HØRSHOLM

Hørsholm 26 januar 2017

Formandens beretning 2016
1. Aktiviteteri 2016

Der er i årets løb afholdt 9 arrangementer af vælgerforeningen.
De er:
Generalforsamlingen sidste år
Møde med Søren Pape
Debatmøde med Naser Khader
Grundlovsmødet sammen med Fredensborg kredsen Budgetmødet
Sygehusgrunden – stor interesse
Ekstraordinær generalforsamling for at opstille Morten Slotved
Banko aftenen – udsolgt!
Gløgg på gågaden – gammel tradition genoplivet.
Interessen for vores aktiviteter er svingende og vi har måtte aflyse nogle debataftener, da der var
meget få tilmeldinger. Men jeg synes nu, at 9 velbesøgte medlems aktiviteter er udemærket for
en forening af vores størrelse. Vi modtager meget gerne ideer til nye aktiviteter. Husk – de fleste
arrangementer er åbne, så tag din nabo med.
Bestyrelsen har mødtes 10 gange. Bestyrelsens møder er åbne og alle medlemmer har adgang
til møderne. Der er godt fremmøde til møderne af bestyrelsens medlemmer og nogle af Cgruppen er også aktive med at møde op og fortælle om arbejdet i kommunal bestyrelsen og i
udvalgene.

2. Partiet i Hørsholm

Medlemstallet er stabilt, men lavt. Generelt flere ældre end yngre. Vi planlægger at lave en medlemskampagne i 2017.
Vi er det klart førende parti i Hørsholm og vi er repræsenteret af dygtige og flittige politikere på Rådhuset under meget kyndig ledelse af borgmester Morten Slotved. Der er etableret et samarbejde på
rådhuset, under Mortens ledelse der inkluderer tre andre partier, men ikke Venstre – vores regeringspartner. Det er der gode grunde til, ikke mindst at Venstre selv søger at overtage borgmesterkæden.
Det skal være attraktivt at være medlem af kommunal bestyrelsen for de Konservative. Vi er den drivende kraft i kommunen og derfor skal vi hele tiden sikre, at vi har de allerbedste repræsentanter der.
I årets løb er der brugt meget tid og energi på at udvikle en vision, under ledelse af Morten og med alle i C-gruppen og bestyrelsen som deltagere. Arbejdet resulterede i en form
for check liste på hvad der var ’lovet’ før sidste valg og hvad der er leveret, samt oplægget til valget i år. Det var en super god proces, med adskillige lange aftener for alle. Første synlige resultat var annonce indlægget i Ugeposten. Det næste bliver jo valgkampen.
På landsplan er vi jo nu i regering, og jeg synes, at det tegner godt, vi er mere synlige og kan med
tre ministre sikre en mere skarp profilering af partiet.

1.

Vi har også opstillet en ny folketingskandidat, Lars Arne Christensen, der senere på aftenen vil
tale og I kan stille spørgsmål til ham. Lars Arne er en super potentiel MF’er, som jeg er sikker på
vil kunne opnå valg.

3. 2017

Det helt stor i år bliver selvfølgelig valget til kommunal bestyrelsen, men vi skal også huske regionsvalget.
Vi har allerede opstillet Morten Slotved som spidskandidat og borgmesterkandidat. De øvrige
bliver opstillet på en generalforsamling i løbet af april. Vi egner med at opstille omkring 15 kandidater i alt.
Vi har nedsat et nyt aktivitetsudvalg der vil gennemføre en række medlemsaktiviter i 2017, mens
selve valgkampen vil blive koordineret af et kampagne udvalg under Mortens ledelse.
I aften genopstiller jeg som formand, og jeg håber på at blive genvalgt. Sammen med min opstiller de fire der er på genvalg, således at hele bestyrelsen kan fortsætte. Det er vigtigt at vi har
kontinuitet i et valgår.
Afslutning med hilsener og skål.
Tomas Dyrbye
Formand
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