Referat af ordinær generalforsamling for Konservative i Hørsholm

afholdt torsdag den 26. januar 2017 kl 19:30 på Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4, Hørsholm

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning om virksomheden i det forløbne år
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling
5. Indkomne forslag. Se side 2 nederst
6. Beretning fra den konservative gruppe i kommunalbestyrelse om gruppens politik
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant for disse.
9. Valg af delegerede til partiets landsråd, jvf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis
organisation, § 4, stk. 2, pkt. 11 og 12 samt suppleanter for disse
10. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse
11. Politisk drøftelse
12. Eventuelt
Formanden Tomas Dyrbye bød velkommen.

Ad 1) Efter forslag fra formanden blev Otto B. Christiansen valgt til dirigent og Erling Rørdam til referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved opslag på hjemmesiden den
6. december 2016 og 2. januar 2017, pr. e- mail den 4. december 2016 og 6. januar 2017 og ved brev af
5. december 2016 og 5. januar 2017.
Ad 2) Formanden indledte sin beretning med en tak til alle, der har støttet vores arbejde hvorefter
han omtalte:
1. Årets aktiviteter
2. Det konservative Folkeparti i Hørsholm og
3. Kommunalvalget i 2017 og andre aktiviteter i 2017.
1. Aktiviteter i 2016
Der har i årets løb været afholdt følgende 9 arrangementer af vælgerforeningen:
Generalforsamlingen sidste år
Møde med Søren Pape Poulsen i LilleTrommen
Debatmøde med Naser Khader
Grundlovsmødet sammen med Fredensborg
Budgetmødet
Sygehusgrunden – hvor der var stor interesse
Ekstraordinær generalforsamling med henblik på opstilling af Morten Slotved som
spidskandidat til KV17
Banko aftenen som hurtigt blev udsolgt og Gløgg i Gågaden – hvor en gammel tradition
blev genoplivet.
Interessen for vælgerforeningens arrangementer har været svingende, og det har været nødvendigt at
aflyse nogle debataftener pga. for få tilmeldinger. Men 9 velbesøgte medlemsaktiviteter er udmærket
for en foreningen af vores størrelse. Bestyrelsen modtager gerne forslag til nye aktiviteter. Men husk,
at de fleste arrangementer er åbne, så tag din nabo med.
Bestyrelsen har afholdt 10 møder. Bestyrelsens møder er åbne og alle medlemmer har adgang til møderne. Der er et godt fremmøde til møderne af bestyrelsens medlemmer og nogle af C-gruppen er
også aktive med at møde op og fortælle om arbejdet i kommunalbestyrelsen og i udvalgene.
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2. Partiet i Hørsholm
Medlemstallet er stabilt, men lavt. Generelt er der flere ældre end yngre medlemmer. Vi planlægger at lave en
medlemskampagne i 2017.
Vi er klart det 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 de tre koalitionspartnere, - 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 kommunalbestyrelsen for de konservative.
Vi er den drivende kraft i kommunen og skal derfor hele tiden sikre, at vi har de allerbedste
repræsentanter der.
I årets løb er der brugt megen energi på at udvikle en vision, under ledelse af Morten Slotved og med alle i Cgruppen og bestyrelsen som deltagere. Arbejdet resulterede i en form for en checkliste 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 Ugebladet.
Det næste bliver jo valgkampen.
På landsplan er vi jo nu i regering og jeg synes det tegner godt. Vi er mere synlige og kan med 3 ministre
sikre en mere skarp profilering af partiet.
Vi har 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 store i år bliver naturligvis valget til kommunalbestyrelsen, men vi skal også huske valget
til regionen.
Vi har allerede opstillet Morten Slotved som spidskandidat og borgmesterkandidat. De øvrige bliver opstillet
