.

Nyhedsbrev
Velkommen til DF-Hjørrings nyhedsbrev! Vi har søsat dette nyhedsbrev, som vil udkomme, når vi synes,
at der er noget at fortælle, f.eks. om arrangementer eller når vores repræsentanter i kommunal- og
regionsråd har noget at fortælle. Medlemmer er velkomne til at foreslå emner eller aktiviteter til
formanden. I er også meget velkomne til at dele dette nyhedsbrev med folk, der måtte være interesseret i,
hvad DF går og laver lokalt.

Præsentation af bestyrelsen
Efter generalforsamlingen holdt den nye bestyrelse konstituerende møde og her følger en lille
præsentation af hver af os:
Lone Hyldig, Hjørring. Formand.
Jeg er 38 år og gift med vores byrådsmedlem, Per. Vi har sammen to dejlige piger på henholdsvis 13 og
15 år. Jeg er uddannet dyreassistent, social og sundhedshjælper og pædagogisk assistent.
Jeg har en del kroniske lidelser, og i det daglige ofte en del smerter. Dem skal jeg leve med, indtil
Vorherre ikke mener, jeg skal være her mere. Fibromyalgi, en bindevævslidelse, kronisk bækkenløsning,
en stofskiftesygdom og tendens til diskusprolapser (har allerede haft én operation).
Jeg vil dog ikke fortælle en lang sygdomshistorie, for udover min familie brænder jeg for politik. Det
giver mig noget at gå op i, i det daglige, og jeg har troligt stemt DF, siden jeg var 18 år. Pia Kjærsgaard
har altid været en, jeg ser op til. Hun er en ildsjæl, og jeg er vild med hendes væremåde og tilgang til livet
og politik. Hun har sine holdninger og er ikke bange for modstand pga. disse holdninger.

Jeg er efterhånden en af de erfarne DF-formænd i Nordjylland, og en af de ting, jeg er stolt over at have
været med til, er at starte nordjyske formandsmøder. Det er vigtigere, end det måske lyder. På disse
møder mødes formænd, regionsmedlemmer, DFU-formanden og Preben Elmenhoff fra DF's
Hovedbestyrelse fire gange om året. Vores rolle er at få tingene til at fungere internt i DF, og det er sjovt
at være med til.
Ole Moltsen, Tårs. Næstformand.
Jeg er 46 år og arbejder ved Vennelyst i byggeafdelingen. Oprindelig er jeg uddannet inden for gartneri
og landbrug. Jeg har tre børn på 21, 18 og 7 år.
Jeg har været medlem af Dansk Folkeparti i fem år, men har stemt på DF lige siden starten. Mit mål er at
få lavet flere arrangementer for DF's medlemmer i Hjørring Kommune og satse lidt mere på partiets
erhvervspolitik.
Anne Tornak, Hjørring.
Jeg er født og opvokset i Aalborg og har boet der i 59 år, før jeg flyttede til Hjørring for to år siden. Jeg
har arbejdet som tandklinikassistent og er desuden mor til fire voksne børn, som bor spredt i hele landet.
Jeg har været medlem af Dansk Folkeparti siden 2006. Jeg takker for valget til DF-Hjørrings bestyrelse
og glæder mig meget til samarbejdet.
Orla Kjærgaard, Hjørring.
Jeg er udlært tømrer og arbejdede som sådan i 25 år, før jeg i 29 år var plejehjemspedel i Hjørring
Kommune. Jeg gik på pension med titel af serviceleder med teknisk ansvar for flere ældrecentre.
Jeg har også været sektorformand for teknik og service i FOA, og når jeg i dag bruger min fritid på at
være i DF's bestyrelse, så er det bl.a. fordi, at brænder jeg for sundheds-, ældre-, og handicappolitik. Af
mine andre gode interesser tæller formandskabet for Hjørring Danseforening, og så er jeg studievært på
Sindal Radio.
Erik Høgh-Sørensen, Tolne.
Regionsrådsmedlem og folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Hjørring-kredsen.
Jeg er 53 år og har været journalist i ca. 30 år. Kommer oprindelig fra en gård på Djursland og arbejdede i
mine yngre år i landbrug og metalindustri. Som voksen har jeg boet mange år i udlandet og bl.a. arbejdet
på Mærsk og været EU-korrespondent i Bruxelles samt forfatter.
Jeg er medejer af en lille virksomhed, men bruger en del tid på regionsrådsarbejde, idet jeg blev valgt ind
i 2017. Bl.a. kæmper jeg pt. for at få en akuthelikopter til Sindal. I fritiden hygger jeg mig i Tolne, og jeg
bruger maksimal tid med mine tre børn, der bor i København.

