
Referat 23. marts 2023 

                        

Hermed kort referat fra vores tur til København.  

Vi mødtes på Vejle banegård kl. 7.45. Christian serverede ”En enkelt” – men glemte dog at sige, at det var i 

anledning af hans fødselsdag… Tillykke, tillykke!!! Så gik turen til hovedstaden, som vi ankom til (næsten) 

planmæssigt. En kort spadseretur til Børsen, hvor vi blev taget imod af Carl, som er konsulent for 

familieejede virksomheder i Dansk Erhverv. Han fortalte om, hvordan han forsøgte at fremme 

medlemmernes interesser over for politikere og embedsmænd. Stor tak til Carl, for at tage sig tid til at give 

os et indblik i dette arbejde. 

Derefter gik vi den korte vej til Christiansborg, hvor vi startede med en frokost i Snapsetinget. Her stødte 

Christoffer (MF) til os. Han præsenterede sig selv og fortalte om, hvad der havde fået ham til at gå ind i 

politik. Startende med byrådsarbejde i Vejle Byråd og nu sad han i Folketinge i sin 2. periode.  

Efter frokosten besøgte vi Venstres gruppeværelse, hvor Christoffer fortalte om det politiske arbejde – og 

ikke mindst om Venstres bevæggrunde til at gå med i den nuværende flertalsregering. Meget spændende 

at høre en ung politikers personlige refleksioner om aktuelle politiske forhold. Stor tak til Christoffer, - og 

held og lykke med barselsorloven! 

Vi sluttede besøget af med en overordentlig interessent rundvisning på Christiansborg af en dygtig og 

professionel guide.  

Og så gik turen med DSB retur til Vejle, som vi kom til kl. 18.20. En lang, men god dag! 

Og sidst synes jeg, at det er på sin plads at fremhæve og takke Povl for at have arrangeret en rigtig god tur 

for os. Der var tænkt over de mindste detaljer og alt fungerede perfekt! Vi var flere, som snakkede om, at 

han godt kunne få lov at arrangere en lignende tur en anden gang! 

KH 

Holger  

 