på en generalforsamling i slutningen af april/begyndelsen af maj.
Vi regner med at opstille 15-20 kandidater i alt.
Vi har nedsat et nyt aktivitetsudvalg der vil gennemføre en række medlemsaktiviteter i 2017, men selve valgkampen vil blive koordineret af et kampagneudvalg under Morten Slotved’s ledelse.
I aften genopstiller jeg som formand for vælgerforeningen, og jeg håber på at blive genvalgt. Sammen med
mig opstiller de fire der er på genvalg, således at hele bestyrelsen kan fortsætte. Det er vigtigt at vi har
kontinuitet i et valgår.
Tak fordi I lyttede.
Der var enkelte spørgsmål:
Birthe Klouborg ville vide om der ikke stilles krav om at de der opstilles skal være medlemmer af partiet og
har været det i en årrække.
Jan Klit oplyste hertil, at han havde været konservativ i mange år, men først meldte sig ind i partiet kort før
sidste valg.
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En anden spurgte til om der ikke blev foretaget kvalitetscheck på kandidaterne, således at man kunne undgå
tilfælde som Anders Vestergaard.
Morten Slotved oplyste, at Anders Vestergaard rent faktisk havde været rådgiver for Poul Schlütter.
Herefter blev formandens beretning godkendt med akklamation.
Ad 3) Kassereren forelagde regnskabet der udviste et overskud
Der var spørgsmål til enkelte poster, hvorefter regnskabet blev godkendt.
Ad 4) Budgettet for 2017 gav anledning til enkelte spørgsmål. Blandt andet syntes Marianne Preis,
at en større del af kassebeholdningen skulle bruges til valgkampen. Formanden svarede hertil,
at det var nødvendigt at have en vis robusthed og oplyste samtidig, at kandidatbetalingen til den
fælles valgkamp var sat op til 5.000 kr. pr. kandidat. Budgettet blev herefter godkendt, ligesom
kontingentet blev godkendt med uændrede takster, efter sidste års justering.
Herefter er kontingentet:
Enkelt medlemmer kr. 425, pr. år - Ægtepar/samenlevende kr. 700, - pr. år
Pensionister kr. 375,- pr. år
Pensionist Par kr. 600, - kr. pr. år
Ung Konservative (KU/Studerende) kr. 100, - kr pr. år
Ad 5) Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af den nugældende §9 om opstilling af kandidater til 		
kommunalvalg, således at disse opstilles tidligst ”18 måneder” - imod tidligere 1 år - før kommunal
valg finder sted, samt følgende tilføjelse:
”Dog kan Borgmesterkandidaten opstilles på et hvilket som helst tidspunktindenfor valgperioden”.
Dirigenten oplæste forslaget og der var ikke bemærkninger hertil hvorefter formulering af § 9 er:
Generalforsamlingen opstiller de konservative kandidater til kommunalvalg, enten på den
ordinære generalforsamling, som afholdes i januar måned eller på en ekstraordinær generalforsamling tidligst 18 måneder før kommunalvalg finder sted. Dog kan borgmesterkandidaten opstilles på et
hvilket som helst tidspunkt indenfor valgperioden.
Ad 6) Beretning fra den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen om gruppens politik henvises til
dagsordens punkt 11.
Ad 7) Valg af formand: Tomas Dyrbye blev genvalgt med akklamation.
Ad 8) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Dirigenten meddelte, at bestyrelsen foreslog valg af:
Knud Düring (genvalg),
Helen Hagensten (ny)
Eva Juul (genvalg) og
Lene Pryds Bach (genvalg)
idet:
Viggo H. Pedersen
Allan Olesen
Søren Svenningsen og
Anders Sindal Kjøge
er valgt for 2 år og fortsætter i bestyrelsen.
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Som suppleanter foreslog bestyrelsen:
René Flatau (genvalg)
Jette B. Pedersen (ny)
Forslagene gav ikke anledning til bemærkninger.
Ad 9) Som delegerede til partiets landsråd, jf. partiets vedtægter, meddelte dirigenten,
at bestyrelsen foreslog:
Knud Düring (ny)
Helen Hagensten (ny)
Anders Sindal (ny)
Viggo Pedersen (genvalg)
og som suppleanter:
