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Kommunalvalg, køreprøver og sundhedsudspil
November har været en særdeles begivenhedsrig måned, hvor jeg bl.a. har været ude i en række
lokalområder for at støtte Venstres lokale kandidater til kommunal - og regionrådsvalget.
Valgdagen d. 16 november resulterede i, at Venstre ikke fik det katastrofevalg, som mange spåede
os for blot et halvt år siden. Vi har fået ro partiet og det har pyntet gevaldigt på vælgernes
opbakning til os. Det så vi ved kommunalvalget og det ses på vores pæne fremgang i
meningsmålingerne. Jeg vil gerne sige stort tillykke til de mange dygtige Venstre kandidater, som
fik sæde i de kommende byråd og regionsråd. Samtidig en stor tak og dyb respekt til alle øvrige
kandidater, der gav den en ordentlig skalle i valgkampen. I skal op på hesten igen. Næste gang
skal det nok lykkes.
Den uacceptable mangel på køreprøver har også fyldt meget for mit politiske virke i november
måned. Herunder med debat i folketingssalen på baggrund af et beslutningsforslag fra Venstre.
Handling er påkrævet nu og her for at afvikle puklen i manglen på teori- og køreprøver. Jeg vil
fortsat kæmpe videre for, at køreskoleelever, kørelærere og erhvervslivet får det antal prøver, som
de har krav på. Det samme gør sig gældende med den alvorlige mangel på chauffører til lastbiler,
busser og taxier. Derfor indkaldte jeg til samråd i november. Her følger vi også op med handling.
Jeg ser frem til en travl december måned, hvor mange opgaver skal løses før juleferien.
Jeg ønsker alle læsere af nyhedsbrevet en glædelig jul og et godt nytår.

Færre skal betale topskat
Af Kristian Pihl Lorentzen, MF for Venstre, Hermelinsvej 4, Ans
Danske virksomheder mister ordrer og indtjening på grund af manglen på arbejdskraft. Denne
alvorlige situation skriger på politiske initiativer. Og her kommer vi ikke uden om at hæve
topskattegrænsen. Det handler om at sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde og gøre end
ekstra indsats.
Danmark har verdens højeste skattetryk. Alligevel har S-regeringen – stærkt ansporet af
venstrefløjen - hævet skatterne med samlet set 12 milliarder kroner netto på blot to år. Det er en
uhyre skadelig politisk i en situation, hvor vi hvor mange virksomheder akut står og mangler
arbejdskraft. Den ræverøde politik gør Danmark fattigere.

Venstre vil en helt anden vej. Vi vil hæve topskattegrænsen, så færre lønmodtagere kommer til at
betale topskat. Derved sikrer vi, at det bedre kan betale sig at arbejde og yde en ekstra indsats.
Hidtil har vi primært haft fokus på at lette skatte i bunden. Det er også vigtigt, så fra nu af er det
både-og. Vi skal sænke personskatten på både lavere indkomster og for lønmodtagere, der
rammes af topskat. Derved sikrer vi flere hænder og hoveder på arbejdsmarkedet. Og det er der
hårdt brug for med henblik på at fremtidssikre velfærden og den grønne omstilling i Danmark.

Hvor der er vilje, er der vej!

Kompedal Plantage skal ikke være
naturnationalpark!
I november var jeg på
feltbesøg i Kompedal
Plantage, hvor
Naturstyrelsen
afholdte vandring og
orientererede om
regeringens planer
om de såkaldte
naturnationalparker.
Flere hundrede
borgere mødte frem
og langt de fleste er
forståeligt nok dybt
skeptiske.
Regeringen og de
røde partier har allerede udpeget 5 naturnationalparker. Kompedal er en af kandidaterne til at blive
indhegnet og få udsat græssende køer og heste. Jeg siger rungende nej tak til indhegning. Jeg
foretrækker skove uden indhegning og dermed fri bevægelighed for både dyr og mennesker.
Derfor har jeg stillet 10 spørgsmål til miljøministeren, som kan ses her:
https://www.ft.dk/da/dokumenter/dokumentlister/almdel_spoergsmaal?poser=102316&committeeA
bbreviation=MOF
Jeg vil i den kommende tid bruge mange kræfter på at bakke op om de mange borgere, der ikke
ønsker falsk natur i form af indhegnede naturnationalparker med skove uden træproduktion.

