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Kære alle 

Julen 2015 

En gang om året er det vel passende at gøre status. Da vi nu nærmer os slutningen for år 2015 vil jeg gøre 

forsøget i forbindelse med en julehilsen. 

Vi starter lidt før årsskiftet 2014/2015. Min gode ven og mentor igennem 25 år civ. ing. John Schmidt måtte 

jeg sige farvel til ved bisættelsen den 12. november 2014 i Mogenstrup kirke.  

 

Figur 1 Med John i Tyrkiet december 2013. Vældig fornøjet med guiden 

Jeg nævner dette fordi, at dagen faldt sammen med mit første foretræde på Christiansborg for 

Fødevareudvalget og hvad han havde forfægtet igennem rigtig mange år skulle jeg nu bringe til torvs – se 

bilag om Kvælstofkrigen.    

Efter at være kommet godt ind i 2015, dog uden at kunne huske det hele…., 

 

Figur 2 Nytår 2014/2015 med "rødderne" og sædvanlig sofistikeret menu 

 

http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/FLF/bilag/46/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/FLF/bilag/46/index.htm
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når vi frem til foretræde nr. 2 den 27. januar. Titlen var denne gang Landdistrikternes udfordringer - med 

kritik af Miljøministeriet.  

Normalt får man kun tildelt 15 minutter, men vi havde denne gang fået 2x15 minutter af udvalgsformand 

Hans Chr. Schmidt. Muligvis skyldes det, at da han var Miljøminister ignorerede han daværende 

henvendelser. Senere, da jeg talte med ham på tomandshånd, indrømmede han, at han havde lyttet for 

meget til sine embedsmænd i sin ministertid. 

Ultimo februar indtræffer en lidt mindre muntre hændelse. I begyndelsen af måneden faldt min far på vej 

op ad trappetrinet til køkkendøren. Det gik ud over lårbenet, så et stålsøm måtte sættes i. I forbindelse 

med opholdet på sygehuset tilstødte en lungebetændelse. Han døde den 15. marts.  

 

Figur 3 Brormand har sørget for en "mulepose" (skimtes på kisten) med et par øl til den videre rejse. Indsat far Frede bliver 92 år. 

Åndsfrisk til det sidste og blev 94 år. Jeg synes at ”manden med leen” fik fældet min far for let. 

Vi er nu nået frem til endnu et foretræde den 28/4 for Miljøudvalget med emnet  

 ”Misforståelser omkring kvælstofs rolle i naturens kredsløb”. Der var megen aktivitet på borgen denne dag, 

så mødet blev udsat i næsten en time og ikke særlig mange var mødt op. Der var ikke mange indvendelser 

og jeg fornemmede en vis accept af det fremlagte. Formanden for udvalget den radikale Lone Loklindt gav 

hånd da mødet var overstået. Det var første og eneste gang vi oplevede det. Vi forsøgte at komme videre i 

systemet, men det hele løb ud i sandet, da der kort efter blev udskrevet valg. Lone Loklindt har jeg senere 

prøvet at kontakte, men uden held. Hun skulle dele de radikale stemmer med Ida Auken, og blev ikke 

genvalgt. 

 

Figur 4 Steen, Jørn og Thomas efter tredje foretræde 

http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/UL%C3%98/bilag/70/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/UL%C3%98/bilag/70/index.htm
http://uretten.dk/kan-ma-fa-en-miljominister-i-tale
http://uretten.dk/kan-ma-fa-en-miljominister-i-tale
http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/miu/bilag/260/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/miu/bilag/271/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/miu/bilag/271/index.htm
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På Folkemødet på Bornholm den 12+ 13/6 var der politi med små skudsikre veste overalt, uden det dog 

ødelagde stemningen. Her er et link til noterede oplevelser ved forskellige møder om fredagen. For at 

undgå for meget forvirring kræver det lidt planlægning. Ofte starter over 30 nye emner op hver time. 

 

Figur 5 Anne Marie Glistrup fortæller om baggrunden for de 2 bøger hun har udgivet om sin far. F.eks. kunne Spies og Glistrup i 
studietiden diskuterer en hel aften med hver sit standpunkt. Næste aften byttede de standpunkt, blot for at træne retorikken. 

 
Figur 6 Her er Joan Ørting ved at lære Thomas hvordan man får et godt samliv 

 
Figur 7 Thomas skal snart i spjældet. Han vil 
ikke tilsluttes Guldborgs offentlige kloaknet 

 

Vel hjemme fra Bornholm var der den 25. juni byrådsmøde og der havde jeg sparet lidt sammen til 

spørgetiden. Se link - gå til punktet spørgetid. Den lokale avis havde følgende 1 og 2 at tilføje. 

