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Jeg havde været aktiv i V. Hornum på flere områder, da jeg fik en henvendelse om at stille op på
en tværpolitisk liste i V. Hornum. I modsætning til de øvrige byer i kommunen havde V. Hornum
aldrig haft en tværpolitisk liste. Jeg tyggede lidt på henvendelsen, men kom til den konklusion, at
jeg måtte finde et politisk ståsted, og det blev Socialdemokratiet. Jeg meldte mig ind, blev opstillet
og valgt.
Ved konstitueringen søgte Jette Thomsen et bredt flertal, vi fik 2 formandsposter. Da jeg var
nyvalgt, blev jeg placeret i Socialudvalget, det var ikke mit højeste ønske, men jeg blev
efterhånden glad for det. Plejehjemsproblematikken var ordnet i den foregående periode, så det
eneste større problem på ældreområdet var tildelingen af hjemmehjælp. Til gengæld eskalerede
antallet af børnefjernelser så voldsomt, at det var en trussel mod kommunens økonomi.
Stigningen fortsatte i den kommende periode, hvor jeg var blevet formand for udvalget. Årsagen
var, at mange social belastede familier valgte at flytte til de små landkommuner, som herved fik
nogle uforudsete kæmpeudgifter.
I perioden 1998 – 2002 havde vi også en del sager ved Tilsynsrådet i forbindelse med kritik af
jordsalg på industriarealet og udvidelsen af butikscentret. Jeg er meget tilfreds med de initiativer,
vi fik sat i værk, uanset Tilsynsrådets holdninger.
I perioden 2002 -07 blev jeg Viceborgmester og medlem af Økonomiudvalget. Jens Chr. Pedersen
ville gerne have en udvalgsformandspost, og jeg trængte at beskæftige mig med andet end
børneforanstaltninger – så vi byttede. Økonomiudvalget var jo kommunens ”hovedudvalg”. Jeg fik
et godt samarbejde med borgmester H. O. A. Kjeldsen, og jeg syntes også, at jeg fik en god
indflydelse på sagerne.
I starten af perioden opstod tanken om en ny kommunalreform. Jeg troede, at den havde lange
udsigter, men pludselig tog den fart. Jeg anså Farsø og Aars som en god mulighed, men
kommunen skulle være større. Vi arbejdede længe med at inddrage Nørager kommune i den nye
kommune. Trods et mangeårigt samarbejde med kommunen, valgte Nørager at indgå i den nye
Rebild kommune.

Reformen betød også, at perioden blev forlænget med 1 år til 5 år. I det ekstra år var der et
sammenlægningsudvalg, der traf alle de væsentligste afgørelser. Det har utvivlsom virket meget
frustrerende på de medlemmer i de gamle kommunalbestyrelser, der ikke var valgt til det nye
byråd. Sammenlægningsudvalget blev den 1. januar 2007 det nye byråd.
Når jeg ser tilbage på tiden i Farsø kommunalbestyrelse kan jeg godt blive lidt nostalgisk, vi var
tættere på sagerne, og vi var færre medlemmer, som man kommer til at kende bedre.