The Animation Workshop skal på finansloven
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans

I Viborg er vi så heldige, at The Animation Workshop (TAW) har til huse. Et fantastisk sted med
innovation og viden inden for animation - et sted, der tiltrækker talentfulde elever fra hele verden.

Et kreativt kraftcenter i verdensklasse. Det er derfor meget vigtigt, at vi kan fastholde centret og
dets viden- og udviklingsafdeling - ikke alene til gavn for Viborg, men for hele Danmark.

TAW er et kreativt uddannelsessted i verdensklasse og er internationalt blandt de bedste skoler af
sin art i verden. Det gode arbejde som centret og dets medarbejdere og elever gør for at skabe
udvikling og talenter på området, må vi ikke tabe på jorden. Det er noget helt unikt, som vi har her.
Her udvikles mange animationsløsninger, der er værdifulde i Danmark og internationalt. Og
potentialet hos TAW er givetvis endnu større.

Derfor bør staten fortsat bidrage med finansiering af udviklingsarbejdet hos TAW, som desværre er
blevet overset i regeringens forslag til finanslov. Helt konkret afsætter Venstre 6 mio. kr. til TAW i
vores forslag til en finanslov for 2022 og årene frem.

Med TAW er der i Danmark skabt noget helt unik, der skal udvikles videre på. Her skabes udvikling
og talenter til gavn for samfundet. Handling er påkrævet. Venstre er klar til at prioritere The
Animation Workshop på finansloven.

Blå valgkamp i lokalområdet
Det var skønt at hjælpe de
gode lokale kandidater i
kommunalvalgkampen.
Første stop var hos
Venstres hyggelige
pølsevogn i Møldrup.
Dernæst gik turen til den
lokale købmand i Ulbjerg,
hvor flere gode kandidater
også var mødt op. Vi
fortsatte fremrykningen til
Skals, hvor vi fik os en god
landspolitisk snak med de
lokale borgere. Det var en
sand fornøjelse.

Jeg havde også glæden af, at aflægge et feltbesøg i Ans ved bredden af Tange Sø. Her skal det
nævnes, at V-byrådskandidat i Ans Susanne Jacobsen, V-byrådskandidat i Bjerringbro, N.j.
Ottesen og jeg har givet hinanden
håndslag på at kæmpe for en sikker
cykel- og gangsti over den smalle og
farlige dæmning ved Ans Bro. Lokale
kandidater fra andre partier bakker også
op. Nu skal det lykkes.
Der skal også lyde en stor tak til
Venstre i Skive Kommune for en rigtig
god og engageret debat i Venstres flotte
valgbutik i Søndergade.
Slutspurten i valgkampen blev sat ind i
Sejs-Svejbæk, hvor jeg havde
fornøjelsen af at give en hjælpende
hånd til den dygtige og dybt
engagerede lokale kandidat, Thomas
Tonsberg Schlie.
I slutspurten gav jeg også en hjælpende
hånd til VUs kandidat i Silkeborg,
byrådsmedlem Kristoffer Møller Jensen
med uddeling af flere hundrede flyers
ved handelsskolen College360.
Det var også dejligt at kunne give VU
Viborgs dygtige byrådskandidat Frederik Houmann Thuesen opbakning før valgdagen.

Det var også en stor fornøjelse at give
opbakning til de fire dygtige kvindelige
V-kandidater Britta Jarly, Åse Kubel
Høeg, Majbrit Nørgaard og Katrine
Fusager Rohde ved deres flotte stand i
Sct. Mathias centret i Viborg.

Retfærdig fordeling af arkæologiske udgifter
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans
Fortidsminder i den danske muld er en hilsen fra vore forfædre – en vigtig dokumentation af deres
liv og levevis. Og en umistelig del af Danmarks kulturarv. Derfor skal vi selvsagt værne om
fortidsminderne, når der skal bygges eller udvindes råstoffer. Men det nuværende ordning for
arkæologiske udgravninger indebærer, at udgifterne til ofte meget dyre arkæologiske udgravninger
rammer i flæng. Et dugfrisk eksempel er Thise Mejeri, der fik en ekstra regning på 1,6 mio. kr. i
forbindelse med byggeri. Mange andre eksempler på voldsom fordyrelse af byggerier kunne
nævnes. Det er et problem.

