Listen lever
Pensionistlisten i
Horsens lever stadig,
selv om man ikke har
hart meget til den, siden byrådsvalget for
næsten nøjagtigt et
år siden, da listen var
med til at sætte fut i
debatten om de
dres vilkår. Bade i
Horsens og ud over
det ganske land.
Sådan lyder i hvert
de forsikringen fra den debatgruppe, som har stået
bag listen siden starten for
halvandet år siden.
Pensionistlisten fik 804
stemmer, da den stillede op
for første gang sidste år,
men det var ikke nok til at
komme i Horsens Byråd.

Alligevel er gruppen ikke
i tvivl om, at listen vil
forsø-ge stille op igen til byrådat
svalget om tre år.
Bade Erik Algren Sorensen, som var nummer et, og
Vagn Andersen, der stod
som nummer fire på kandidatlisten til valget sidste år,
er parat til at stille op igen.
Men nummer to, Anna
Thomsen, genopstiller ikke
på grund af manglende tid,
og nummer tre Holger Hansen samt nummer fern Kirsten Therkelsen har ikke
vist sig i debatgruppen siden valget.
- Vi har lige måttet sunde
os lidt oven på valget, men
nu skal vi i gang med at finde kandidater igen, siger
Victor Nielsen, der er med i
debatgruppen.
Victor Nielsen mener i

øvrigt , at Pensionistlisten
har laert meget af valget sidste efterår:
- Hvis vi havde sagt ja tak
til valgforbundet med Centrum-Demokraterne, var vi
kommet ind i byrådet i stedet for dem, påpeger Victor
Nielsen.
Men det er tilsyneladende
et punkt, som far vandene
til at skilles i Pensionistlisten:
- Et valgforbund vil også
blive opfattet som en politisk melding, indvender Anna Thomsen.
- Ja, men det er jo kun for
at undgå stemmespild, lyder Victor Nielsens bud på,
hvordan Pensionistlisten
skal gribe byrådsvalget an
om tre år. (jala)

Fra venstre Victor Nielsen, Grethe Jensen og Holger Hanse
samt de andre deltagere i pensionisternes debatgruppe i Ha
sens mener, at Pensionistlisten skal prove lykken igen ved na
ste byrådsvalg . (Foto: Lene Sorensen)

