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Det regner og småblæser, 
da det konservative by-
rådsmedlem Christian Lo-
renzen skal fotograferes på 
Kikkebjerg i anledning af 
sit spidskandidatinterview, 
men måske er det meget 
passende. For modvind har 
der været masser af, når 
6-5-flertallet i den forløbne 
byrådsperiode har ’jordet’ 
de sager, han har ønsket en 
anderledes beslutning om.

Humøret fejler alligevel 
ikke noget. Meget ser ud 
til at blive anderledes ved 
dette valg, så det kunne jo 
ende med en konservativ 
borgmester igen. Det kan 
blive et spændende valg 
med de nye lister, vurderer 
han.

Generationsforskelle
”Men ja, det har været eks-
tremt hårdt at være i oppo-
sition i denne periode. Vi 
er ikke kommet igennem 
med ret meget. Men der 
er ikke kun tale om fastlå-
ste politiske fronter. Vi ser 
også en generationsforskel 
i byrådet. Da vi diskuterede 
Netto på mejerigrunden, så 
var de seks modstandere 
fra den lidt ældre generati-
on, mens de fem lidt yngre 
sagde ja,” påpeger han.

Det er fint, at borgerne er 
meget engagerede i sager 
som Netto og byggeriet på 

realgrunden, som kan give 
tilflytning og som han der-
for støtter, men han savner 
en debat om de kommunale 
kerneområder:

”Det er ældreområdet, 
det er skoleområdet, og det 
er dagpasningsområdet. 
Det er dem, der betyder 

noget, men de fylder alt for 
lidt i den offentlige debat,”, 
siger han, da vi er krøbet i 
ly i redaktionsbilen.

Et absolut kerneområde 
for hans parti er derfor også 
den økonomiske politik.

”Hvis Fanø skal bevare 
sin selvstændighed, og det 

er afgørende for os, så skal 
vi have endegyldigt styr på 
økonomien. Vi skal kunne 
prioritere og tage ansvar. 
Man kan holde skåltaler 
og tale om likviditet, men 
når der skal træffes beslut-
ninger og prioriteres, så tør 
man ikke holde fast. Vi skal 
have fokus væk fra gak og 
gøgl og bruger alt for lidt 
krudt på de store velfærds-
områder,” siger han. 

Og intet må være tabu.
”På pasningsområdet, for 

eksempel, har vi skyhøjt til-
skud til at passe sine egne 
børn, og skal skatteyderne 
nødvendigvis betale for 
det? Vi skal jo også huske, 
at det kræver en kritisk 
masse at bevare daginstitu-
tionerne og dagplejen.”

Han ønsker også mere 
valgfrihed og klippekort på 
ældreområdet. Og svøm-
meundervisning i skolen.
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Indkaldelse til generalforsamling 
i LAG Fanø-Varde

LAG Fanø-Varde holder generalforsamling onsdag den 16. juni 
2021 kl. 19.00 på Strien (Fanø Håndværker- Og Industriforen-
ing), Lindevej 5-7, 6720 Fanø.

Efter generalforsamlingen er der mulighed for at få inspiration 
med hjem, når tidligere modtagere af LAG midler vil fortælle 
om deres projekter og oplevelser med at søge LAG tilskud.

Dagsorden ifølge vedtægterne:  
1. Valg af dirigent 
2.  Valg af referent 
3.  Valg af stemmetællere 
4.  Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale  
 aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt  
 beslutning om godkendelse heraf 
5.  Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for 
 2020 samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse 
 og balance  
6.  Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det  
 kommende år samt beslutning om godkendelse heraf 
7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer  
8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand,  
 jf. §9 
 På valg er: 
  Søren Vinding, Fanø (modtager genvalg) 
  Gitte Bang, Fanø (modtager genvalg) 
  Jørgen Seyfarth (modtager ikke genvalg) 
  Torben Haahr, Varde (modtager genvalg) 
  Claus Brink, Varde (modtager genvalg) 
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være formanden eller koordinatorerne i hænde senest 8 dage 
før generalforsamlingen. 

På grund af restriktionerne i forbindelse med Covid-19  
opfordrer vi til tilmelding på lisl@varde.dk eller  
bgsejb@fanoe.dk senest mandag den 14. juni. 

Bestyrelsen for LAG Fanø-Varde  
www.lag-fanoe-varde.dk

Tlf: 4058 2660 
mail@fanoefragten.dk
www.fanoefragten.dk

Med over 35 års erfaring med 
fragtkørsel på Fanø, sikrer vi vores 

kunder kvalitet og levering.  

Daglig fragtforbindelse mellem Esbjerg og Fanø

Fanø Fragten Den konservative spydspids 
venter et spændende valg
Økonomisk  
ansvarlighed er 
altafgørende for  
at bevare Fanøs  
selvstændighed, 
mener Christian 
Lorenzen (K)

Den konservative spidskandidat Christian Lorenzen kan fra Kikkebjerg se Esbjerg i det fjerne. 
Men han drømmer ikke om at tilslutte sig Esbjerg Kommune. Økonomisk ansvarlighed er svaret.

• Født og opvokset på 
Fanø, har dog boet 15 
år i Aarhus og omegn

• Uddannet som folke-
skolelærer fra Aarhus 
Dag- og Aften- 
 seminarium

• 43 år, far til to sønner, 
bor i Nordby

• Civilstand: single
• Selvstændig
• Medlem af Fanø Byråd 

siden 1. januar 2014, 
medlem Økonomi-  
og planudvalget

• Formand for  
Erhvervs-, natur  
og teknikudvalget

• Fritidsinteresser:  
Politik, stå på ski –  
er uddannet ski-
instruktør – meget 
interesseret i fodbold – 
har været aktiv på  
grøn sværen frem til 
for et år siden –  
vandreture fra  
familiens ødegård i 
Norge, læsning, især  
af politiske biografier

Christian 
Lorenzen

  Valgkamp ’21