Loven om arkæologiske udgravninger og den nuværende byrdefordeling udgør en hindring for
byggeri og udvikling. Museerne kan udskrive enorme regninger til bygherrerne, hvis der efter
screening skal udgraves arkæologiske fund på byggefeltet. Loven rammer mange bygherrer - fra
landmanden, der vil bygge et nyt maskinhus, til boligbyggeri på større udstykninger samt
indvinding af råstoffer (grusgrave m.v.). Hvis der ved screening af jorden findes en flintøkse, så
kan det medføre omfattende og dyre arkæologiske udgravninger, der tilfældigvis rammer den
pågældende sagesløse bygherre. Samt forsinker og fordyrer byggeriet.

Derfor foreslår Venstre nu, at staten (Kulturarvsstyrelsen) i samarbejde med forsikringsbranchen
udvikler en model for en frivillig forsikringsordning til bygherrerne med et statsligt årligt tilskud på 10
mio. kr. fra 2022. De kan på den måde få dækket udgifterne forbundet med arkæologiske

udgravninger, og fjerner den betydelige økonomiske risiko for bygherren ved at måtte forsinke
byggeriet pga. arkæologiske fund. Fortidsminderne er vores fælles arv. Og af gode grunde kan vi
ikke på forhånd vide, hvor de ligger i jorden. Derfor er det rimeligt, at vi løfter i flok, så tilfældige
bygherrer ikke rammes knusende hårdt. Det vil Venstres forslag sikre. Jeg håber og tror, at andre
partier vil medvirke til en tiltrængt mere retfærdig fordeling af de arkæologiske udgifter. Lad os
komme i gang!

Statsminister med ridser i troværdigheden
I november kæmpede Venstre videre for at få
sandheden om minkskandalen på bordet.
Derfor var det glædeligt, at formand Jakob
Ellemann-Jensen stillede gode kritiske
spørgsmål til statsministeren om
minkskandalen. Statsministerens svar var dog
ikke synderligt overbevisende. Siden
eksploderede skandalen om de famøse og
hemmelige SMS, der er blevet slettet i toppen
af Statsministeriet. Mette F. har i den grad fået
ridser i troværdigheden.

Omvisning af Thorning skole
I november havde jeg fornøjelsen af at få
besøg af elever fra en 9. klasse på
Thorning Skole. Sjældent har jeg oplevet så
engagerede og vakse elever. Tak for jeres
mange gode spørgsmål til folkestyret og
gerningen som folketingsmedlem. Jeg
havde også glæden af at give endnu en
omvisning af en gruppe kvikke og
engagerede kontorelever fra Mercantec i
Viborg. Det var en stor fornøjelse at vise jer
rundt.

DR P1 Kultur
Jeg besøgte DR P1 Kultur
for at fortælle om Venstres
nye forslag til en mere
retfærdig fordeling af
udgifterne til arkæologiske
udgravninger. Det har man
talt om i 20 år. Nu er der
virkelig behov for handling,
så private bygherrer ikke
står med uforudsigelige og
tårnhøje regninger.

Et nært sundhedsvæsen med høje standarder
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans
Vores sundhedsvæsen skal tættere på danskerne. Det går ikke, at der er for stor forskel på
sundhedsdækningen fra kommune til kommune, og fra region til region. Derfor går Venstre til
sundhedsforhandlingerne med afsæt i Venstres nye sundhedsudspil, der fokus på fornyelse,
nærhed og tryghed. Konkret foreslår Venstre oprettelse af 35 moderne sundhedshuse, samt 15
nye ambulancer og akutbiler rundt om i landet. Vi er klar til at investere hele 4,9 mia. kr. i de
moderne sundhedshuse samt modernisering af lægehuse frem mod 2028. Vores patienter har
ventet i hele 2,5 år på at regeringen skulle rykke på sundhedsområdet – og det er alt for længe.
Alle danskere bør kunne vælge en god læge i deres lokalområde. Det giver tryghed at vide, at man
har valgfrihed, uanset hvor man er bosat i landet. Derfor er det Venstres ambition at sørge for 1700
flere læger i Danmark inden 2035.
Regeringens eget sundhedsudspil uambitiøst og luftigt. At tale om nærhospitaler er falsk
varebetegnelse, men det klinger godt i ørerne rundt i landet. Venstre vil gøre det attraktivt for læger
at etablere sig i de nye moderne sundhedshuse, som skal supplere vores sygehuse i et fremtidigt
sundhedsvæsen med mere nærhed. Vi går også til sundhedsforhandlingerne med det mål at sikre

nye patientrettigheder. Herunder samlede pakkeforløb for patienter med kroniske sygdomme,
medicinske og psykiske patienter samt ret til digital konsultation. Det giver patienterne tryghed og
større fleksibilitet. Vi skal snarest have lavet en national plan for, hvordan vi kan uddanne endnu
mere sundhedsfagligt personale i fremtiden. Det haster. Danmarks patienter fortjener mere
nærhed, valgfrihed og tryghed. Og det vil Venstre kæmpe for!

