
 

 

Det konservative Folkeparti, Lolland 

afholder ordinær generalforsamling og 

valg af folketingskandidat 

 

 

tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19.00 

i Pilgrimshuset Klostergade 18, 4930 Maribo. 

 

Referat: 

 
01. Valg af dirigent.                                               Klaus Møller valgt 

 

02. Beretning for 2017.                     Fremlagt af Lars Buhl. Godkendt med applaus. 

 

03. Godkendelse af det reviderede regnskab.    

                                           Fremlagt af Susanne v. Rosen. Godkendt med applaus.    

  

04. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling. 

 

      Bestyrelsen foreslår samme kontingent som tidligere: Godkendt som foreslået. 

 

      Enlige:                                300 kr. 

      Ægtepar:                            500 kr. 

      Pensionister:                      250 kr. 

      Pensionistægtepar:           425 kr. 

      Studerende:                       250 kr. 

 

05. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.  Formanden anbefalede oprettelse af   

      KU afd. sammen med Guldborgsund. Louise Lindhagen går videre med sagen. 

 

06. Beretning fra den konservative byrådsgruppe behandles sammen med pkt. 12. 

 

07. Valg af formand:           Marie Louise Friderichsen valgt med applaus. 

08. Valg af næstformand:   Daniel Blak Pedersen valgt med applaus. 

 

09. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 

       

      På valg er: Lise Simon, Peter Johansen. 

                                           Lise Simon og Lars Buhl valgt med applaus.   
 

      Valg af suppleanter for 1 år: 

 

      På valg er Marie Louise Friderichsen og Lene Froböse. 

                                           Lene Frobøse og Klaus Møller valgt med applaus. 
 

10. Valg af delegerede til partiets landsråd, jfr. vedtægter § 4, stk 2 pkt. 11 og 12 samt  

      suppleanter for disse. 

                                          Bestyrelsen udpeger delegerede. 
 

 

11. Valg af 2 revisorer: 



 

 

      Valgt er Bjarne Enemark og Roman Smigielski. 

      Genvalg af Bjarne Enemark og Roman Smigielski.  

      Suppleant er Georg Brack. 

 

12. Politisk drøftelse samt punkt 6. 

 

      Daniel Black Pedersen, Lars Buhl og Klaus Møller gennemgik de politiske sager,  

      de i det sidste år havde arbejdet med. Alle 3 udtrykte tilfredshed med såvel de 

      resultater konservative havde opnået og samarbejdet generelt. Selv om det  

      politiske flertal tegner byrådets beslutninger, så havde den konservative gruppe 

      markeret standpunkter til gavn for de områder, vi mener tjener borgernes tarv. 
 

13. Evt. 

 

      Georg Brack ønskede at konservative husker øernes betydning i det fremtidige  

      turistarbejde. Marie Louise lovede, at øernes turismemæssige betydning vil blive  

      indtænkt i vores program. 

 

      Marie Louise takkede den afgående formand for at have påtaget sig opgaven  

      efter KV- 13. 

      Marie Louise udtalte stor glæde over det engagement og arbejde Louise  

      Lindhagen havde udført i valgkampen i Guldborgsund og ønskede hende alt 

      godt i såvel det kommende FT valg og næste kommunalvalg. 

    

 

 

 

Nuværende bestyrelse: 

 

Marie Louise Friderichsen                  formand 

Daniel Blak Pedersen                         næstformand 

Susanne v. Rosen                                kasserer 

Chris Christiansen                              web-master 

Lise Simon 

Lars Buhl 

 

 

suppl.                           Klaus Møller 

                                     Lene Frobøse 

 

revisorer:                      Roman Smigielski 

                                      Bjarne Enemark 

 

suppl.                            Georg Brack. 

 

 

13 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

 

 

 

Referat for valg af folketingskandidat: 

 



 

 

1. Valg af dirigent.                                 Lars Buhl 

 

2. Louise Lindhagen blev valgt på en ekstraordinær generalforsamling 15. marts 2017. 

 

    Bestyrelsen siger tak til Louise for arbejdet indtil nu og indstiller til genvalg. 

 

    Lars Buhl udtrykte bestyrelsens store glæde over, at vi med Louise har fået en  

    FT - kandidat, som på udmærket måde har forstået at løfte arven efter  

    Marie Louise. Bestyrelsen ser frem til det kommende FT valg med optimisme. 

 

    Louise Lindhagen valgt enstemmigt med applaus. 

 

 

3. Evt. 

 

    Generalforsamlingen drøftede forskellige tiltag i forbindelse med at sikre, at så  

    mange som muligt valgte at flytte med deres nuværende arbejdspladser, når de  

    skulle flytte til Lolland-Falster. Begrebet ‘Valby bakke’ er stadigt eksisterende. 
 

 

Generalforsamlingen sluttede kl.:   20.45 

 

Referent:   Lars Buhl 

 

 
 


