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Jeg blev opstillet på Det Konservative Folkepartis liste til kommunalbestyrelsesvalget i 1994. Jeg
havde den tanke, at det ikke var nødvendigt, at alle landmænd skulle stemme på Venstre. Det
betød også noget, at De Konservative var mere EU skeptiske end Venstre.
Takket være Jette Thomsens mange stemmer og det forhold, at Gustav Nielsen ikke genopstillede,
blev jeg valgt.
Konstitueringen fulgte de normale spilleregler og forløb uproblematisk. Jeg fik plads i Teknisk
udvalg, Socialudvalget samt Færgebestyrelsen.
Med hensyn til færgebestyrelsen, som bestod af medlemmer fra Farsø og Sundsøre
kommunalbestyrelser, var der den praksis, at Farsø kommune havde administrationen og besatte
formandsposten. Jeg var udset til at få formandsposten. Det havde åbenbart været en torn i øjet
på Sundsøremedlemmerne, at begge funktioner lå i Farsø. På det konstituerende møde i
bestyrelsen stillede Sundsøremedlemmerne krav om, at Hans Mikkelsen, en garvet politiker, fik
posten. Bølgerne gik virkelig højt. Slutfacit blev dog, at jeg blev valgt som formand, og Hans
Mikkelsen blev næstformand. Vi fik et rigtig godt samarbejde resten af perioden. Den største
opgave i bestyrelsen var køb af ny færge. Vi fik udarbejdet et projekt, som kom i udbud. Vi fik
tilsagn fra Nordjyllands og Viborg amter om udbedring af færgelejerne. Tilbuddene blev behandlet
i de to kommunalbestyrelser samme aften. Farsø kommune sagde ja til projektet, men Sundsøre
sagde nej, så projektet blev ikke til noget i denne omgang.
Teknisk udvalg var et typisk fagligt udvalg, hvor sagerne var til at føle på, som Jette Thomsen sagde
ved konstitueringen, at det lige var et udvalg for en landmand.
Socialudvalget var lige modsat, hvor det drejede sig om menneskeskæbner og især børn.
I perioden fik vi sat demens på dagsordenen og fik indrettet en speciel afdeling på Højgården,
således at de demente kunne få den optimale pleje.
Jette Thomsen stillede ikke op ved valget i 1997 med det til følge, at De Konservative kun fik valgt
et medlem, og jeg opnåede således ikke genvalg. Ved valget i 2001 blev jeg heller ikke valgt.

Samarbejdet i kommunalbestyrelsen var gennemgående godt. Th. Fransgaard og Carlo Nielsen
havde mange bemærkninger til møderne, men som erfarne politikere vidste de godt, hvad sagerne
drejede sig om.
Jeg synes, mine 4 år i kommunalbestyrelsen var en god og lærerig tid, som jeg nødig ville have
været foruden

