
 
 

 
 

 

Referat af Konservativ generalforsamling, onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.00 

På Hotel Harmonien, Nakskov. 

 

Dagsorden: 

 
01. Valg af dirigent. – Keld Holm valgt 

02. Beretning for 2019. – Formanden aflagde følgende beretning, som blev godkendt: 

Kære generalforsamling, 

Generalforsamlingen i år har været lidt tid undervejs. Normalt afholder vi den i januar, men 

Covid-19 har udskudt den til nu. Danmark er ved at åbne, men vor generalforsamling vil i 

år kun omhandle selve Vælgerforeningen, der er ingen gæstetaler, eller andre indlæg. Det 

gemmer vi til næste års generalforsamling samt det kommende grundlovsmøde. 

Velkommen ! 

At være Konservativ er for mig ikke et valg jeg har taget, det er en følelse, en fornemmelse 

jeg har haft inde i mig siden jeg var ung teenager i de tidlige 70`ere. Et årti, hvor valg kom 

som perler på en snor. Når der var offentlige vælgermøder med alle de gamle koryfæer fra 

hele det politiske spektrum, var jeg på plads – ligeledes når der var valg på TV, dengang 

var alting sort/hvidt ! 

Det var diskussionen og debatterne der fængede. Jeg har stem konservativt siden det 

første valg jeg kunne stemme ved – efteråret 1979. 

Konservativ politik er for mig den rigtige, rigtig på den måde at det dækker det liberale, det 

sociale og det nationale på en måde, hvor den enkelte ikke bliver mast, men får plads til 

udvikling - under ansvar. Falder man skal man løftes op igen. Vi værner om de danske 

værdier uden at blive nationalistiske og vi ved, hvem der tjener pengene ind til den fælles 

kasse. Alt sammen under skyldig hensyntagen til at give samfundet videre i en bedre 

stand end da vi selv overtog det. 

Sådan er vi mange der føler, det har vi brug for, det har Danmark brug for, det vil vi gerne 

have at vor omverden får at vide. 

Jeg blev valgt som formand på seneste generalforsamling – januar 2020. 

Lige efter valget blev Danmark lukket ned og det som vi kendte som normalt ændrede 

drastigt karakter. 

Covid-19 som Coronavirussen blev navngivet, lagde sin klamme hånd på hele samfundet. 

Er der ord og begreber der kendetegner 2020, så er det ”Wuhan”, ”Corona” og ”Teams” – 

”virtuelle møder”. 

Vi har nu ultimo maj 2021 – fire måneder efter vi egentlig skulle have haft vor 

generalforsamling. Dette viser med al tydelighed, hvad vi har været i gennem, men også at 

vi håndteret krisen bedre end de fleste andre land. Tre lande i verden har ikke registreret 

flere dødsfald end et normalt år – NZ, Norge og Danmark. 

Regeringen satte sig tungt på beslutningerne, nogle ville hævde, at Mette Frederiksen 

havde og har indført socialdemokratisk diktatur. Med hård hånd blev regeringens Corona 

strategi ført ud i livet – og på flere punkter er den gældende endnu. Oplukningen er først 

ved at ske. 

 

Vi husker alle nedslagtningen af de danske mink og dermed nedlukningen af et helt 

erhverv samt følgeerhverv. Kønt var det ikke og regningen kommer til at løbe op i 15-20 

milliarder. Hvorvidt Mette Frederiksen har brudt Grundloven i den forbindelse, må den 

kommende Granskningskommission udrede. 



 
 

Blå blok er svækket – regeringens medvind er meget stærk, Venstre er svækket efter at i 

starten – Marcus Knuth, dernæst Lars Løkke, Inger Støjberg og senest Brit Bager har 

forladt Jacob Ellemann og Venstre. Vælgerne har ligeledes søgt med kandidaterne ud af 

Venstre og en del af dem er gået til Konservative der i diverse meningsmålinger ser ud til 

at kunne opnå op mod 16% tilslutning. Konservative er nu storebror ! 

Dette skyldes som anført problemer i andre partier i blå blok – Venstre, DF og LA. NB har 

taget deres del, men ser nu ud til at have ramt et mætningspunkt. 