René Flatau (ny – tidligere delegeret)
Eva Juul (ny – tidligere delegeret)
Jette B. Pedersen (ny)
Inge Correll (ny)
Der var ikke bemærkninger til forslagene.
Ad 10) Erik B. Andersen og Erling Rørdam blev genvalgt
som suppleanter valgtes Marianne Preiss og Frederik Holmberg.
Ad 11) Politisk drøftelse
Vor folketingskandidat Lars Arne Christensen, der udover Fredensborg kredsen desuden er opstillet
i Helsingør kredsen og Hillerød kredsen, tog i sin præsentation udgangspunkt i den urimelige valglov
som har den virkning at et jysk folketingsmandat er billigere et nordsjællandsk. Reelt betyder den 		
skæve fordeling at de jyske valgkredse forlods har 4 mandater før stemmerne fordeles på landsplan.
Derfor er det ikke så mærkeligt, at det er så vanskeligt at få gennemført infrastrukturplaner i
Nordsjælland.
Den skæve fordeling betyder ligeledes at det er meget vanskeligt at få ørenlyd for en ændring af den
skæve kommunale udligning.
Endvidere talte Lars Arne Christensen om initiativet: Familie med hjerte. Det er en samfundsopgave
at søge at få forældre til at blive sammen af hensyn til børnene. Særligt nævntes familieundervisning,
en Leksand model fra Sverige som er kørt som forsøg i Holstebro, hvor stærke og svage familier
samles i grupper.
Lars Arne Christensen talte om virkningerne af præsidentvalget i USA.
Om Trump, Brexit og EU afstemningen om retsforbeholdet pegede Lars Arne på
Per Stig Møllers kronik i Berlingske i december om globaliseringen, som havde skabt vindere og 		
tabere. Globaliseringen har derfor ført til, at de rige er blevet rigere og de mange får mindre.
Problemet bliver at finde det fordelingspolitiske balancepunkt.
Fremtiden, der ligger lige om hjørnet, er kunstig intelligens, digital betaling (Mobile Pay), Robotter
og Droner.
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For at kapere det kræver det stadig uddannelse, ikke nødvendigvis for skattekroner, men
livslang læring.
Forsvaret skal styrkes , men pegede på vanskeligheden ved at nå op på de 2 % af BNP til forsvaret.
Et alternativ måtte være, at få de forskellige værn og lande til at arbejde bedre sammen, således at
man samlet i Europa kvalitetsmæssigt kunne ”matche” de 2%
Lars Arne Christensen summerede sit indlæg op ved som sine indsatsområder at pege på - Erhvervspolitikken og udvikling af Infrastrukturen.
- Tilegnelse af ny viden – livslang læring
- Familiepolitik
- EU er udfordret
- Forsvaret.
Morten Slotved gav en status for kommunalbestyrelsens arbejde, og status for kommunen under
devisen: ”Hørsholm vil begejstre”
Morten Slotved pegede på enkelte sager:
som 375R der nu er sikret, nævntes som et eksempel på en sag hvor det var baglandet der havde gjort
KB medlemmerne opmærksom på problemet.
Omkring de politiske situation forud for valget pegede Morten Slotved på at der netop er indgået 		
budgetforlig med alle 19 medlemmer af KB.
Men:
		
Venstre vil have borgmesterposten, - hvor er LA?
		
Borgerlisten, Socialdemokraterne og de Radikale er OK
		
Men hvad med DF, Alternativet og evt. Ny Borgerlige?
Temaer i valgkampen:
Venstre har peget på kommunesammenlægning, men Struer / Holstebro sagen viser at borgerne
ikke ønsker sammenlægning, og vi har ikke et problem med at kunne rekruttere kvalificerede
medarbejdere.
Hvad vil vi med byen:
		- Sygehusgrunden
		- Idrætsparken
		
- Nyt rådhus vi har kun brug for 5.000 m2, men har 12.000 m2 på det nuværende.
Formanden for seniorrådet Finn Rolf Jacobsen pegede på, at partiet skulle huske ældrepolitikken.
Ad 12) Evt. - Intet til referat.
Formanden takkede herefter dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og takkede
forsamlingen for fremmødet og den gode stemning.

Otto B. Christiansen Dirigent / Erling Rørdam Referent
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