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Min hjemmeside
Selvom rudekuverter ikke er min livret, er det trods alt sjældent, jeg ikke får betalt
mine regninger.
35 år som inkasso-advokat fornægter sig ikke.
Og dog – det kan smutte. Min hjemmeside ”hostes” af et web-hotel, som har benyttet min tidligere (advokat)mailadresse til deres opkrævninger, der udgør 45 kr.
årligt(!). Med lidt god vilje kunne jeg måske nok have fundet pengene, men som
nævnt var der gået kludder i betalings-automatikken.
Meget naturligt slettede web-hotellet herefter (d. 21.7.17) registreringen af domænenavnet ”prebenbanghenriksen.dk”. Det kunne få ængstelige vælgere til at tro, at
jeg herefter stod uden hjemmeside, men det var slet ikke tilfældet.

Domænenavnet blev nemlig få sekunder efter automatisk registreret af Guo Liyan,
Zi ni zhen xi liang cun nan an 14hao, Fujian, 363100 LONG HAI SHI, Kina.
Guo viser sig at være en kedelig karl, som ligger og lurer på, at insolvente folketingsmedlemmer ikke får betalt deres regninger til web-hoteller, og således mister
deres domænenavne, hvorefter han overtager navnet (med dertil hørende trafik) for
– i mit navn – at sælge forskellig dame-lingeri o.l. Sådan her kom hjemmesiden
derfor til at se ud for Nordjyllands seriøse folketingsmedlem:

De nordjyder, der kender mig godt, vil allerede studse over de rabatter, jeg tilbyder
kunderne på helt almindeligt dametøj. Op til 60 %! Det havde en ægte nordjyde
naturligvis ikke starte ud med, men snarere med en pris af en sådan størrelse, at
der efterfølgende i værste fald var plads til rabatten.
Nå, der er heldigvis råd for disse svindelnumre. ”Klagenævnet for Domænenavne”
har netop afgjort i sagen Preben mod Guo (J 2017-013), at Guo straks mister sin
ret til domænenavnet, der ligeledes straks er blevet overført til undertegnede. Så
alt er inden længe ved det gamle.

PS: Jeg modtager ikke reklamationer. De skal sendes direkte til Guo – min nu fhv.
forretningspartner.

Løn-vanvid
Gennem den senere tid har der været adskillige eksempler på direktørlønninger,
der er helt ude af proportioner og uforståelige for menigmand.
Lad mig indledningsvis præcisere, at jeg er bedøvende ligeglad med, hvad private
virksomheder vælger at give direktøren i løn og bonus (herunder bonus, når det går
ad h. til). Hvis ejerne (aktionærerne) er så ligeglade med deres egne penge, at de
vælger en bestyrelse, der ansætter en direktør på vilkår, der er helt vanvittige, så
ingen kritik herfra. Det er et ”privat” problem.
Anderledes med chefer ansat i det offentlige og chefer, der er ansat i virksomheder,
der helt eller delvis supporteres af skatteyderne. Det gælder eksempelvis medierne
(herunder TV og presse), der bl.a. via mediestøtte og momsfritagelse endog får
meget store beløb.
Jeg kan således ikke forliges med tanken om kommunaldirektører, der begunstiges
med åremålsansættelser med ekstra høj løn begrundet med, at stillingen jo i længden er usikker og skal opslås efter nogle år, hvorefter de samme personer så sikkert
som amen i kirken bliver ansat på ny. Ikke bare har det udløst vanvittige lønninger,
men også aftrædelsesudbetalinger i tilfælde, hvor vedkommende formelt har været
aftrådt i et par timer.
Direktøren for DR udstyres med en løn på 3,7 mio. kr., hvilket imidlertid viser sig
at være ren dumping i forhold til TV2’s direktør, der ligger på 5,4 mio. i årsløn.
Godt gået af aviserne, der har skabt lys på disse forhold - men beskæmmende, at
store dele af samme presse ikke ønsker at offentliggøre egne lønninger til trods
for, at disse medier som nævnt er delvis offentligt finansierede.
Til sammenligning får statsministeren i øvrigt en løn på 1,7 mio. om året. Et folketingsmedlem ligger på 616.000.

