
Venstres tre bud 
på en borgmester
Per Harfeld er den gar-

vede byrådspolitiker, 

Thorkild Krøgh den er-

farne organisations-

mand, mens Henrik Jør-

gensen stiller op med 

en solid ledelseserfa-

ring fra erhvervslivet
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Med 5500 personlige 

stemmer ved kommunal-

valget i 2009 blev Su-

sanne Sander Venstres 

helt store stemmesluger. 

Partiets gruppeformand 

i byrådet har imidler-

tid meddelt, at hun ikke 

genopstiller i 2013, så 

byrådets største politiske 

gruppe skal nu finde en 

ny spidskandidat i be-

stræbelserne på at fravri-

ste Socialdemokraterne 

nøglen til borgmester-

kontoret.

Tre kandidater har meldt 

sig på banen, og det er 

nu op til Venstres med-

lemmer på opstillings-

mødet den 30. oktober 

at pege på den kandidat, 

som partiet endegyldigt 

kan bakke op om.

Kandidaterne

Per Harfeld stiller op som 

den garvede byrådspo-

litiker med to perioder 

i Hirtshals Byråd, to pe-

rioder i Hjørring Byråd og 

én periode i regionsrådet 

bag sig. Per Harfeld har 

været formand for byrå-

dets teknik- og miljøud-

valg.

Thorkild Krøgh er som 

formand for Venstre i 

Hjørring Kommune den 

erfarne organisations-

mand, som både er tæt 

på partiapparatet og på 

byrådsgruppen. Thorkild 

Krøgh har tidligere stillet 

op til kommunalvalg.

Henrik Jørgensen er uden 

partipolitisk erfaring, 

men i kraft af ledende 

poster indenfor bl.a. 

COOP og DTF Travel har 

han stor ledelseserfaring 

og stor erfaring i at brin-

ge forskellige kulturer til 

at fungere.

Solstrejf har sat de tre 

kandidater stævne til en 

snak om kandidaturer og 

politik.

Per Harfeld

- Jeg stiller op som Ven-

stres borgmesterkandi-

dat, fordi jeg er overbevist 

om, at jeg kan gøre en  

forskel. Jeg kan bibringe 

stor politisk erfaring, mo-

denhed og også personlig 

erfaring, der betyder, at 

jeg ikke vil blive overra-

sket over de opgaver, der 

venter en borgmester i 

Hjørring Kommune, påpe-

ger Per Harfeld, der ved 

siden af det politiske liv 

arbejder som produktchef 

hos DLG i Vrå.

- Hjørring Kommune er en 

velfungerende idealkom-

mune. Vi har det hele. En 

fantastisk infrastruktur, 

en dejlig hovedby og en 

masse attraktive omegns-

byer. Vi kan tilbyde en 

spændende erhvervsstuk-

tur, ikke mindst i Hjørring 

og Hirtshals men også i 

byer som Vrå, Løkken og 

Tårs, mener Per Harfeld.

- Men kommunens før-

stemand bør gå i spidsen 

for at udvikle forholdene 

for erhvervslivet endnu 

mere. Jeg mener, at vi bør 

være meget mere proak-

tive i vores erhvervsud-

vikling. Det må være mu-

ligt at tiltrække mindst én 

betydende virksomhed 

om året, og vi skal i den 

forbindelse lytte mere til 

erhvervslivets ønsker og 

udarbejde vores planer 

efter det, i stedet for at 

gøre det omvendt, un-

derstreger Per Harfeld.

Thorkild Krøgh

Thorkild Krøgh er enig i, 

at Hjørring Kommune i 

endnu højere grad skal 

rette projektørerne mod 

erhvervslivet.

- Vi skal basere vores 

økonomi på den værdi-

skabelse, der sker i kom-

munen.

Værdiskabelsen består i 

høj aktivitet i erhvervsli-

vet og dermed skabelse 

af arbejdsplader. Vi skal 

have flere penge i kas-

sen. Ikke som konsekvens 

af en højere skattepro-

cent men som resultat af 

større indtægter, fastslår 

Thorkild Krøgh, der sid-

der med ved bordet, når 

Venstres gruppe holder 

sine ugentlige møder og 

derfor er ganske tæt på 

den politik, der bliver ført 

i byrådssalen.

- I Hjørring skal vi blive 

bedre til at se kommu-

nen som en hel kom-

mune. Mange store be-

slutninger er gået til 

Hjørring i de senere år, så 

nu er det tiden, at vi skal 

vise, at vi også har råd 

til at investere i den øv-

rige del af kommunen. Vi 

skal meget, meget nøje 

overveje konsekvenser 

af eksempelvis lukninger 

i de små samfund. Vi får 

måske en lille gevinst her 

og nu, mens vi pådrager 

os store konsekvenser 

på sigt. Det er godt med 
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Per Harfeld
Jeg er født 1948, er gift med Inge og har 

tre børn.

Jeg er handelsuddannet, suppleret med 

regnskab og markedsføring. Jeg arbejder 

som  produktchef hos DLG

Født og opvokset i en lille landsby der 

hedder Bjerre ca 10 km syd for Horsens

Med baggrund i job tog jeg en udfordring 

op på Samsø i en seks-årig periode, og 

flyttede herefter til Bindslev i 1996. Her 

har jeg boet siden.

Mine 3 børn bor i Skagen, Århus og Haderslev.

Min politiske karriere:

Medlem af  Hirtshals  Byråd i 4 år

Medlem af Hjørring Byråd siden 2006

Medlem af Regionsrådet siden 2010

Formand for Plan og Miljøudvalget i Hjørring i 4 år

Medlem af Teknik og Miljøudvalget

Medlem Sundhed - Ældre og Handicapudvalget

Medlem af Handicapudvalget

Medlem af Landsbyforum

Medlem af Regionens Psykiatriudvalg

Medlem af Lægekontaktudvalget

Formand for regionens Sundhedskoordinationsudvalg.

