
 
 

 

 

Referat generalforsamling, tirsdag den 29. januar 2019 kl. 19.00 

hos Bageren & Thereses Køkken, Østergade 2, 4970 Rødby. 

 

Dagsorden: 

 

Oplæg ved EU-spidskandidat Pernille Weiss, samt Femern A/S ved Kresten Borre. 

To spændende oplæg, der begge affødte gode spørgsmål og god dialog. 

 

Herefter generalforsamling: 

 
01. Valg af dirigent. 

 Lars Buhl blev foreslået og valgt til dirigent. 

02. Beretning for 2018 

 Som formand skal jeg nu give jer beretningen for det forgangne år.  

Bestyrelsen har naturligvis efter generalforsamlingen i Pilgrimshuset i Maribo i januar 2018, holdt nogle 

bestyrelsesmøder, det første i februar, hvor vi lagde den strategi at tildele hvert medlem af bestyrelsen en 

måned og et emne for et læserbrev. Det har stort set kørt upåklageligt og hvert enkelt af bestyrelsens 

medlemmer har således i årets løb leveret et læserbrev om et for dem vigtigt og aktuelt emne – alt fra 

turistbusser til vigtigheden af at være politisk engageret.  

Vi besluttede på samme møde at holde nogle åbne medlems- og interessemøder med vores 

folketingskandidat Louise Lindhagen i fokus og havde det første i april på Risteriet i Nakskov med 

ungdomsuddannelser i provinsen som emne. 

Vores ønske om et fælles grundlovsarrangement med Guldborgsund kunne vi desværre ikke gennemføre og 

på det tidspunkt var Louise Lindhagen også gået i tænkeboks om sit fremtidige kandidatur. Det førte til, at 

hun desværre trak sig som kandidat i sensommeren 2018 til stor ærgrelse for os alle, for hun har gjort et 

stort og godt stykke arbejde. 

Herefter måtte vi indlede en proces i efteråret om at finde en ny kandidat og gerne i samarbejde med 

Gudborgsund som hidtil.  

Sådan er det ikke endt.  

Til min og bestyrelsens store glæde valgte vores tidligere byrådsmedlem Daniel Blak Pedersen at tage 

handsken op og stille sit kandidatur til rådighed og det var en enig bestyrelse, der pegede på Daniel Blak til 

opstillingsmødet den 25. oktober, hvor Daniel Blak da også blev valgt.  

Guldborgsund valgte deres egen kandidat, men da Storkredsen efterhånden har en del kandidater, der 

sidder på flere valgkredse, er det egentlig bare godt, at vi på Lolland Falster stiller med hver vores, men det 

betyder naturligvis også at det vigtigt, at vi alle her i kredsen fungerer som gode ambassadører for Daniel 

Blak Pedersen og når valget kommer, stiller os behjælpelige frem, så Lolland kan få en klar stemme i 

valgkampen. 

 Enhver form for praktisk eller anden hjælp er kærkommen, at tage nogle brochurer med og lægge rundt på 

Sjælland, give en hånd med at hænge en plakat op på ens egen vej eller skrive et opslag på Facebook eller et 

læserbrev, som anbefaler andre at stemme på liste C og ikke mindst på Daniel Blak. 

Vi ved, at der i år bliver to valg, - det er uundgåeligt og i det kommende EU-valg er det mindst lige så 

vigtigt, at vi bevarer den plads Bendt Bendtsen indtil nu har forvaltet på dygtigste vis. Vores nuværende 

nyvalgte spidskandidat Pernille Weiss har ikke haft fordelen af at være kendt fra Folketinget, hun har en 

stor opgave at løfte, men som medlemmer skal vi prøve at løfte den med hende. Det er det, vi står sammen 

om, der lykkes. Det er vigtigt, at Danmark har en stemme i EU, som er national uden at vende ryggen til 

globalt samarbejde, som er liberal uden at være snævert fokuseret alene på tal, men forstår, at det er 

mennesket, der er i centrum og som er social uden at fratage den enkelte sin selvstændighed og egen vilje. 