Landsmøde
Alle partier afholder landsmøde en gang årligt.
Venstre er ingen undtagelse. Idrættens Hus i Vejle lagde således rammer til Venstres landsmøde 7.-8. oktober med deltagelse af 1700 tillidsfolk fra det ganske
land.
Landsmødet er en slags generalforsamling, hvor der bl.a. vælges hovedbestyrelse,
formand, næstformand osv. Alt sammen en meget forudsigelig affære krydret med
taler af bl.a. landsformanden (Statsministeren) og indslag af mere politisk karakter.
Således havde jeg eksempelvis fornøjelsen af at lede en tema-debat om politiets
forhold.
Aftenfesten er som oftest krydret med underholdning af forskellig art og ikke
mindst de traditionelle sange, forfattet af Bertel Haarder, Søren Pind og Esben Lunde
Larsen. Logistikken omkring serveringen til 1700 personer er svær. Den var bestemt
heller ikke god – her kunne man lære meget af Papegøjehaven i Aalborg. Jeg gør,
hvad jeg kan for at få skubbet arrangementet i den retning.
Et landsmøde betyder også en offentliggørelse af partiets regnskab. Det mest interessante heri er, hvem der har støttet partiet med mere end 20.000 kr., hvilket er
den formelle grænse for offentliggørelse af givernavn. I år var der tale om følgende
til en samlet sum af 4.095.085 kr.
-

Bryggeriforeningen Faxehus

-

Crowne Plaza Copenhagen Towers

-

Dansk Arbejdsgiverforening

-

Dansk Erhverv

-

Dansk Industri

-

Den Liberale Erhvervsklub

-

Landbrug og Fødevarer

-

Thomas Voss

-

Zibra Digital Media Group Aps

Det kunne være fristende at foretage en sammenligning til andre partier. Men man
skal være en mellemting mellem kriminalbetjent og økonomiprofessor for at få det
korrekte sammenligningsgrundlag frem. Så det afstår jeg fra.

Folketingets åbning
Den 3. oktober åbnede Folketinget med pomp og pragt under deltagelse af den
kongelige familie.
Alt sammen som vanligt. Ældste medlem, Bertel Haarder ledte valget af Pia Kjærsgaard til formand uden modkandidater, hvorefter statsministeren holdt sin åbningstale.
Samtidig fremlagde regeringen sit katalog over den lovgivning, man påtænker at
ville gennemføre i dette folketingsår. I alt 375 lovforslag – en væsentlig del heraf
på retsområdet.
Som retsordfører forventes jeg at sætte mig detaljeret ind i de forslag, der ligger
på dette område og herefter indstille nærmere til gruppefællerne. Herudover er
jeg almindelig medlem af Erhvervsudvalget, Integrations/Boligudvalget samt af
Indfødsretsudvalget.

Finansloven
Grundloven fordrer, at landet skal have en finanslov, og at regeringen skal fremlægge et forslag til finanslov senest 4 måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret er det samme som kalenderåret, betyder det, at finanslovsforslag skal
fremsættes inden udløbet af august. Det er for længst sket – nu behandles lovforslaget i folketinget, som alle andre love.
Finansloven fylder ca. 500 sider, og bemærkningerne til loven ca. 2.500 sider, og
dermed er finansloven den mest omfattende af alle love – meget naturligt, når den
skal dække alle statens indtægter og udgifter.

