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Kære medlemmer.
Et halvt år er gået siden generalforsamlingen, og meget er sket siden da.
Først et valg til Europaparlamentet, hvor lokalforeningen stod for ophængning af valgplakater og uddeling af diverse
flyers.
Valgresultatet blev desværre ikke helt som ventet.
En tilbagegang fra 4 til 1 plads bevirkede af kun Peter Kofod kunne tage plads i parlamentet på Dansk Folkepartis vegne.
Lokalforeningen ønsker Peter Kofod god vind og følger hans kamp for Danmark.
Da Lars Løkke langt om længe trykkede på valgknappen, gik lokalforeningen straks i gang med at forbedre den lokale
valgkamp for kredsens kandidat Bent Bøgsted.
Bestyrelsesmedlemmer og DFU samt ildsjæle fra Dansk Folkeparti Frederikshavn sørgede for at Bents plakater kom op i
lygtepælene.
Der blev holdt valgmøder samt flere gadekampagner i Frederikshavn, Skagen og Sæby, hvor der blev snakket politik på
kryds og tværs.
Hjallerup Marked løb af stablen kort før valgdatoen. Dansk Folkepartis stand var særdeles godt bemandet af alle nordjyske
kandidater til folketinget. De havde rigelig at se til, da mange standsede op for at høre om Dansk Folkepartis mening om
den generelle situation..
En god valgkamp var til ende, da datoen skiftede til den 5. juni (Grundlovsdag).
På landsplan fik Dansk Folkeparti en valglussing af de større.
Ser man det derimod på lokalplan. Ja! så lykkedes det os at få genvalgt foreningens kredskandidat Bent Bøgsted.
Det er super godt og vigtigt, at vi i Frederikshavner kredsen stadigvæk har et folketingsmedlem.
Så trods det triste landsresultat, ønsker jeg Bent Bøgsted tillykke med genvalget til Folketinget. Vi glæder os til at høre
omkring Bents virke på Borgen og om Dansk Folkepartis rolle som oppositionsparti.
Sammen med 2 andre lokalforeninger var Frederikshavn lokalforeningen til møde med Kristian Thulesen Dahl på Tylstrup
Kro. Det blev et godt og konstruktivt møde, hvor alt blev vendt. På mødet kunne man mærke et stærkt sammenhold og en
ukuelig optimisme på, at Dansk Folkeparti vil rejse sig igen - stærkere som nogensinde før.
Foreningens sommerfest blev afholdt lørdag den 31. august på Knivholt hovedgård. Dagen bød på strålende solskin, god
mad og henrivende socialt samvær a la DF. Kasper Lau og Bent Bøgsted fortalte hver især omkring deres virke på den
poliske scene. Det blev en rigtig god dag lidt udover det sædvanlige.
Allerede nu kan jeg oplyse, at lokalforeningen afholder julefrokost lørdag den 16. november. Hvornår på dagen og sted er
endnu ikke helt fastlagt, så følg med på lokalforeningens hjemmeside og facebook. Der vil som sædvane blive udsendt sms
og mail med yderligere information vedrørende julefrokosten.
Et spændende årsmøde i Herning løber af stablen den 14. – 15. september, hvor der helt sikkert bliver talt valgresultat og
den fremadrettede vej for Dansk Folkeparti.
Jeg ønsker alle vores delegerede et godt årsmøde.
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