Thorkild Krøgh
Jeg er født i 1956 og voksede op i Hjør-

ring, hvor jeg har gået på Højene Skole og 

Hjørring Gymnasium.

Jeg er handelsuddannet suppleret med 

markedsføring og regnskabsvæsen samt 

examineret assurandør. Jeg har arbejder 

som erhvervsassurandør hos TopDan-

mark. Desuden har jeg været befalings-

mand hos Civilforsvaret.

De seneste ni år har jeg boet i Hirtshals, 

men derfør boede jeg i 25 år i Bindslev.

Mine fritidsinteresser er løb. Jeg har løbet 18 marathonløb, bl.a. New York 

Marathon. Jeg rejser gerne og helst til USA. 
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en hurtig og effektiv be-

slutningsproces i kom-

munen, men processen 

må ikke gå hurtigere end, 

at der er den fornødne 

tid til at få alle aspekter 

belyst, pointerer Thorkild 

Krøgh, der gerne påtager 

sig rollen som Hjørring 

Kommunes leder.

- Vi trænger til en stærk 

leder i kommunen, og 

der er rigeligt at tage fat 

på – men vi har også et 

godt udgangspunkt, fast-

slår han.

Henrik Jørgensen

- Jeg er nybegynder i det 

politiske spil, men heldig-

vis står der et stærkt par-

tiapparat bag byrådsgrup-

pen. Jeg har overvejet at 

gå ind i politik i mange 

år, og nu er jeg klar. Jeg 

har den nødvendige op-

bakning, og jeg er klar til 

at tage de tærsk, der vil 

komme, fastslår Henrik 

Jørgensen uden at blinke.

- Jeg har jo i virkelighe-

den drevet politik i det 

meste af mit arbejdsliv 

med topposter indenfor 

bl.a. COOP, Bestseller og 

siden 2003 i DTF Travel 

her i min fødeby Hjørring. 

Jeg er vant til at tænke i 

nye løsninger, og poli-

tisk vil jeg være garant 

for en fornyelse, der ikke 

er hæmmet af detaljeret 

indsigt. Jeg synes, at det 

er tid til forandring. Vi er 

nødt til at skabe balance 

og søge at få mere for de 

samme penge. Det gik 

rigtigt godt, og pludseligt, 

over natten, ser det helt 

anderledes ud. Så er det, 

at vi skal vi huske på, at 

besparelser ikke nødven-

digvis behøver at komme 

af forringelser, påpeger 

Henrik Jørgensen.

- Erhverv står også højt 

på min prioriteringsliste, 

og her synes jeg, at det 

vil være oplagt at udvik-

le områderne på og ved 

havnen i Hirtshals. Nær-

heden til Norge og det 

øvrige Skandinavien bør 

indgå i vores planlæg-

ning. Jeg er enig i, at vi 

skal være mere opsøgen-

de og i højere grad ind-

rette os efter erhvervsli-

vets ønsker, men vi børe 

samtidig lægge en linje 

for, hvilke typer af virk-

somheder, vi gerne ser i 

Hjørring Kommune, me-

ner Henrik Jørgensen.

De tre borgmesterkan-

didater er enige om, at 

Hjørring Kommunen bør 

være på forkant i forhold 

til at tiltrække virksom-

heder. Kommunen bør 

undersøge hvilke facilite-

ter, som virksomhederne 

efterspørger og efterføl-

gende stille dem til rå-

dighed for erhvervslivet, 

som skal være den motor, 

der trækker læsset i kom-

munen fremadrettet. Jo 

bedre det går for virksom-

hederne, jo flere kommer 

i arbejde og jo flere penge 

bliver der lagt i kommu-

nekassen i form af skat-

ter. Et sundt erhvervsliv er 

med til at skabe basis for 

en sund udvikling. n

Henrik Jørgensen
Født 1956 i Hjørring.  Gift med Gitte i 1979 

og har fire døtre, Christina, Louise, Anne 

og Lotte.

Udlært Isenkræmmer hos Søren Holm 

værktøj i Hjørring Erhverv. 

Fra 1979 til 1993 hos Bilka fra lederaspi-

rant  til varehuschef. 

Fra 1993 til 2001 hos FDB, bl.a. koncerndi-

rektør og en af arkitekterne bag fusionen 

af de Nordiske Andelsbevægelser inden 

for detailhandlen, samt omdannelsen af FDB til COOP og COOP Norden. 

Fakta er ejet af COOP, og i perioden fra 199 –1999 var jeg direktør her, og vi 

lavede det velkendte slogan : ”Det ta´r kun 5 minutter – men vi vil så gerne 

have du bliver lidt længere”.

Fra 2001 til 2003 International Detail Direktør hos IC Companys med ansvar 

for butikkerne i 22 forskellige lande og kulturer.

Fra 2003 til nu hos direktør DTF Travel i Hjørring. Fra 2008 medejer af virk-

somheden. Efter salg til Stena Line i 2011 er jeg stadig direktør.

I fritiden spiller jeg golf med familie og venner, står på ski og tager gerne 

på rejser sammen med familien. Spiller rock musik når nogen gider spille, 

forholdsvis habil guitarist. Dyrker fitness, løb og noget mountainbike.

Venstres tre bud på en borgmester. Fra venstre er det direktør hos DTF Travel, Henrik Jørgensen, byrådsmedlem og produktchef hos DLG, Per Harfeld, 

og formand for Venstre i Hjørring Kommune, erhvervsassurandør hos TopDanmark, Thorkild Krøgh.


