
 

 
 

 

Holbæk den 2.februar 2020 
 
 

Referat fra generalforsamling d.30 januar 2020. 
 
Formand Ane-Jette Jacobsen bød velkommen og takkede de mange fremmødte, der var kommet. 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Kim Wolstrup, som blev valgt med applaus. Dirigenten gennemgik vedtægterne §6 
og § 7, hvorefter han kunne konstatere, at generalforsamlingen både var lovlig indvarslet og på lovlig 
grund. 
Herefter gik dirigenten over til dagsordens punkt 2. 
 
2. Beretning om foreningens virke i løbet af året og den fremadrettede plan.  
Formandsberetning: 
 
Kære generalforsamling 
 
Det har været et dejligt år 
Det har været et dejligt konservativt år 
Det har været et travlt år 

Det har været et folketingsvalgår og et EU valgår 
 
Året startede med vores generalforsamling hvor det var dejligt at se så mange der var mødt op 
 
Jeg har været til 2 formandsmøder, hvor alle formænd deltog, et i februar og et i november. Det 
i november omhandlede kv 2021, hvor mange spændende ting kom på bordet, det var sjovt at 
høre hvad de gør i de forskellige vælgerforeninger og jeg fik en masse gode tips med hjem 
I februar havde vi på Hotel Sidesporet et kampagnemøde, omhandlende det forestående 

folketingsvalg.  

Vi har et fantastisk samarbejde partierne imellem, i dette tværpolitiske arbejde har vi holdt 

møder hvor vi har lavet program for forskellige aktiviteter. Et velbesøgt folketingsdebat på 

Elværket, og en mindre velbesøgt EU debat også på Elværket, til det havde vi endda fået Peter 

Mogensen fra tirsdagsanalysen til at komme og være ordstyrer, men det hjalp desværre ikke så 

meget. 

Vi havde også debatter i henholdsvis Tølløse og Jyderup.  

Derudover havde vi arrangementer på Torvet både til EU og folketing 
 
Vi har haft travlt med at hænge plakater op, først til EU valget og derefter til folketingsvalget. 
 
Vi har været rigtig meget ude med den lille grønne campingvogn for at promoverer Michael, den 
vakte virkelig opsigt, men det der blev taget bedst imod var Annes virkelige flotte og skønne små 
chokoladekager, pyntet med et grønt c, stor tak til Anne for det store arbejde. 
 
Den lille grønne kørte næsten Sjælland rundt, vi var på torvet i Køge, i Kalundborg, Nykøbing Sj, 
Asnæs, Hundige, Sorø bare for at nævne nogle. Der blev virkelig lagt et stort arbejde i for at få så 
mange stemmer til Michael således at han kunne blive valgt ind i folketinget. Den 5. juni kom 
valget så og vi sad spændt hele aftenen og natten på at få resultatet. 



 

 
Desværre fik Michael ikke nok stemmer til at komme ind og vi står derfor for første gang i mange 
år uden et folketingsmedlem i vores kreds. Vi har ikke opgivet håbet og prøver igen om 3 år. 
 
Selvom det her i Holbæk kredsen ikke gik så godt som forventet, fik konservativ jo et fantastisk 
valg, vi fik fordoblet vores mandater til 6,3 procent, pt svinger den omkring 8 procent i 
meningsmålingerne, så det er svært at få armene ned. 
 
Det var rigtig ærgerligt at valget lige skulle ligge på samme dag som grundlovsdagen, det betød 
nemlig at vi måtte opgive at holde vore grundlovsmøde. Michael havde lovet at vi igen kunne 
holde det på hans sted i Gislinge, det gjorde vi med succes i 2018 og vi glædede os til at gentage 
succesen. 
 
Sommeren over har der været ret stille. Der har været gået i tænkeboksen omkring 
kommunalvalget i 2021 
 
Vi har holdt 10 bestyrelsesmøder, ligeledes har jeg også deltaget i Storkredsens 
bestyrelsesmøder. 
 
I december afholdt vi igen vores julefrokost, denne gang på Hotel Sidesporet, god mad og en 
rigtig god stemning. Stor tak til alle der deltog og til Gitte og Michael for et godt arrangement. Vi 
glæder os allerede til næste år 
 
Et andet virkelig positivt er at vi igen har fået en KU afdeling i Holbæk. Hjertelig velkommen til 
KU 

 
I 2019 har vi fået 23 nye medlemmer, og vi har mistet 18, til det store fravalg skal nævnes at jeg 
har gået alle medlemmer igennem og slettet flere der ikke har betalt kontingent, endda igennem 
et par år, Enkelte er flyttet fra kredsen og heldigvis meldt sig ind i de kredse de er flyttet til. 
 
Jeg vil sige stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb 

 
 
Dirigenten spurgte herefter forsamlingen om der var spørgsmål til beretningen.  
 
Som tillæg til formandens beretning indskød Michael Suhr, at det er første gang i over 6 år der 
er lagt op til kampvalg under punkt 8  valg til bestyrelsen, dette skyldes sikkert interessen for 
kommunalpolitik og den store fremgang partiet ved folketingsvalget. 
 
Da der ikke var flere bemærkninger blev beretningen godkendt med applaus. 
 