Ud over anførte, har det også en meget stor betydning, at Konservative har ført en meget 

klog politik og har haft ro på de indre linjer. Sidstnævnte er meget vigtig, også i politik. 

En stor tak til Søren Pape, for at styre folketingsgruppen og konservativ politik gennem 

året med at tale egen politik op og klogt at vente med at melde ud om evt. 

Statsministerkandidatur. 

Det har været et godt år for Konservative, det har været et godt år at være konservativ i. 

I Europaparlamentet har konservative Pernille Weiss. Hun blev i øvrigt valgt i dag, den 26. 

maj 2019. Der lader hun gang på gang lader sin konservative røst høre i Det Europæiske 

Folkepartis Gruppe (EPP). Vi der følger hende på Linkedin, hvor hun flittigt deler indlæg, 

holdninger og sager, kan se at Pernille siden sin start har udviklet sig til en god 

kommunikator og Europapolitiker, det er interessant og inspirerende at følge hende. 

I 2020 måtte Konservative, ligesom de øvrige partier aflyse alle arrangementer, inkl. 

Grundlovsmødet. Det var et rigtig svært år at lave lokal konservativ politik – læserbreve 

kunne altid skrives og det var, hvad det blev til. Snart er vi på vej rundt på Lolland med 

flyers og plakater og i forbindelse med KV21 valgkampagnen kommer Søren Pape til 

Lolland for at deltage i et arrangement – som er under forberedelse. 

Vi har ventet længe på igangsættelse af Femernforbindelsen og endelig blev den 

godkendt og endelig vedtaget i Tyskland, så man også her kunne komme i gang. Der er 

ingen tvivl om, at denne forbindelse vil have en indvirkning på Lolland – konservative 

ønsker at være med til at sikre at den bliver positiv, ikke bare mens det står på, men også 

for kommende generationer. 

Danmark skal reducere sit CO2 udslip med 70% senest i 2030. De lollandske 

virksomheder gør sit – Nordic Sugar får ført Naturgasledning til hhv. Nykøbing og 

Nakskov. Uanset, hvad man mener om Naturgas, kan dette være med til at sikre 

nuværende arbejdspladser samt sikre etablering af fremtidige – gennem den udvikling der 

sker indenfor næste generation af energiløsninger. 

Konservative vil arbejde for det grønne Lolland, der gør Danmark grønnere. 

 

2021 er valgår, både Kommunalvalg til byrådet og valg til Regionsrådet – begge valg den 

16. november. 

Forberedelserne til dette startede allerede i eftersommeren 2020 med diverse seminarer, 

møder på Teams, osv.osv.osv. – og det er ikke slut endnu, det er først lige begyndt. 

Den landspolitiske medvind – også kaldet valgvindseffekten vil til kommunalvalget bidrage 

med godt 40% afsmitning. Den skal vi tage med ind i valgkampen sammen med en 

pokkers masse politisk knofedt, for resultater kommer ikke af sig selv. 

Konservative Lolland stiller med en solid liste, hvor kandidaterne repræsenterer hele 

Lolland. 

Ud over dette har bestyrelsen for Vælgerforeningen konstitueret en Folketingskandidat – 

Louise Lindhagen der vil stå parat når Mette Frederiksen trykker på knappen og udskriver 

Folketingsvalg til den ??? 

Vi ser nu på 2021, et år der bliver meget spændende for Danmark, for Konservative og for 

Lolland. 

Jeg vil hermed slutte af med en 

• Tak til bestyrelsen for indsatsen i det forgangne år. Der har været afholdt for få og for 



 
 

besværlige bestyrelsesmøder. Men vi fik klaret de ting som skulle klares – Tak ! 

• Tak til alle KV21 / RV21 kandidater for at ville stille op til de kommende strabadser. 

Næste år glæder vi os til at høre om arbejdet i Byrådet ! 

• Tak til alle vore medlemmer for at støtte op bag vælgerforeningen. Uden jer – ingen 

vælgerforening. 

 

Og med det overlader jeg beretningen til generalforsamlingen. 

