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Kære medlemmer.
Først vil jeg sige tak for valget til lokalformand for Dansk Folkeparti Frederikshavn kommune.
Posten som formand tager jeg meget seriøs.
Jeg vil værne om de holdninger og de værdier, som Dansk Folkeparti står for.
Der er jo stadigvæk så meget, vi skal passe på…
Jeg sætter øget fokus på samarbejdet med vores byrådsmedlemmer og folketingsmedlem.
Ønsker at afsøge nye muligheder sammen med DFU, og ikke mindst styrke sammenholdet i hele Dansk Folkeparti
Frederikshavn.
Være bevidst om budskabet - Sammen er vi stærke!
På den ordinære generalforsamling den 21. marts samledes 43 medlemmer i Maskinhallen.
Inden selve generalforsamlingen blev der serveret Danmarks nationalret – stegt flæsk med kartofler og persillesovs.
En allerede god aften blev en lille smule bedre.
På generalforsamlingen blev der, foruden ny formand, også valgt ny næstformand.
Næstformand blev Werner Flissikowski, som allerede havde plads i bestyrelsen.
Da afstemninger om de øvrige poster var gennemført, så den nye bestyrelse ud som følger.
Formand Thomas Hjort, næstformand Werner Flissikowski, John Sørensen, Martin Tornøe-Møller, Marlene Sørensen,
Lonnie Borreschmidt Jensen og Hanne Bøgsted. Til suppleanter valgtes Mathias Rump Hansen (1.sup) og Claus Ahrenholt
(2.sup). Revisor Egon Knudsen og dennes suppleant Bent Bøgsted blev begge genvalgt.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således, at John Sørensen er kasserer og Marlene Sørensen virker som
sekretær.
Lige en reminder om, at der stadigvæk er ledige pladser som delegeret på Årsmødet i Herning 2019. Kontakt foreningen
hvis det har interesse.
Efter generalforsamlingen var der et indlæg fra kredsens folketingmedlem Bent Bøgsted. En altid veloplagt Bent Bøgsted
fortalte om situationen på Borgen, hvor et folketingsvalg er nært forestående. Efter indlægget var der tid til spørgsmål fra
salen, og Bent Bøgsted kvitterede med klare svar.
En god aften nærmede sig sin afslutning.
Tak til de fremmødte medlemmer for deres altid gode DF humør, der er så livsbekræftende.
Stor tak foreningens afgående formand Carsten Sørensen. Carsten havde bedt om at blive afløst, da han ønskede at
koncentrere sig om familien. Respekt for det store arbejde Carsten har ydet foreningen.
En af bestyrelsens første opgaver er at bistå kredsens folketingskandidat Bent Bøgsted således, at han får de bedste
forudsætninger for genvalg til folketinget. Vi skal ud på gader og stræder og have en god snak med danskerne, så de ikke
kun stemmer efter avisoverskrifterne.
EP-valget afvikles den 26. maj. Folketingsvalget er endnu ikke fastlagt.
Hvorvidt begge valg falder på samme dag, ved kun Lars Løkke.
Vi er KLAR og afventer bare statsministerens tryk på ”valgknappen”!
Kom og vær frivillig i Dansk Folkeparti Frederikshavn. Alle kan være med, da vi har mange forskellige opgaver. Det er
sjovt, lærerigt og sammenholdet er i sig selv et oplevelse ud over det sædvanlige.

Har du lyst til at give en hånd med til plakatopsætning/nedtagning, gademøder og andre valgevents, så kontakt foreningen
ved Thomas Hjort 60 70 80 43/kontakt@thomashjort.dk eller Werner Flissikowski 60 83 64 67/werflissi@hotmail.com.
På den andens side af valgene går bestyrelsens straks i gang med at nedsætte et udvalg, der skal finde egnede kandidater
til kommunalvalget i 2021. Ved at gøre dette i god tid, sikrer vi kandidaterne de bedste forudsætninger for at løfte
opgaven.
Medlemmer, der selv ønsker at stille op som kandidat eller kan anbefale nogen, er meget velkommen til at kontakte
kandidatudvalgets formand Werner Flissikowski 60 83 64 67/werflissi@hotmail.com.
En sidste ting.
Husk at reservere lørdag den 31. august. Der holder lokalforeningen Sommerfest. Tid og sted bekendtgøres senere.
Håber at se rigtig mange af Jer til Sommerfesten. Gerne Jer alle.
Det bliver godt!
venlig hilsen
Thomas Hjort

Kasper Lau

Byrådsmedlem
Dansk Folkeparti Frederikshavn

Kære alle medlemmer.
Nogle af jer har sikkert fulgt med i de lokale medier vedrørende sagen om medarbejdernes feriemodel indenfor Center for
Sundhed og Pleje. Sagen handler om at medarbejderne skulle stemme om de ville tiltræde en ny feriemodel, men efter
valget har hele 345 medarbejdere påtalt, at de ikke havde den tilstrækkelige information op til valget. I modsætning til
kommunens borgmester, så valgte jeg at opfordre økonomiudvalget, som har beslutningskompetencen, til at give
medarbejderne muligheden for, at stemme om deres feriemodel igen. Da dette vil sikre at beslutningen tages på et oplyst
grundlag. Jeg har ikke selv en holdning til hvilken feriemodel medarbejderne bør vælge, men det er vigtigt for mig, at en
beslutning der har så stor en indvirkning på medarbejdernes arbejdsliv, finder sted på et forsvarligt og oplyst grundlag.
Det handler trods alt om vores dygtige medarbejdere, der hver dag er der for vores udsatte og ældre borgere.
Venlig hilsen
Kasper Lau

