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Nye Borgerlige Vordingborg <vordingborg@nyeborgerlige.dk>

Opfølgning på samtale - Anbefaling af Henrik Munthe-Brun
Nye Borgerlige Vordingborg <vordingborg@nyeborgerlige.dk> 3. marts 2022 kl. 09.43
Til: anders.toft.hansen@ft.dk

Hej Anders

Jeg var oprigtigt overrasket over, at Henrik blev vraget som FT-kandidat.
Jeg har kendt ham siden 2016 og erfaret, at han omkring det poli�ske har stor historisk viden, der vil være en
styrke i enhver diskussion og for par�et generelt. Hans CV flugter med de�e udsagn.
Medlemsnr. 181 indikerer vel også, at han følger med og hur�g ser, når noget er interessant i
poli�sk sammenhæng.

Af andre plusser:

Diplomatisk med et vindende væsen
Er dus med sociale medier og hvordan de bruges i politisk øjemed
Intelligent og har overskud overfor dem der har mindre historisk viden.
En alder på lige under de 50 år, tæller også som et plus. Gammel nok �l at have noget erfaring, at bygge sin
argumenter på og ikke ældre end at han er dus med �dens medieverden. 

I det hele taget en person, der vil være værd at ofre energi på i en valgkamp.

Det er det billede jeg har af ham og regnede derfor med, at det var en smal sag, at han kunne blive godkendt.

Det var mit udgangspunkt, da jeg ringede �l dig. Derfor var jeg lidt fremme i skoene i vores samtale.

Men jeg kan nu også godt forstå dine argumenter i den stol du sidder i. 

Som jeg også sagde. Når man har et �llidshverv/mandat for par�et, prøver man løbende at holde sig ajour med
dets officielle poli�k. Men selvfølgelig strammer man op, når man endelig får en FT-kreds. 

Skulle en kandidat være lidt famlende på et enkelt poli�kområde – inden man har fået en kreds – synes jeg det er
ærgerligt, hvis det skulle have nogen væg�g indflydelse på vurderingen af ens kvalifika�oner. Der må være mange
andre �ng, der vægter højere, synes jeg. 

O�e anbefaler jeg �l medlemmer, der lu�er tanken om blive FT kandidat, at starte med at ops�lle �l en
kommunalbestyrelse.  
Men sjovt nok har jeg ikke fundet det relevant angående Henrik Munthe-Brun. Det er som om at hans profil bedre
passer �l Folke�nget end en kommunalbestyrelse. 

Havde jeg �dligere vist, hvordan �ngene hang sammen, havde jeg forlods sent en anbefaling inden jeres samtale.

Summa summarum. 
Når vi har sådan et talent gående, der endda bor i området, vil jeg have svært ved at arbejde 100 % for en anden
kandidat i kredsen �l et FT-valg (men selvfølgelig gøre min pligt).

Derfor vil det glæde mig, hvis I vil se på hans ansøgning på ny. Og det kan kun gå gå langsomt, synes jeg!

-- 
Venlig hilsen
Jørn Rasmussen
Nye Borgerlige
Vordingborgkredsen 
2279 7113
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