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Jeg har altid været tvivlende over for, om Ulvefrit.dk og
om dens talsmænd helt har vidst hvad de talte om
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Borgerne vil miste pengene to gange
læserbrev
Af Niels Rasmussen,
Svinget 8, Tarm,
byrådsmedlem for SF

svar: Kære Viggo Nielsen
og øvrige borgere.
Stor tak til dig Viggo, for
din åbenhed og bekræftelse
af at Innovationscentret er
til erhvervsudvikling og uddannelse. At Forsyningens
involvering i virkeligheden
er en praktisk manøvre for
få projektet finansieret, og
samtidig som døråbner for
billige lån.

Jeg havde faktisk ikke turde håbe på, at du ville erkende, at sådan hænger tingene
sammen.
Indledningsvis kan jeg bekræfte at SF sidder med, de
steder du nævner. Jeg skal
blot gøre dig opmærksom
på, at vi ikke har stemt for
overdragelsen af ansvaret
til RFI-fonden og den videre
proces.
Det der skræmmer mig er,
at I er så forblændet af dette
projekt, at man helt fortrænger almen viden om at forsyningens penge kun må bruges til forsyning.
Dette projekt er anledning
til at Forsyningen må udskyde vigtige arbejder, dække
sig ind under luftige forventninger om besparelser, mens
man betaler af på dette eventyrslot. Faktisk 6000 kr. pr.
forbruger, helt uden at spør-
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Vi har peget
på, at Vestasbygningerne i
Ringkøbing kunne
anvendes eller
det kunne være
i tilknytning til
udvidelsen af
kulturcentret i Skjern

niels rasmussen, SF

statsministeren

ge dem. Jeg ser meget frem
til at forbrugerne kan få deres egen repræsentation i bestyrelsen.
Dit indtryk af at jeg er positiv overfor et innovationscenter, er helt rigtig.
Men det skal være på et
reelt og oplyst grundlag.
Det jeg og byrådet er blevet præsenteret for indtil nu,
er ikke andet end luftkasteller, varm luft og urealistiske
vurderinger bl.a. af, at: Erhvervsvirksomheder står i
kø for at betale 4 gange husleje for at være i innovationscentret, AU, HiH og Via
på sigt vil placere mere end
300 studiepladser i centret,
Det var en forudsætning for at vi blev udpeget
som nationalt testcenter for
Vand. Det er så i øvrigt ikke
blevet til noget, idet det var
Silkeborg, der løb med det…

Du skriver, at innovationscentret er for hele kommunen. Sådan bør det være,
men det klinger hult, når jeg
konstaterer, at det kun var
virksomheder fra den sydlige del af kommunen, der
var inviteret til Innovationscenter ”vækkelsesmødet” på
Bechs Hotel. Hvorfor var alle
virksomheder i kommunen
ikke inviteret?
I SF er vi positive overfor
såvel et Innovationscenter
og Skjern Kulturcenter. Vi
ønsker bare at anvende ELpengene på initiativer, som
kan generere et overskud til
kommunens hårdt trængte
drift.
Vi er parate til at finde en
anden finansiering til disse
projekter. Men det det skal
være på et reelt og realistisk
grundlag. Vi har peget på, at
Vestas-bygningerne i Ring-

købing kunne anvendes eller
det kunne være i tilknytning
til udvidelsen af kulturcentret i Skjern.
Jeg må hellere slutte med
at minde om, at lovgivningen faktisk tydeligt siger, at
det er ulovligt, og at kommunen vil blive straffet, når det
engang blive opdaget, straffen er at kommunen reduceres i bloktilskud.
Så mister borgerne pengene to gange!
Så det er nu projektet skal
stoppes – inden det måske er
for sent.
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Af John Sørensen,
Ulfborg Isenkram, Ulfborg

Kære John Sørensen.
Tak for dit læserbrev. Vi
har valgt at samle vores dækning af Holstebros sydlige opland og den gamle UlfborgVemb-kommune, hvor Dagbladet altid har haft mange
kunder og læsere, under overskriften »Ulfborg«. Hvilket betyder, at historierne fra selve
Ulfborg krydres med stof fra
blandt andet Vemb og Staby
samt kommunalstof fra Holstebro Kommune. Når det er
sagt, så har jeg fuld forståelse
for, at du gerne så endnu mere
stof fra selve Ulfborg i avisen.
Venlig hilsen
Søren Christensen,
chefredaktør på Dagbladet