Cyklismen skal fremmes
Stort tak til direktøren for Cyklistforbundet Klaus
Bondam for en rigtig god drøftelse om, hvordan vi
fremmer cyklismen i Danmark. Cyklen mindsker
trængslen, mindsker forureningen og styrker
folkesundheden. Med den brede trafikaftale fik vi
afsat 3 mia. kr. til at fremme cyklismen i de
kommende år. Den pulje skal vi sikre mest mulig
effekt af rundt i hele landet. Det har Klaus Bondam
og jeg givet hinanden håndslag på.

Fokus på køreprøver
I november havde jeg et
indsigtsfuldt møde med
formændene for kørelærernes
foreninger på Borgen i Venstres
gruppeværelse. Her var der
fokus på den komplet uholdbare
situation omkring manglen på
køreprøver. Mange tak for de
vigtige meldinger om statussen
rundt i landet og for gode råd til,
hvordan vi kommer ud af denne
alvorlige situation.

DANSAND på Borgen
Stort tak for besøget på
Borgen til formand for
DANSAND, Poul K. Beck og
direktør Thomas Steen Hansen
– Besøget bød på rundvisning
og en god og inspirerende
snak om de aktuelle politiske
udfordringer.

Fokus på tegninger og animation
November bød på et besøg
hos The Animation
Workshop (TAW) på
Kasernen i Viborg. Stort tak
for et interessant og lærerigt
besøg sammen med
borgmester Ulrik Wilbek. Jeg
var meget begejstret over at
se engagerede og dygtige
unge fra ind- og udland
arbejde med animation,
tegnefilm og tegneserier. Jeg
er ikke i tvivl om, at vi
fremover vil få endnu mere brug for animation som effektiv visuel formidling af viden og
information. Derfor skal vi styrke TAW som et unikt videns- og uddannelsescenter. I Venstres
forslag til finanslov for 2022 har vi derfor afsat 6 mio. kr. som statsligt tilskud til TAW.

Festlig valgdag
På den festlige valgdag
havde jeg glæden af at sætte
fokus på det danske
demokrati sammen med 6.
klasse fra Ans skole. Det var
en stor fornøjelse at
modtage og besvare de
vakse elevers mange gode
spørgsmål. I samme
ombæring skulle jeg
selvfølgelig afgive min
stemme i Ans Idræts- og
Kulturcenter.

Mere frihed og flere muligheder i landdistrikterne
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans
Det skal være attraktivt at bo i alle dele af Danmark. Også i de landdistrikter, som desværre ofte
halter efter de store byer når det gælder bosætning, jobskabelse og vækst. For Venstre er det
afgørende, at vores landdistrikter får mere frihed og flere muligheder.
Derfor har Venstres finanslovsprioriteter for 2022 fokus på landdistrikterne med en række konkrete
forslag. Bedre vilkår for førstegangskøbere af helårsbolig, hurtigere internet i landdistrikterne og
bedre taxidækning giver flere muligheder. Turismen i landdistrikterne har et stort potentiale. Derfor
skal det være mere attraktivt at udleje et sommerhus. Og til stor gavn for vores skønne øer skal det
fremover koste det samme at rejse 1 km til søs som at rejse 1 km på landevejen.
Venstre vil ikke se passivt på en udvikling, hvor borgere og virksomheder flytter fra landdistrikterne,
fordi mulighederne er for få og små. Vi vil sikre et sammenhængende Danmark i bedre balance.
Det er også en ledetråd i Venstres politik for trafikale investeringer. Der skal være mere frihed og
flere muligheder i landdistrikterne og dermed bedre balance mellem land og by.