Venstre og Burka
Pressen skal absolut give indtryk af, at Venstre er ved at gå op i limningen med
konstante fløjkrige og slagsmål. Det er ren nonsens. Vi har naturligvis emner,
hvorom 34 folketingsmedlemmer ikke er fuldstændig enige – modsat de fleste andre partier, hvor enigheden fra første færd øjensynlig er støbt i beton.
Vi debatterer – nogle gange heftigt – og når som oftest et fornuftigt kompromis,
eller også er der enkelte, der stemmer modsat. Det går hverken verden eller regeringen under af, da de fleste lovforslag er sikret med overvejende flertal.
”Burka”- debatten har eksempelvis været et emne, hvorom vi ikke alle (34) har været
helt enige.
Jeg går ikke ind for, at vi fra Christiansborg skal diktere andre menneskers påklædning.
Men når spørgsmålet imidlertid vedrører niqab og burka, gør et andet forhold sig
imidlertid gældende: Kvinder iført disse beklædningsgenstande vil efter min opfattelse aldrig kunne integreres i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked. Og det samme vil gælde næste generation.
Det vil jeg ikke acceptere. Derfor – og kun derfor - går jeg ind for et forbud.
Forbuddet vil blive formuleret som et generelt maskeringsforbud. Lovforslag med
nærmere specifikke regler foreligger endnu ikke.

Rocker- bande lovgivning
I dag sidder flere rocker-bande medlemmer bag tremmer end nogensinde før ca. 350 ud af 1300.
Regeringen har gennemført en omfattende opstramning på området, en opstramning, der med tiden vil få sin virkning.

Nogle personer er selvfølgelig udenfor pædagogisk rækkevidde, men når en kammerat får 2-3 år bag tremmer for ulovlig våbenbesiddelse (uden mulighed for
prøveløsladelse) - og når en anden får 2 år for afpresning + en tillægsdom, der
forbyder ham at vise sig i kommunen i op til 10 år (overtrædelse heraf: +2 års
fængsel) - så tror jeg alligevel i min naivitet, at det bliver mindre attraktivt at deltage i klub-aktiviteterne.
Jeg deltog for et par uger siden i et borgermøde i Nakskov vedrørende rockerkriminaliteten på Lolland-Falster. Det var desværre ualmindelig velbesøgt. Desværre,
fordi deltagerantallet med al mulig tydelighed viste problemets omfang på stedet.
Politiet redegjorde for en massiv politiindsats, og jeg redegjorde for de 47 opstramninger, vi har gennemført inden for det sidste år - herunder ikke mindst for
de nye muligheder for lukning af rockerborge. 14 dage herefter benyttede kommunen sig af den nye mulighed og lukkede klubhuset i Maribo.
Herved forsvinder problemet naturligvis ikke, men sammen med længere fængselsstraffe og ”frivillige” nedlæggelser af bl.a. Loyal To Familia i Aarhus og
Odense, så betyder det samlede pres, at det trods alt går den rigtige vej.
Men galninger uden for pædagogisk rækkevidde er vanskelige at lovgive imod. Vi
får desværre aldrig mulighed for at hindre, at en vanvittig person kører ud fra en
port med et maskingevær.

Kommunevalg 2017
Den 21. november er der kommunalvalg. Venstre er generelt gået frem på landsplan i de seneste meningsmålinger. Men det vil nok være for optimistisk at forvente et resultat, der matcher rekordvalget 2013 (26,6%). Også gode konstitueringsaftaler var dengang medvirkende til, at Venstre indtog 48 borgmesterkontorer.
Det bliver derfor meget vanskeligt at genvinde alle disse borgmesterposter, men
vi skal gøre, hvad vi kan.

I Aalborg har vi en særdeles kvalificeret liste af byrådskandidater, ligesom der i
kommunen er mange reelle problemer at tage fat på. Hvorfor ser kommunen stiltiende til, mens bymidten aflives pga. manglende parkeringspladser? Hvorfor tillader man byfortætning i så voldsomt et omfang? (Kør en tur forbi byggeriet ved siden af Kennedycenteret og se hvordan). Hvorfor er Aalborg Kommune pludselig
blevet klogere på energimarkedet end Vattenfall, et af verdens største selskaber i
branchen? Og hvorfor handler Aalborg Kommune i videst mulig omfang ikke lokalt?
Der er mange gode grunde til at vælge Venstre den 21.11.

Med venlig hilsen
Preben Bang Henriksen