3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 

Christian Dahl gennemgik det underskrevet regnskab der viste et mindre overskud på 33.500 kr.  
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen  

 
4. Fastansættelse af kontingent for 2021. 

Bestyrelsen indstillede en fastholdelse af det nuværende kontingent. 
 

5. Indkomne forslag – forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. 
Eneste bemærkning var far formanden som orienterede om at den fremtidige frist for at komme 
med ind bliver jf. hovedkontoret 3 uger. 
 

6. Valg af Formand – på valg er Ane-Jette Jacobsen.  
Formanden blev genvalgt med applaus 
 
 



 

 
7. Valg af næstformand-Channe Bjerringgaard modtager ikke genvalg 
      bestyrelsen indstiller Jacob Trøst. 
      Jacob blev med applaus valgt som ny næstformand.  

 
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år, da John Hvass grundet 

arbejde ønsker at trække sig fra bestyrelsen.  
Opstillede er; Christian Dahl, Jørgen Wegeberg, Niels-Henrik Larsen, Channe Bjerringgaard  
og Anders Thisen. 
 
Dirigenten gennemgik valgprocedurerne og udpegede Martin og John som stemmetællere. 
 
Christian Dahl   29 stemmer 
Niels Henrik Larsen  29 stemmer 
Anders Thisen   29 stemmer 
Jørgen Wegerberg 28 stemmer 
Channe Bjerringgaard   3 stemmer  
 
Dirigenten konkluderede at det betød følgende: 
Christian Dahl, Niels Henrik Larsen og Anders Thisen er valgt for en toårig periode  
Jørgen er valgt for en etårig periode.    
 
Alle valgt med stor applaus. 

 
9. Valg af 2 suppleanter. På valg er Bent Brandt, modtager genvalg, Heidi Larsen opstiller 

Bent blev genvalgt og Heidi nyvalgt som suppleanter, begge valgt med applaus. 
 

10. Valg af 2 revisorer. På valg er Linda Hartsø, Uffe Preuss, begge modtager genvalg 
Begge genvalgt med applaus. 

 
11. Valg af 1 revisorsuppleant. 

Jørgen Clemensen nyvalgt med applaus.  
 
12. Valg af delegerede til partiets landsråd, samt suppleanter for disse. 

Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen selv konstituerer delegerede til årets landsråd. 
 
13. Beretning fra vores konservative byrådsmedlem om gruppens politik - Michael Suhr. 

Michael orienterede om arbejdet i forbindelse med folketingsvalget, køreturene med den grønne 
campingvogn som vagte stor opsigt hvor end den kom hen. Det samme gjorde de fine 
hjemmebagte C-kager. 
En af valgets udfordringer var nok at vi ikke var skarpe nok på og i vores miljøpolitik, vi havde ikke 
se at det skulle fylde så meget i valgkampen.   
Arbejdet i kommunalbestyrelsen går sin gang, der er ind i mellem lidt støj mellem partierne. 
Michael har grundet dårlig budgetplanlægning valgt at trække sig fra socialudvalget. Det giver  
ingen mening at sidde i et udvalg der fra starten er underbudgetteret  

       
I forbindelse med arbejdet frem mod kommunalvalget i 2021, ser Michael gerne at han i 
samarbejde med den nye bestyrelses arbejder frem mod en 2030 plan, ”Hvordan skal Holbæk og de 
omlæggende byer se ud”.  
Et arbejdet skal foregå i tæt dialog med lokalrådene, som samtidig skal have større indflydelse på, 
hvad der skal ske lokalt. 
 
Der var bl.a. en opfordring fra salen til at huske at inddrage erhvervslivet, hvilke Michael ville tage 
med i det videre arbejde.  

  
 



 

 
 

 
 
 
 
   
14. Politisk drøftelse (medlemmer) 

Knud Bak ville gerne have generalforsamlingen debatterede skole politik og gerne får vores 
politikker på Christiansborg, til at opsige folkeskoleforliget, med begrundelse i at ”skolerne laver 
rodløse børn”. 
Efter en længere debat blev Knud opfordret til at melde sig til en af bestyrelsens arbejdsgrupper, 
og selv skrive til vores politikkere i folketinget.   

 
15. Eventuelt. 

Spørgsmål fra salen om, hvorfor vi betaler kontingent til Christiansborg? Vi modtager jo ikke noget 
eller nogen information fra folketingspolitikerne. 
Opfordring til at partiet og den nye bestyrelse var mere informative i form af læserbreve og en aktiv 
hjemmeside. 
Andre opfordrede til at man tilmeldte sig de konservatives Facebook side.  
Gitte opfordrede de tilstedeværende til at komme med input til indhold og indlægsholdere til årets 
grundlovsmøde. 
Fra salen var der en opfordring til at holde et tværpolitisk grundlovsmøde.   

 
Dirigenten takkede generalforsamlingen for en god spændene og debatrig generalforsamling,  
Hvorefter han gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. 
 
Formanden takkede dirigenten for et veludført job, med at guide os igennem generalforsamlingens 
punkter. 
 
Yderligere takkede formanden Channe og John for deres arbejde i bestyrelsen. 
 
 
 
 

 
  
 
 

Ref. John Hvass  
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