10 m/s

Ringkøbing
16

Skjern

10 m/s

Vestjylland de næste 5 dage
FREDAG

LØRDAG

10 m/s

SØNDAG

/s

læge og en journalist blandt andet!
Man kan undre sig over, hvad der
egentlig driver en mand som Henning
Larsen ud i en sådan ekstrem fysisk
udfoldelse, der heller ikke er helt ufarlig.
Rent faktisk har »Race Across America« tidligere kostet menneskeliv.
Det kunne handle om den lykke og
stolthed, Henning Larsen utvivlsomt

læserbrev

Ulfborg: Dagbladet har
på næsten hver side en blå
tekst med en sideoverskrift.
Overskriften kan for eksempel være »Skjern/Tarm«.
Under teksten »Ulfborg«, er
det utroligt sjælden at der
står noget om Ulfborg. Jeg
har gemt mange aviser som
bevis på min påstand, og nu
prøver jeg med et læsebrev,
og ikke kun en snak i byen
om, hvad vi kan gøre ved
problemet.
Mandag den 14 .juni 2013
på side 14 og 15 er ingen undtagelse. Overskriften er Ulfborg, men læser man siderne, så står der udelukkende
noget fra Holstebro og Hodsager, som ligger en del væk
fra Ulfborg. Enten kunne
man fjerne overskriften, eller lave den om til Vestjylland, eller skrive noget om
Ulfborg. I samme avis er der
på side 6, 7, 10 og 11 noget
om cykelløb, men intet om
hvad der eventuelt er sket eller vil ske i Ulfborg.
Jeg kan ikke se, hvad der
bliver prioriteret efter, mon
en journalist eller aller helst
Søren Christensen fra Dagbladet kan fortælle læserne i
Ulfborg-området, hvorfor disse læsere skal blive ved med
at købe avisen.
Søren Christensen har i
samme avis en overskrift
der hedder: DET MÅ VÆRE
EN SMUTTER. Kom nu ikke og sig at det er en smutter, da det sker flere gange på
en uge. Kom heller ikke og
sig, at der intet er at skrive
om, for hvor er artiklen om
brand på Nørre Vosborg for
ca. 3 uger siden?
Hvor er artiklen om, at de
graver efter guld på Stenildvej, eller hvad de nu graver
efter?
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vil føle, når han i næste uge endelig
når Atlanterhavet og den amerikanske
østkyst. Når han har gennemført og
nået sit mål.
Den tilfredsstillelse, den følelse må
overskygge alt og være Henning Larsens ultimative gulerod.
I forberedelserne, men ikke mindst i
de her timer i den amerikanske ørken,
hvor der stadig er over 4000 km tilbage
af løbet.
Vi hepper på dig, Henning!

Struer

Først vekslende skydække
med byger, men om eftermiddagen mest tørt med
nogen sol. Temp. omkring 16
grader og frisk vind fra vest,
som aftager noget i dagens
løb. I nat mest tørt og til
dels klart. Temp. mellem 10
og 13 grader.
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Man kan undre sig
over, hvad der egentlig
driver en mand som Henning
Larsen ud i en sådan
ekstrem fysisk udfoldelse.

10 m/s

Lemvig

/s

vind og vejr.
Henning Larsen satte sig i sadlen
tirsdag aften dansk tid, og inden der er
gået 12 dage skal den skøre Videbækmotionist være i mål på den amerikanske østkyst.
Målet er at nå til Maryland onsdag
i næste uge - altså efter otte dage i sadlen
Forud for løbet har Henning Larsen
brugt hundredvis af timer på cyklen,
og der er vel næppe en vestjysk landevej, som Larsen ikke har været omkring for at få kilometer nok i benene
til den ekstreme tur.
Løbet køres som en lang enkeltstart,
så Larsen er på cyklen både nat og dag
for at nå i mål til tiden.
Fascinerende er det at følge hans bedrift og læse om det store forarbejde
samt de mange hjælpere og sponsorer,
der er med på sidelinien for at få det
hele til at klappe: En sygeplejerske, en
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mens jeg skriver de her linier,
så kæmper Henning Larsen fra
Videbæk sig på cykel igennem
det vestlige USA; et ørkenlignende landskab, hvor temperaturen
sagtens sniger sig op over 45 grader, og
hvor horisonten synes nærmest uendelig.
Du kan se billederne på nettet og i
Dagbladet, der følger Henning Larsens
tur. Man bliver tørstig bare af at kigge....
Henning Larsen deltager i denne
uge for anden gang i cykelløbet »Race
Across America«.
Som navnet antyder, handler det om
at krydse USA på cykel.
Løbet går for at være verdens hårdeste med sine 5000 kilometer, og en rute,
der ud over ørkenlandskab og umenneskelige temperaturer også byder
på bjergkørsel a la Tour de France og
masser af uforudsigeligt amerikansk
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Det har ingen hold
i virkeligheden
læserbrev
Af Leif Meldgaard
Vestergade 20 A, Ringkøbing

