
 Straks fra starten
maa man følge med

Hvordan det føles pludselig at være sogneraadsformand * Ingen er 
forpligtet over evne * Sogneraadet skal blot administrere lovene

— Hvordan er det at blive 
sogneraadsformand?

— Det er overvældende, 
virker i hvert fald saadan. 
Naar man ikke tidligere har 
været inde i kommunalpolitik, 
stiller man sig selv en mæng-
de spørgsmaal.

— Hvilke?

— Først og fremmest: Hvad 
venter folk af en sogneraads-
formand. Nok ved jeg, hvad 
min forgænger har lavet og 
har haft lejlighed til at se 
resultaterne rundt omkring i 
kommunen. Men saa sidder 
man pludselig selv med det 
hele. Der er en mængde ting,

man skal sætte sig ind I. 
Straks fra starten maa man 
følge saa godt med som mu-
ligt!
Sogneraadsformand, konsulent S. v. 

A a g e  J a c o b s e n ,  s o m  i  d e n  
kommende 4 amts periode skal staa i 
spidsen for Nr. Snede kommune, 
svarer paa spørgsmaalene. Ved 
kommunalvalget kom der fem nye 
medlemmer I Nr. Snede sogneraad, 
deriblandt Svend Aage Jacobsen, 
som valgtes paa den borgerlige 
fællesliste.
Svend Aage Jacobsen har aldrig 

tidligere været med i kommunal-
politik, endsige været opstillet til 
sogneraadsvalget. Men han er er 
kendt mand i Nr. Snede kommune, 
hvor han har virket som plante-
avlskonsulent siden 1954, med bo-
pæl i Nr. Snede by. Allerede fire 
aar tidligere kom han til egnen, 
nemlig til Tørring som konsulent 
for Tørring og Omegns Landbofor-
ening samt Vrads Herreds Landbo-
forening.

Han har saaledes et godt og 
solidt kendskab til egnen at 
bygge paa, naar han nu skal 
staa i spidsen for kommunen. Og 
paa den anden side har kom-
munens beboere et indgaaende 
kendskab til den ny sogneraads-
formand. Det saas ogsaa gennem 
det store antal personlige stem-
mer, Svend Aage Jacobsen fik 
ved sogneraadsvalget.

* Tror paa godt
samarbejde

— Der er faktisk ikke nogen sager, 
som ligger lige for, siger Svend Aage 
Jacobsen. En af de første større 
sager, vi skal i gang med, er en 
tilbygning til Nr. Snede skole, som 
er blevet for lille. Udvidelsen blev 
vedtaget i det gamle sogneraad, saa 
vi skal afvente, hvad der videre 
sker.
Men alligevel er der nok at gas. I 

gang med. Som ny mand skal man 
sørge for at sætte sig ind i alle de 
forskellige funktioner. Der er man-
ge løben forretninger, som skal

afvikles. Faktisk væsentligt flere, 
end man umiddelbart regner med. 
Og det er jo altid vanskeligt I be-
gyndelsen.

Men med sund fornuft kan 
man komme langt. Og jeg tror 
paa et godt samarbejde i sogne-
raadet. VI er mange, som star-
ter helt paa bar bund. Men vi 
skal nok klare problemerne ef-
terhaanden, som de opstaar. Og 
man maa huske paa, at ingen 
er forpligtet over evne!

* Ønsker større 
interesse
Det er en fordel for det ny sogne-

rand, at der ikke er en hel mængde 
ting, vi straks skal tage stilling til. 
En stor udstykningsplan, som blev 
startet af det gamle sogneraad, er 
næsten afviklet. Man kan faktisk 
sige, at der er gjort „rent bord".
— Hvorfor saa L mange nye folk I 

sogneraadet ?
— De nye sog neraadsmedlemmer er 

folk til erstatning for dem, som har 
siddet 1 sogn raadet I flere aar, og 
som nu har ønsket at trække sig 
tilbage. Det er vigtigt at faa 
slaaet fast, at der ikke har været 
tale om revolution. Der er ingen, 
som blev væltet ved valget. De har 
trukket sig tilbage efter eget ønske. 
Det kan være vanskeligt at løfte 
arven efter erfarne folk, som har 
siddet i mange aar. Men borgerne I 
Nr. Snede er flinke og forstaaende. 
Dog har deltagelsen ved valget 
skuffet mig lidt. Kun omkring 70 
pct. stemte — men maaske kan det 
tages som et udtryk for tilfredshed. 
Jeg vil dog sætte pris paa lidt stør-
re interesse.

* Vil være imøde-
kommende
Jo flere, der er interesseret, jo 

mere taknemlig er opgaven. Syv 
mand kan udrette en del, men 
det fordrer aktiv medvirken fra 
beboerne. Forventning driver 
forventning. Og er med ti l  at 
skabe miljøet.

Vi maa stræbe efter et godt, 
sundt økonomisk klima. Det inspi-
rerer til yderligere aktivitet, og det 
bør man medvirke til uanset hvor i
kommunen, man er placeret. Der har 
været kamp om, at de enkelte 
omraader skal have en repræsen-
tant i sogneraadet. Saadan bør det 
ikke være.

Det enkelte sogneraadsmedlem maa 
ikke varetage en enkelt egns 
interesser. Man maa prøve efter

bedste evne at varetage alle beboeres 
interesser. Vi i sogneraadet vil gerne 
være imødekommende — men det er 
ikke ensbetydende med, at vi 
imødekommer alt.

* Ikke valgt paa 
program

— Hvordan med Nr. Snede og 
kommunesammenlægningerne?

— Det vil jeg meget nødigt udtale 
mig om paa nuværende tidspunkt. 
Der bestaar et samarbejde mellem 
Ejstrup, Klovborg og Nr. Snede, 
men der har ikke været ført 
forhandling om sammenlægning. 
Det er et meget vanskeligt spørge-
maal, fordi der ogsaa kan spille 
lokalpatriotiske elementer ind. Si-
tuationen maa modnes langsomt, og 
saa maa vi se at finde ud af det 
paa bedste maade.

— Tror De, 
sogneraadsarbejdet og 
konsulentvirksomheden kan for-
enes 7

— Det kan kun tiden give svar 
paa. Ordet konsulent betyder egent-
lig randgiver. Og en planteavlskon-
sulent er jo ikke raadgiver for plan-
terne, men for folk, som dyrker 
planter. Som følge deraf er jeg 
vant til at arbejde med mennesker. 
Man skal søge at blive accepteret 
og respekteret, ellers bliver det ikke 
til noget samarbejde. Heller ikke 
paa de faglige omraader.

Man maa huske, at vi i sogne-
raadet ikke er valgt paa et pro-
gram, hvorefter folk kan stilks 
en række forventninger. Netop 
dette er den afgørende forskel 
paa sogneraadsarbejdet og den 
store politik paa Christiansborg. 
Sogneraadet skal ikke lave love
— blot   administrere dem    paa 
bedst mulige maade.

kel.

 Svend Aage Jacobsen — hvad venter folk af en sogneraads-
formand?
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