Moderne og miljøvenligt landbrug
Stort tak til Landbrug & Fødevarer
for en vigtig drøftelse af aktuelle
transportrelaterede temaer,
herunder kørsel med moderne
landbrugsmaskiner på vejene,
syn af landbrugskøretøjer, trafikal
infrastruktur og fremtidens grønne
transport

Pumper i verdensklasse
I november var jeg på et
spændende besøg og
rundvisning i Grundfos Centrets
flotte showroom i forbindelse med
reception og guidet omvisning.
Grundfos er verdens førende
producent af effektive og
bæredygtige pumper. Stort
tillykke til Poul Due Jensen med
de 50 år samt posten som CEO
hos Grundfos. Jeg ser frem til et
fortsat godt samarbejde.

Feltbesøg i Hirtshals
November bød på et
spændende besøg hos
Hirtshals Havn, med Dansk
Jernbaneforbund, afgående og
tiltrædende borgmester samt
repræsentant for det nordjyske
erhvervsliv for dagen
inspirerende besøg og
drøftelse. Der er uden tvivl et
potentiale for at få etableret
kørsel med godstog om natten
fra den allerede byggede
kombiterminal i Hirtshals. Jeg vil
blive ved med at følge op på sagen.

Stop Trafikal Egoisme
Trafikal egoisme skal
stoppes. Derfor er det
glædeligt at bogens
forfattere Carina Bach
Lauritsen og Kristian Pihl
Lorentzen - med velvillig
støtte fra GF FONDEN kan donere 1200
eksemplarer af bogen til
køreskolerne og deres
elever. Bøgerne fordeles
via kørelærernes
foreninger. Her er det
formand Jane Skou Holst
fra Foreningen af Frie Kørelærere, der modtager en ordentlig portion bøger til videre uddeling.

Kommunikation på skinner
Stort tak til Lise Hein, fhv.
kommunikations- og
marketingschef hos
Metroselskabet samt Niels-Otto
Fisker, kommunikationschef i
DSB for en inspirerende debat i
Samuelsens Netværk om den
uhyre vigtige
kommunikationsopgave i
forbindelse med anlæg og drift
vedr. metro og tog.

Støj i Gladsaxe
I november besøgte jeg Gladsaxe for
at sætte fokus på trafikstøj. Stort tak
til borgmester Trine Græse (S), samt
mine to lokale partifæller Martin Skou
Heidemann og Astrid Søborg for et
lærerigt, men støjfyldt besøg i
Gladsaxe. Her er der alvorlige
problemer med trafikstøj fra
motorvejene gennem kommunen og
støjbekæmpelse er hårdt tiltrængt.
Også tak for en god snak om de
kommende BRT-busruter.

Kollektiv afstraffelse af foreningslivet
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans
Folketinget vedtager mange love hvert eneste år. For mange efter min smag. Fælles for de mange
love er dog, at de er fremsat og vedtaget i bedste mening. Men undertiden rammer lovene helt ved
siden af skiven og i forhold til de problemer, der ønskes løst. Et grelt eksempel herpå er den
famøse knivlov, der blev vedtaget for at dæmme op for knivstikkeri i bandemiljøer m.v. Men loven
ramte totalt ved siden af, fordi lystfiskere, spejdere, jægere, håndværkere og andre med et
anerkendelsesværdigt formål med at bære kniv pludselig blev belemret med en tåbelig regel. Altså
kollektiv afstraffelse, hvor titusinder af lovlydige borgere blev ramt af loven på af nogle få
afstumpede banditter.
På samme gælder desværre den lovgivning, der skal dæmme op for hvidvask af penge og
indsamling af penge til terror. Med loven skydes gråspurve med kanoner, så titusinder af frivillige i
vores umistelige foreningsliv nu døjer med kvælende bureaukrati og høje bankgebyrer. Det dur
ikke! Jeg er derfor glad for, at vi i tirsdags gennemførte et vigtigt samråd i Kulturudvalget med
erhvervsministeren og kulturministeren. Loven må og skal målrettes bedre, så vi ikke tager
virkelysten fra de frivillige i foreningerne. Jeg foreslog konkret ved samrådet, at der laves en

vejledning til bankerne med en lang positivliste over alle foreninger med meget lav risiko for
problem med hvidvask eller terror. Og det er givetvis langt de fleste, der dermed kan slippe for bøvl
og høje gebyrer. Lad os komme i gang. Det haster. Hver eneste dag er der dygtige og gode
frivillige, der giver op. Væk med kollektiv afstraffelse af foreningslivet!