 

Figur 8 Og så er Frede (Herning) ude at køre Volvo på sin 60 års fødselsdag den 20/6 

http://uretten.dk/wp-content/uploads/2011/01/Folkem%C3%B8de-2015-referat-trim.pdf
http://www.kommune-tv.dk/ktv/vordingborg/index.php?idvid=905&lang=dk&idpag=274
http://uretten.dk/wp-content/uploads/2011/01/Stinkbombertrim.pdf
http://uretten.dk/wp-content/uploads/2011/01/2015-06-26-Ris-og-ros-til-byr%C3%A5dsm%C3%B8de.pdf
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Midt i juli måned blev vi af vores kusiner inviteret til Nordsjælland. Efter en bedre middag fik vi en 

interessant rundtur på Fredensborg Slot.  

  

Et nyt byrådsmøde løber af stablen den 27/8 og man skal igen gå til punktet spørgetid. 

Borgmesteren blev lidt oprørt, men hverken borgmester eller formanden for T&M udvalg svarer på noget 

som helst af hvad de har lovet. Derfor tager vi en tur mere den 26/11 – igen skal man scolle til spørgetid. 

Uden at svare på hvad der bliver spurgt om, henvises til en bil der holdt ovenpå dækslet til min 

bundfældningstank i 3-5 år for mere end 10 år siden. Derfor blev dette bragt i avisen 20 dage senere. 

 

Figur 11 Tid til at evaluere efter et udvalgsmøde bliver der altid tid til. 

Da udvalgsmødet på Christiansborg den 28/4 løb noget ud i sandet blev et nyt, og foreløbigt det sidste, 

etableret den 9. september. Se på FT og derudover er der 7 punkter der vedrører dette møde - se link.  

I det nye udvalg i Miljø- og Fødevareministeriet er der næsten 30 medlemmer. Selvom der var et pænt 

fremmøde prøvede jeg at sammenfatte den sædvanlige PowerPoint fremvisning i en video som er lagt på 

Youtube (advarsel 21 min.) og efterfølgende runddelt til udvalget. Ingen kan herefter sige at de er 

uvidende. Samme dag 27/8 havde jeg et møde med Eva Kjær Hansens spindoktor, Morten Flindt, hvor vi 

gennemgik meget af det samme materiale som vist på videoen.  

Miljø og kvælstof har også i 2015 fyldt en del, men folkevandringen fra Sydeuropa har ikke været nemt at 

ignorere. Fik sat lidt sammen, som blev afvist af Jyllands-Posten, men det lokale dagblad var mere positiv.  

 
Figur 9 Kusine Bodil i Fredensborg Have sammen med 

min mor. 

 
Figur 10 Eftermiddagskaffe med dejlig tilbehør indtages 

http://www.kommune-tv.dk/ktv/vordingborg/index.php?idvid=997&lang=dk&idpag=274
http://www.kommune-tv.dk/ktv/vordingborg/index.php?idvid=1001&lang=dk&idpag=274
http://uretten.dk/wp-content/uploads/2015/12/Boykot-Milj%C3%B8politikken-i-Vordingborg-Kommune.pdf
http://www.ft.dk/samling/20142/almdel/MOF/bilag/35/index.htm
http://uretten.dk/kvaelstofkrigen
https://www.youtube.com/watch?v=WdhhniajDwY&feature=youtu.be
http://uretten.dk/wp-content/uploads/2015/09/2015-09-21-Elitens-krise.pdf
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Suppleant i bestyrelsen for Vordingborg Lokalråd fra primo året, har også givet indsigt og udbytte i hvad der 

ellers rører sig lokalt. 

Den 29/10 fik jeg 2-4 min. med ministeren på Gefion i Sorø. Kunne selvfølgelig hverken nå at forklare helt 

eller halvt på så kort en tid. Satsede i stedet på, at hun skulle se videoen når hun havde en pause i 

ministerbilen. Men hun så meget overbærende på mig da jeg fortalte hende at kvælstof (Nitrat) ikke skulle 

opfattes så negativt. Jeg følte herefter, at hun signalerede, at vi ikke havde mere at tale om. Så jeg tror ikke 

at missionen lykkedes. 

Projekt julehilsen 2015 blev lidt mere omfattende end forventet.  

Lidt udenfor rammerne vil jeg lige gøre opmærksom på en meget interessant uddannelsespolitisk 

konference der blev afholdt den 28/11 på Christiansborg.  

Alle indlæg har hver sit at byde på, men jeg vil fremhæve 3: 

 Mattias Tesfaye 

 Steen L. Hansen 

 Henrik Dahl  

Henrik Dahl nævner noget om at mennesker med lange dårlige uddannelser er anstrængende at have med 

at gøre. Sådanne mennesker sidder overalt i samfundet på nøglestillinger. Det forklarer nok en del af vores 

kvaler. 

Glædelig jul og godt nytår til alle fra Jørn 

http://vlraad.dk/
http://uretten.dk/politik/regionsmoede-paa-gefion-2910-2015.html
https://www.youtube.com/watch?v=WdhhniajDwY&feature=youtu.be
https://vimeo.com/channels/999409
https://vimeo.com/channels/999409
https://vimeo.com/channels/999409/148338556
https://vimeo.com/channels/999409/148385047
https://vimeo.com/channels/999409/148476642

