og udbygget Farsø Hallerne (Dronning Ingrid Hallerne) med finansiering fra Lokaleog Anlægsfonden med over 20 mil. kr. og en kommunal investering på 2 mil. kr.

Det lykkedes også at etablere Stenaldercentret i Ertebølle, med finansiering fra Arbejdsmarkedets
Feriefond. Forskellige placeringer i Ertebølle havde været i spil. Den gamle skole, det lille museum
på bjerget, samt marken ved siden af Ertebøllehus.
Amtet meldte ud, at blev centret etableret i eksisterende bygninger, var de positive over for en
godkendelse. Det endte med, at jeg solgte Ertebøllehus efter mange overvejelser, og centret kom
så op at stå.
Jeg stoppede ved valget i 1998, da jeg havde planer om at flytte til Als i Østhimmerland af private
årsager. Jeg har også altid haft det mønster at stoppe efter en 8 Aars periode – det kan være svært
at holde dampen oppe i længere tid.
Jeg flyttede senere tilbage til Gatten i forbindelse med mit engagement i golfcentret og stillede op
til valget i 2001 og blev valgt. Perioden sluttede med sammenlægning til Vesthimmerlands
kommune efter nogle spændende forhandlinger.
Jeg synes, især de første år, var spændende med gode kolleger og gode medarbejdere, der forstod
at gøre mine halvkvædede viser til hele viser.
Vi havde et godt sammenhold.

