Kære medlemmer,
Tak for godt og aktivt fremmøde på generalforsamlingen i januar. Og tak for
genvalget som formand!
Jeg synes, at det er vældig spændende at være formand for vælgerforeningen,
ikke mindst fordi vi har en rigtig god bestyrelse med engagerede og kloge
mennesker. Alle yder en stor indsats for partiet og vi har det hyggeligt i bestyrelsen.
Vi er straks gået i gang med arbejdet, eller bedre udtrykt, vi har fortsat hvor vi slap i 2016. Det betyder masser af fokus på kommunalvalget, hvor kandidatudvalget interviewer kandidaterne med
henblik på at være klar til den ekstraordinære generalforsamling mandag den 1. maj. Som I ved, er
Morten Slotved allerede opstillet som vores spidskandidat og borgmesterkandidat, og den 1. maj
vil vi opstille de øvrige kandidater. Vi har høje ambitioner om at stille en liste med kompetente og
engagerede medlemmer, der tilsammen repræsenterer hele kommunen – køn, erhverv, alder og
bydel. Der er heldigvis rigtigt mange, der viser interesse i at blive opstillet, men hvis du er interesseret, så er det ikke for sent at komme i betragtning – bare ring til mig.
Vi har lagt en aktivitetskalender, hvor vi vil tilbyde en række spændende arrangementer i løbet af
året, lad mig her bare nævne to, der kommer før sommeren:
Den 18. april er der mulighed for at møde vores justitsminister Søren Pape Poulsen på København Politigård, hvor der også arrangeres rundvisning. Vært for mødet er vores Jan Klit, der udover at være medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse også er sektionsleder/politikommissær
med dagligt arbejde på Politigården.
Det traditionsrige grundlovsmøde, som vi afholder sammen med Fredensborg, finder i år sted på
Karen Blixen museet og hovedtaler bliver Per Stig Møller. Der bliver også muligged for at møde
Morten Slotved og Lars Arne Christensen.
I forbindelse med kommunalvalget har vi brug for tilforordnede, der kan bistå på valgstederne
med afvikling af valghandlingen. Jeg vil sætte pris på at høre fra alle medlemmer, der er interesseret i dette hverv. Jo flere jo bedre.
Mange venlige hilsener,
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