 

03. Godkendelse af det reviderede regnskab. – Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål 

04. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling. – Indstillingen blev godkendt 

      Bestyrelsen foreslår samme kontingent som tidligere: 

 

      Enlige:                               300 kr. 

      Ægtepar:                            500 kr. 

      Pensionister:                      250 kr. 

      Pensionistægtepar:            425 kr. 

      Studerende:                       250 kr. 

 

05. Indkomne forslag: - Ingen forslag 

06. Valg af formand: -Genvalg til Henrik Jacobsen 

07. Valg af næstformand: -Martin Stentebjerg blev valgt 

08. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Roman Smigielski og Lars Buhl valgt 

 

 

09. Valg af suppleanter for 1 år -Lene Frobøse og Anna Arnecke valgt 

 

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

      suppleanter for disse. -Anne Hopkins udpeget. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at udpege den sidste 

delegerede, samt suppleanter for disse.  

 

11. Valg af 2 revisorer – Genvalg til Susanne von Rosen og Georg Brack, Revisor suppleant genvalg af Lise 

Simon 

 

Generalforsamlingen suspenderes – 

 

Valg af kandidater til KV21. 

 

Henrik Jacobsen, spidskandidat – Maribo 

 Mange mærkesager inden for unge, uddannelse, erhverv, miljø - Valgt 

Anne Arnecke – Nakskov 

Mærkesager særligt indenfor ønsket om et opgør med socialdemokratisk og administrativ 

magtfuldkommenhed, samt kultur 

Anne Hopkins – Græshave 

 Mærkesager særligt indenfor lægedækning, sygepleje og ældre 

Martin Stentebjerg – Holeby 

 Mærkesager særligt indenfor landbrug og klima 

Klaus Møller – Nakskov 

 Mærkesager særligt indenfor købstæder og handel 

Roman Smigielski – Holeby 

 Mærkesager særligt indenfor politisk frihed og integration 

Erik Poulsen – Rødby 



 
 

 Mærkesager særligt indenfor arbejdsmarkedspolitisk spørgsmål 

Lars Buhl – Rødby 

 Mærkesager særligt indenfor kommunal forvaltning, skolepolitik, kirkepolitik og foreningsliv 

 

Alle valgt i nævnte rækkefølge og med mulighed for supplering af liste, dog således at Lars Buhl ønsker altid 

at indtage sidstepladsen. 

       

12. Politisk drøftelse - Ingen 

 

13. Evt. – Regionsrådsvalg – Anne Hopkins er Lollands kandidat og står på 13. pladsen ud af 23 

kandidater, Jens Erik Jørgensen udtrykte håb om, at der næste kan kunne være kandidater syd for Næstved, 

der kunne komme i top ti. Keld Holm forklare, at der måske kommer til at stå kommunenavn på listen, men 

det vides ikke endnu. Anne Hopkins takkede for ros fra Jens Erik Jørgensen og fortalte, at hun havde været 

kandidat siden 2019og mente 13 er et godt tal. Lars Buhl havde en opfordring fra Georg Brack med om at 

støtte op om bestyrelsesarbejde i FOF, Anna Arnecke var muligvis interesseret i dette. 

 

Herefter takkede formanden dirigenten med en vingave. 

 

 

 

Dagsorden for valg af folketingskandidat: 

 
1. Valg af dirigent. -Keld Holm valgt 

 

2. Valg stemmetæller -suspenderet, da der ikke var udsigt til kampvalg 

 

3. Præsentation af kandidat – Bestyrelsen peger på Louise Lindhagen – Formanden oplæste følgende 

udfærdiget af kandidaten, da hun desværre ikke kunne være til stede: 

Kære Konservative Lolland, 

Jeg er utroligt ked af, at jeg ikke har mulighed for at være til stede ved jeres generalforsamling i 

aften. Da bestyrelsen udpegede mig som jeres folketingskandidat i marts, fik jeg en mail med 

beskeden om udpegningen. Jeg blev naturligvis meget glad, men det var også en tam følelse ikke 

at have mødt jer som vælgerforening, men jeg lover at tage revanche på Grundlovsdag, hvor jeg 

glæder mig til at møde jer. 

