
 

Formandens beretning 

Kære kammerater, kære venner 

 

Det glæder mig at se så mange til dette årets 

generalforsamling. Denne generalforsamling er noget 

specielt, da vi trådt ind i et meget vigtigt år for os alle.  

I år er der kommunalvalg. Så jeg rigtig glad for, at 

Thomas fortsat er vores borgmesterkandidat. Glad for 

at han vil stille. Glad for at vi som vælgerforening 

fortsat bakke op om Thomas, som det netop 

overståede opstillingsmødet jo viste.  

[Præsentere bestyrelsen] 

Thomas er også den rette kandidat. Gennem de sidste 

(snart) to valgperioder har han – og vores 

byrådsgruppe – stået i spidsen for en flot udvikling af 

vores kommune, hvor det socialdemokratiske kompas 

har været ledetråden. Det er ikke nemt i en kommune, 

som hvor den naturlige vælgersammensætning, nok er 

til højre for midten, hvilket vi også ser ved 

folketingsvalg. Alligevel er det lykkes os, at vinde og 
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fastholde borgmesterposten. Det skyldes i høj grad de 

resultater vi har leveret som borgmesterparti, og som 

har gjort vores kommune god at bo i og attraktiv at 

flytte til. Ja, derfor bliver vi også flere og flere 

indbyggere år for år. Af centrale resultater kan nævnes 

 Vi har en af landets bedste ældrepleje, hvor der 

tages ordentlig hånd og vores ældre og vi har, og 

får endnu bedre pleje hjem 

 Vi har nogle af landets bedste folkeskoler. Heri 

trives eleverne, de lærer en masse, og ja vores 

lærer er også glade for at arbejde. Lærer der glade 

for deres arbejde er vigtige 

 Vi nogle af de bedste dagsinstitutioner. Her møder 

børnene engagerede pædagoger, som gør en 

forskel for børnene. Og, og med til at nedbryde 

sociale skel og forberede dem godt på skole livet 

 Så er der siden 2009 kommet styr på økonomien i 

vores kommune, som jo problematisk dengang. 

Og, det er fortsat ambitionen at kommunen skal 

være gældfri i 2027.  

Jeg kunne helt sikkert fortsætte denne remse i lang tid 

endnu, men vi skal jo også nå at se håndbold i dag.  
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En ting er dog sikker. Alle disse resultater viser, 

hvorfor det er vigtigt, at Fredensborg også efter KV17 

er socialdemokratisk ledet. 

På den landspolitiske scene – og ja, det har mest af alt 

mindet om en revyscene – har det været turbolent, 

navnlig for den borgerlige regering. Der er rigtig meget 

som er gået den forkerte vej efter valget i 2015, men 

dette år har været tragikomisk at se på, og 

venstreregeringen har nærmest konstant været i krise 

med sit eget bagland. Men som slettelak, har den nye 

VLAK-regering øjensynlig visket denne krise ud. Dog 

har den fortsat side udfordringer…  

Danmark er dog fortsat et godt land at leve i, og som 

fortsat bygger på en socialdemokratisk velfærdsmodel, 

hvor fællesskab og solidaritet er omdrejningspunktet. 

Men vi lever også i et smørhul.  

Kigger vi derimod på den globale scene er udviklingen 

fortsat dyster. Tendenser fra den globale scene smitter 

også af på os. 

Globalt er vi på vej ud af samarbejdets æra, og er 

desværre (igen) på vej ind nationalismens og 

protektionismens æra. Den amerikanske præsident 

Trump hylder protektionismen i en grad, som sjældent 
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er set før og han forført mange amerikanske vælgere, 

som drømmer om at morgendagen kommer tilbage…  

Vores europæiske samarbejde, EU – Fredens projekt – 

er med BREXIT truet som aldrig før. Nationalistiske, 

populistiske og opportuniske strømninger flyder 

gennem mange europæiske lande, dette er ikke bare 

en udfordring, men en meget alvorlig situation. 

Vi kan kun håber på, at vi hurtigst muligt begiver os 

tilbage til samarbejdets æra, da fælles løsninger på 

herhjemme og ude i verden altså nu engang giver de 

bedste løsninger på de udfordringer, der er.  

De internationale tendenser finder vi også i Danmark, 

hvor nye partier i øjeblikket springer frem som 

paddehatte til et opgør med det etablerede system. Her 

er både kræfter, der vender sig væk fra fællesskabet, 

nationalistiske kræfter, men også progressive kræfter. 

Fælles for disse bevægelser er, at de rider på en bølge, 

hvor vælgerne føler sig langt fra det etablerede.  Det er 

vi nød til at tage alvorligt. Det gælder både vores 

politikere i byrådssalen, vores politikere i regionsrådet 

og vores folketingspolitikere.  

Nu til noget helt andet.  



5 

Vi er igen i år blevet flere i vores partiforening, og fra 

udgangen af 2015 til udgangen af 2016 er vi blevet ca. 

20 flere medlemmer. I denne periode er vi gået fra ca. 

265 til 285 medlemmer.  Faktisk var i år på et 

tidspunkt 295 medlemmer. En væsentlig del af 

medlemsfremgangen tilskrives intromedlemskab – 

gratis medlemskab i 2016 for nye medlemmer – men 

en del af denne meldte sig ud i december.  

Men vi er en partiforening i fin form, og det må vi ikke 

glemme.  

Vores partiforening er en del af Fredensborg kredsen, 

og ved valget i 2015 fik vi sammen med Helsingør 

valgt et folketingsmedlem. Dette var ifølge partiets love 

en ulovlig måde at føre valgkamp, og vi fik indskærpet 

fra hovedbestyrelsen, at vi ikke måtte agere på denne 

vis. Endvidere er partiets love blevet strammet op 

dette punkt ved den seneste kongres.  

Desværre forlod vores folketingsmedlem os i foråret 

16, hvorfor kredsen skulle have en ny 

folketingskandidat.  

Kredsen har nu fundet Charlotte Holtermann som 

kandidat, som jeg synes vi som partiforening skal 

bakke 100 pct. op om. Her er tale om en stærk og 

arbejdsomlig kandidat, som jeg tror, er den rette for 
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kredsen. Ja, jeg tror faktisk også at hun kan snuppe et 

tredje mandat i Nordsjælland.  

Der har lydt kritik af processen bag valget af Charlotte 

som kandidat. En kritik, jeg for det første ikke er enig i, 

og som fejlplaceret 

Medgivet så blev processen vendt lidt på hovedet, da 

først hele kredsen valgte Charlotte som kandidat, og 

først efterfølgende konfirmerer de lokale 

partiforeninger deres opbakning. Men processen var 

helt i tråd med partiets love, og der er i realiteten ikke 

en finger at sætte herpå. I hht. partiets love er det 

kredsens ansvar at opstille en folketingskandidat, ikke 

de lokale partiforeninger. 

Et kritikpunkt, som jeg er helt uforstående overfor er, 

at medlemmerne ikke har været inddraget. Faktisk, 

annoncerede vi allerede efter en ny kandidat, da vi 

sagde at processen for at finde en ny kandidat gik i 

gang. Et hvert forslag medlemmer ville være kommet 

med ville være blevet behandlet alvorligt.  

Nu tilbage til den lokale partiforening.  

Vi går som sagt ind i et meget vigtigt år, hvor 

omdrejningspunktet for vores aktiviteter er 

kommunalvalget.  <Gennemgå årshjul> 


