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1. Hans Brønfeld – regionsbestyrelsesformand 

Aflagde beretning 

 

2. Ida Bille Andersen – formand for DSU i Midtjylland 

Nyvalgt – tilbød hjælp til at oprette en DSU afdeling 

 

3. Anders Kühnau – regionsrådsformand 

Sundhedsområdet står øverst på vælgernes liste også ved FT-valg 

Der skal tages hånd om de psykisk sårbare unge 

 

4. Mette Frederiksen – statsminister  

 fortalte om besøg i Ukraine – en skræmmende oplevelse 

vesten er mere end magt, det er i langt højere grad værdier,  

der på alle måder overstråler Putins grusomhed 

 kriserne i Danmark er blevet klaret ”socialdemokratisk”, derfor er det  

gået så godt 

 vi har laveste ledighed nogensinde, pt er høj inflation problemet for økonomien 

 gasfyr skal væk, vi skal have fjernvarme overalt inden 2028, men det betyder, at vi 

må sige nej til andre projekter 

 vi skal målrette hjælpen til dem med størst behov 

 alt i Danmark må ikke blive til enkeltsager – Danmark er skabt på balance 

 enkeltsager er skyld i, at nogle medlemmer forlader socialdemokratiet til fordel for 

andre partier, der kan leve op til forventningerne på det ene punkt 

man glemmer tydeligvis, at de andre partier har mange andre holdninger på andre 

områder 

 omkring de mange sårbare unge, skal vi finde årsagerne hertil, folk skal gøres 

robuste til at klare også svære ting i tilværelsen 

 en undersøgelse i Bjerringbro viste, at 90 % af de adspurgte fandt ”fred” det 

vigtigste emne lige nu 

 krig hører til i et diktatur, ikke i et demokrati 

 Putin er det vigtigste argument for at stemme ja den 1. juni 

 der skal stemmes med hjertet og i solidaritet 

 

 



 

5. Niels Fuglsang – medlem af Europaparlamentet 

 Zelensky har holdt stærk tale for Parlamentet 

 ”Lyset vinder over mørket, og livet vinder over døden” 

 frihed og uafhængighed er vigtigst af alt 

 energipolitik er blevet til sikkerhedspolitik 

 40 % gas og 25 % olie kommer fra Rusland, det er 6 mia. kr. pr. dag til Putin! 

 opsætning af havvindmøller skal accelereres 

 vi skal have grøn brint og grøn gas fra landbruget 

 hver husstand kan spare 2 % el pr. år ved bedre isolering 

 overskudsvarme skal kobles op til varmenettet 

 vi producerer mere strøm i Danmark, end vi selv kan bruge, men for at Tyskland 

skal kunne modtage dette overskud skal de ændre deres el-net – og det arbejdes 

der på 