 
 

Det er det, vi står for som konservative, det er derfor, vi er medlemmer i denne vælgerforening og det er i 

min optik det, samfundet råber på. 

En medmenneskelig økonomisk ansvarlig politik, der ser den enkelte, sætter mennesket over systemer, har 

respekt for dem, som gik forud og omsorg og rettidighed overfor dem, som kommer efter, kender sit eget 

nationale ståsted og med det møder verden med åbent sind. 

Kort sagt et konservativ livssyn. 

Og med det overlader jeg beretningen til generalforsamlingen. 

03. Godkendelse af det reviderede regnskab. 

 Susanne von Rosen gennemgik regnskabet, som viste et overskud på 2299,61 kr. og en egenkapital 

på 17.720,63 kr. Desuden forklarede hun, at der gives tilskud til valgkampen fra Storkredsen på 20.000 kr. 

til Folketingsvalget, mens EU-valget betales og styres af partiet. Klaus Møller påpegede, at der kan bruges 

penge fra kassen til FT-valget, men Daniel Blak Pedersen mente, at de 20.000 kr. rakte til valgkampen. 

04. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling. 

      Bestyrelsen foreslår samme kontingent som tidligere: 

 

      Enlige:                               300 kr. 

      Ægtepar:                            500 kr. 

      Pensionister:                      250 kr. 

      Pensionistægtepar:            425 kr. 

      Studerende:                       250 kr. 

 Kontingentsatserne blev godkendt. 

 

05. Indkomne forslag: 

 Ingen indkomne forslag. 

06. Valg af formand: 

 Marie Louise LM Friderichsen blev genvalgt som formand. 

07. Valg af næstformand: 

 Lars Buhl blev valgt som næstformand 

08. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 

       

      På valg er: Susanne von Rosen, Chris Christiansen og Lars Buhl 

 Valgt blev Henrik Jacobsen, Daniel Blak Pedersen og Roman Smigielski som kasserer. 

 

      Valg af suppleanter for 1 år: 

 

      På valg er Klaus Møller. 

 Genvalg. 

 

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

      suppleanter for disse. 

 Dette fastlægges af bestyrelsen senere på året. 

 

11. Valg af 2 revisorer: 

      Valgt blev Bjarne Enemark og Susanne von Rosen 

 Suppleant blev Georg Brack 

       

 

12. Politisk drøftelse  

 Danel Blk Pedersen holdt et politisk oplæg, der affødte drøftelse om valgkampen og hvordan vi 

støtter op. Han efterlyste en kampagneleder. Man når langt på de sociale medier for få kroner. 

 



 
 

13. Evt. 

 Lars Buhl nævnte at FOF har generalforsamling i marts måned og har brug for nye medlemmer til 

bestyrelsen, Georg Brack meldte sig med det samme, han har FOF-erfaring fra tidligere, så det er en stærk 

kandidat. 

 

 

Nuværende bestyrelse efter generalforsamlingen: 

 

Marie Louise LM Friderichsen  formand 

Lars Buhl    næstformand 

Roman Smigielski   kasserer 

(Chris Christiansen          web-master – ikke medlem af bestyrelsen) 

Lise Simon 

Daniel Blak Pedersen 

Henrik Jacobsen 

 

suppl.     Klaus Møller 

Lene Froböse 

 

revisorer:   Susanne von Rosen 

                                    Bjarne Enemark 

 

suppl.                          Georg Brack 

 

 

 

 

Dagsorden for valg af folketingskandidat: 

 
1. Valg af dirigent. 

 Lars Buhl valgt 

 

2. Daniel Blak Pedersen som blev valgt på opstillingsmøde 25. oktober 2018. 

 Valgt    

 

3. Evt. 

 Ingen bemærkninger 

 

 

Generalforsamlingen sluttede kl.: 21.15 

 

Referent: MLlmF 

 

 

 

 

 

 

 

 