Fokus på infrastruktur og arbejdskraft
I november havde jeg glæden
af at mødes med brave folk
fra Dansk Byggeri/DI
Østjylland. Stort tak for
eftermiddagens inspirerende
drøftelse i Venstres
gruppeværelse på Borgen.
Det er altid rart at tale med
folk fra virkelighedens
verden.

Fokus på grøn færgedrift
Stort tak til direktøren for Molslinjen,
Carsten Jensen for en god og
inspirerende drøftelse af fremtidens
grønne færgedrift. Der er allerede
høstet rigtig gode erfaringer med
elfærgen GROTTE, der er bygget i
Hvide Sande og fra primo oktober
indsat i overfarten mellem Esbjerg og
Fanø. Nu gælder det om, at vi ved
kommende udbud får disse gode
erfaringer udbredt til andre færgeruter,

fx Alslinjen, Langelandslinjen og Samsølinjen samt de kommunale færgeruter. Til gavn for miljøet
og klimaet.

Besøg i naturen – NEJ til naturnationalparker
Jeg havde glæden af at mødes
med de lokale borgere, Simon
Philbert, Niels Lind Pedersen,
Trine Lidegaard Nielsen, Thomas
Johansen og Finn Møller, til et
feltbesøg i den smukke natur
nord for Kompedal Plantage. Her
på egnen er der stærk modstand
imod regeringens planer om at
etablere indhegnede
naturnationalparker, herunder
potentielt ved Kompedal
Plantage. Jeg har fuld forståelse
for denne modstand og vil kæmpe de vrede borgeres sag.

Dialog på borgmesterkontoret i Herning
November bød på et givende dialogmøde med Hernings
borgmester Dorte West. Stort tak for et inspirerende og
hyggeligt dialogmøde. Herunder om den trafikale
infrastruktur, foreningslivets vilkår, rigide regler og love
samt den vigtige balance mellem land og by. Vigtigt med
tæt dialog mellem det nationale og kommunale politiske
niveau.

Fokus på taxier, flextransport og grøn transport
Jeg havde fornøjelsen af at
besøge Hotel Opus i Horsens,
hvor jeg sammen med min gode
kollega Niels Flemming Hansen
deltager i
Arbejdsgiverforeningen Kas
konference om taxi- og
flextransport. Dejligt at mødes
med folk fra virkelighedens
verden.

Persondata – Samtykke
EU’s persondataforordning trådte i kraft den 25. maj 2018. Formålet med persondataforordningen
er at harmonisere datalove på tværs af alle EU’s medlemslande, så det bliver nemmere for
virksomhederne operere i EU. Samtidig er loven til for at beskytte EU-borgernes privatliv ved at give
dem flere rettigheder og bedre kontrol over deres personlige data.
Hvis du ikke sender en mail om det modsatte, vil jeg opfatte det som dit samtykke til fortsat at
modtage dette nyhedsbrev og til at jeg har dit navn og din mailadresse i mit kartotek.
Fordi du har modtaget dette nyhedsbrev før, så er det et antaget samtykke fra din side. Hvis du
derimod ikke ønsker at modtage nyhedsbrev fra Kristian Pihl Lorentzen, og at dine oplysninger
opbevares, så skal du afmelde dig ved at skrive dette til Sara Lützen; Sara.Lutzen@ft.dk

Kristians kommende aktiviteter:
1. december
2. december
3. december
6. december
7. december
8. december
9. december
13. december
14. december
15. december
16. december
17. december
20. december
21. december
22. december
23. december
– 5. januar.
6. januar

Møder på Christiansborg. Omvisning af Skals skole.
Møder på Christiansborg. Møde i trafikforligskredsen.
Besøg hos Bigadan A/S med fokus på grønne tankanlæg.
Møde i Miljø- og Fødevareklagenævnet (Viborg).
Møder på Christiansborg.
Møder på Borgen. Aften: Censor ved Asmildkloster Landbrugsskole.
Oplæg hos DI. Møder på Borgen. Operation Julekort.
Feltbesøg i Rold Skov med fokus på fremtidens skovdrift.
Paneldebat arealreservationen i Ring 5 korridoren.
Møde med Danske Speditører. Aften: Møde i Folketingets Øl Laug.
Møder på Christiansborg. Møde i Transportministeriet.
Møder i Midtjylland.
Møder i Midtjylland.
Møder på Christiansborg.
Sidste mødedag i på Borgen inden juleferie.
Juleferie
Møde med Grundfos vedr. energieffektivisering og trafikal infrastruktur.