Ulve: Jeg har altid været
tvivlende over for, om Ulvefrit.dk og om dens talsmænd
helt har vidst hvad de talte
om.
Og den seneste udvikling
med politianmeldelsen, på
baggrund af udtalelser i TV
Midt/Vest, har klart slået
fast, at det gør de nok ikke.
Deres, til tider uhyrlige postulater, har virket som udokumenteret tankespind uden
hold i virkeligheden. De har
set noget og nogen har fortalt dem noget, eksempelvis om ulvens farlighed men
altid har det været udokumenteret. De har fremturet
med lange lister over avisartikler og tv indslag, bragt
både i Danmark og internationalt som bevismateriale
for ulvens farlighed. Men, at
en journalist på Jyllands Posten, TV Midt/Vest eller andre steder også er imod ulven og argumenterer herfor,
er altså ikke en bevisførelse
der holder.

At Jørgen Axelsen forholder sig til politianmeldelsen
med ophøjet ro og et smil, til
trods for at han må indrømme at han bare har viderebragt løse rygter og sladder,
højner jo ikke ligefrem tiltroen til hvad der måtte komme
fra den side fremover.
Jeg har rent faktisk læst
de artikler som Ulvefrit.dk
henviser til på deres hjemmeside, og hvis Ulvefrit.dk
selv havde læst artiklerne til
ende og i øvrigt, i objektivitetens lys, ikke kun citerede
de linjer der lige passer ind i
foreningens kram men også
citerede fra artiklernes konklusioner ville de nå frem til
følgende:
Eksempel 1: Ulve angreb
på mennesker, er sjældne og
historisk er fatale angreb oftest sket af rabiesinficerede
ulve og da der stort set ikke
er rabies tilbage i Europa ses
denne slags angreb stort set
kun i Mellemøsten. Som de
herrer bag foreningen helt
sikkert ved da de, så vidt jeg
har hørt, alle er jægere, så
er et hvert dyr inficeret med
rabies, farligt. Kilde: https://
en.wikipedia.org/wiki/Wolf_

attacks_on_humans.
Eksempel 2: Efter et faktuelt angreb på en jogger i
Alaska blev der udarbejdet
en rapport af Alaska Department of Fish and Game
hvor konklusionen er, at ulve angreb er meget sjældne
og risikoen for fatal tilskadekomst på grund af dårlig
vejr og faldskade ved hiking
i naturen er større. Kilde:
http://www.adfg.alaska.gov/
static/home/news/pdfs/wolfattackfatality.pdf.
Som med så meget anden potentielt farligt drejer
det sig om at tilgå dette med
sund fornuft og respekt. Det
hjælper i hvert fald ikke at
”male fanden på væggen” og
tilsætte det hele en gang teatralsk fantasi for at vægte sine ord yderligere.
Michel Eyquem de Motaingne (1533-1592) skrev:
»Jeg véd ikke, hvad gavn
man vil opnå ved uophørligt
at hykle og forstille sig, andet end ikke at blive troet,
når man endelig taler sandhed…«,
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Først vekslende skydække og byger, men senere
mest tørt og nogen sol.
Temp. mellem 15 og 18
grader og frisk vind fra
vest. Om natten mest
tørt og til dels klart.
Temp. mellem 10 og 13
grader og svag til jævn
vind fra syd og sydvest.
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Vi hepper på dig, Henning
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Solen
By
Ned
Længde
Holstebro
kl. 22.13
17,35 t.
Ringkøbing kl. 22.12
17,29 t.
Lemvig
kl. 22.17
17,39 t.
Dagen kulminerer ca. kl. 13.10

Tiltaget
10,48 t.
10,37 t.
10,58 t.

Tusmørke
63 min.
63 min.
63 min.

Månen

Højvande

By
Holstebro
Ringkøbing
Lemvig

By
Hvide Sande
Thorsminde
Thyborøn
Hanstholm

Ned
Op
kl. 0.00 kl. 9.44
kl. 0.00 kl. 9.47
kl. 0.00 kl. 9.45
Månen kulminerer ca. kl. 16.53
Næste nymåne:
Mandag den 8/7 klokken 9.14
Næste fuldmåne:
Søndag den 23/6 klokken 13.32

Op
kl. 4.38
kl. 4.43
kl. 4.38

Op
kl. 7.20
kl. 7.50
kl. 8.20
kl. 11.10

Næste højvande:
ca. 12 timer og 45 minutter senere