Suppleanter:
Søren Kjær Jørgensen, Sindal.
Jeg er 36 år gammel og arbejder i Brugsen i Sindal. Jeg går meget op i politik og er (selvfølgelig) medlem
af Dansk Folkeparti, fordi jeg går meget op i danske værdier. Dansk Folkeparti er for mig et rigtigt
FOLKEPARTI!
Anders Møller, Tårs.
Jeg er 61 år. Jeg har to børn og har hele arbejdslivet været fisker. Jeg har stemt på Dansk Folkeparti lige
siden partiets start, og før det var jeg fremskridtsmand. Jeg er DF'er på grund af indvandrerpolitikken, og
så vil jeg værne om danske værdier.

DF-Hjørrings kommende arrangementer:
Der sker en del i den kommende tid. Vi vil gerne opfordre jer til at komme til medlems-arrangementerne.
I kan finde flere oplysninger på hjemmesiden eller ringe.
5/6 Grundlovsdag fra kl. 16. Grill og hygge hos Erik Høgh-Sørensen, Paradisvej 3, Tolne. Hvor Jamie vil
være taler.
16/6 Læsø Folkemøde. Arrangeret af DF-Læsø. Åbent for alle. Kom og hør DF's borgmester m.fl. Man
stiller bilen i Frederikshavn og bruger en dag i hyggeligt samvær. ”Hvorfor tage til folkemøde på
Bornholm, hvis man kan drøfte nordjysk politik på Læsø?”

I NORDJYSKEs nyheder: DF kæmper for at få ny akuthelikopter til Sindal:
Kampen står lige nu om, hvor den nye akuthelikopter skal stå. DF har foreslået Sindal Lufthavn, for så
kan man spare ca. 10 mio. kr., fordi en række faciliteter allerede findes. Samtidig kan man få bedre
forhold for de danskere, som lige nu har landets dårligste akuthelikopterservice. I Skagen var der f.eks. 1.
marts en alvorlig hændelse på Karstensens Skibsværft, heldigvis uden dødelig udgang. Ambulancen kom
efter 37 minutter, og akuthelikopteren var så langt væk, at den slet ikke var inden i billedet som redning.
Samtidig har regionsrådsmedlem Erik Høgh-Sørensen afdækket dårlig og dyr ledelse af regionernes
nuværende beredskab. Her er uddrag af en forsidehistorie fra Nordjyske 19. april:
Helikoptersag er tabt to gange: Både klagenævn og Landsretten mener, at regioner overtrådte
udbudsregler.

NORDJYLLAND: Gennem EU-Tidende har de fem danske regioner bekendtgjort, at de agter at udvide
den eksisterende kontrakt om akutlægehelikoptere, så kontrakten med firmaet Norsk Luftambulance A/ S
også kommer til at omfatte den nye akutlægehelikopter, der især skal dække Nordjylland.
Den nye helikopterordning skal efter planerne træde i kraft til nytår.
Med bekendtgørelsen i EU-Tidende skulle reglerne sådan set være overholdt, og den del af sagen har
heller ikke givet anledning til indsigelser.
Men siden den landsdækkende helikopterordning blev lavet for fem år siden, har der udspillet sig et
omfattende juridisk slagsmål om, hvordan Norsk Luftambulance i første omgang blev tildelt opgaven
efter udbudsrunden.
Østre Landsret fandt, at udbudsreglerne blev overtrådt, da Norsk Luftambulance blev valgt til opgaven.
Bl. a. ud fra en vurdering af de samfundsmæssige hensyn ville Østre Landsret dog ikke pålægge
regionerne at opsige kontrakten. Det er firmaet Scandinavian Medicopter, der har rejst sagen.

Koster millioner
Det nordjyske regionsrådsmedlem Erik Høgh-Sørensen (DF) finder det kritisabelt, at regionerne bruger
millionbeløb på sagen: -Tilsyneladende har udbuddet kostet alt for meget. Yderligere har det firma, der
tabte udbuddet, sagsøgt regionerne. Firmaet har to gange fået medhold, og alligevel lader regionerne
sagen gå i Højesteret. Det synes jeg er kritisabelt, for sagen koster kassen i advokatsalærer. Det er penge,
vi kunne bruge langt bedre på andre områder. Samtidig risikerer regionerne, hvis de taber sagen i
Højesteret, et erstatningskrav i millionklassen, frygter Erik Høgh-Sørensen.
Han har i sagen stillet en række spørgsmål til regionsrådsformand Ulla Astman (S), der har ladet
organisationen Danske Regioner svare.
Af svaret fra Danske Regioner fremgår det, at omkostningerne til juridisk rådgivning i perioden 20132017 beløb sig til 2,2 millioner kroner