Pt. bor jeg i Nykøbing Falster, hvor jeg har boet siden maj 2015, da jeg var færdig med min 

kandidatuddannelse i Historie og EU-studier. Jeg er selvstændig, driver min egen 

kommunikationsvirksomhed SkarptSprog.dk, og derudover underviser jeg og har en række 

frivillige tillidshverv, bl.a. i Business Lolland-Falsters repræsentantskab og i advisory boardet for 

Folkemøde Møn. Inden jeg i januar 2018 blev selvstændig, arbejdede jeg tre år i Hjemmeværnet 

med organisationsudvikling og intern kommunikation. 

Men det var det politiske, jeg brændte for. Siden jeg var 18 år, havde jeg været aktiv i først 

Konservativ Ungdom og så i moderpartiet. Jeg fik for alvor politisk blod på tanden, da jeg i 2012 

blev ansat på Bendt Bendtsens kontor i Europa-Parlamentet. Med en skarp pen førte jeg sirligt 

blækket i nyhedsbreve, debatindlæg og i hans genvalgskampagne i 2014. Få år senere stillede jeg 

mig selv til rådighed som spidskandidat for De Konservative i Guldborgsund, hvor jeg endte som 

kandidaten med 7. flest stemmer i kommunen, men uden en plads i byrådet, da partiet blev klemt 

i en ophedet kamp om borgmesterposten. 

I de sidste år som selvstændig har jeg fået en stor indsigt. En stor indsigt i bureaukratiet. En stor 

indsigt i arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. En stor indsigt i de ting, der rører sig i 

erhvervslivet på Lolland-Falster. Disse indsigter vil jeg gøre brug af som jeres kandidat til 

Folketinget. Vi oplever en vækst i vores område, men kan vi tillade os at tage den for givet, når vi 



 
 

spænder ben for vores egne virksomheder? Når vi ikke giver dem den rette næring i form af dygtig 

og veluddannet arbejdskraft? Når vi glemmer de små virksomheder i svinget? 

Det er disse ting, som jeg vil fokusere på som jeres kandidat til Folketinget. Min vision er, at 

Lolland-Falster bliver det bedste sted at drive en mindre selvstændig virksomhed i 2030. Det er 

blandt de mindre selvstændige virksomheder, at der ligger et enormt vækstpotentiale, men der 

ligger også en række udfordringer, som ”systemet” ikke er gearet til på nuværende tidspunkt. Det 

er kompliceret at ansætte sin første medarbejder. Det er svært at finde ansøgeren med de rette 

kvalifikationer. Infrastrukturen skal være i orden, så vores små selvstændige virksomheder kan 

servicere områdets større virksomheder samt større virksomheder i København, Nordtyskland og 

Langeland og Fyn. 

 

Kort sagt, erhvervslivet, uddannelser, erhvervsfremmesystemet og infrastrukturen er nogle af de 

områder, jeg gerne vil sende til et politisk eftersyn som jeres kandidat til Folketinget. Jeg glæder 

mig til at drøfte konkrete idéer til forandring med jer, og jeg håber, at I sammen med resten af 

Sjællands valgkreds vil være med til at stemme en selvstændig i Folketinget. 

Jeg ser frem til at møde jer på Grundlovsdag. 

Mange konservative hilsner 

Louise Lindhagen 

 

4. Valg af folketingskandidat. -Louise Lindhagen valgt 

 

3. Evt. -Spørgsmål fra Jan Balling om det var klogt at opstille Louise Lindhagen, når hun var blevet 

nummer syv i Guldborgsundvalget, Lars Buhl svarede, at hun var den bedste kandidat i meget stor omkreds 

og den bedste Lolland kunne ønske sig, Jens Erik Jørgensen forklarede, at det var nummer syv i 

kommunalvalget og dette var et folketingskandidatur, Marie Louise LM Friderichsen fortalte, at Louise 

Lindhagen meget ville have været til stede, men da generalforsamlingen grundet Corona af flere gange var 

rykket, var det her i sidste omgang ikke lykkedes at finde en dato, hvor det kunne lade sig gøre. 

 

 

Generalforsamlingen sluttede kl.: ca. kl. 21.00 

 

Referent: Marie Louise LM Friderichsen 

 

 

 


