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Kære medlemmer.
Godt på vej ind i december måned nærmer vi os mødet med 2020.
2019 bliver fortid, men inden da kaster vi lige et tilbageblik på året, der på alle områder blev spændende med mange
udfordringer.
Nogle vil sige det blev et træls og skelsættende år for Dansk Folkeparti, hvilket nok, på sin vis, har en berettigelse, da både
valget til Europa-Parlamentet og det efterfølgende Folketingsvalg gav Dansk Folkeparti et eftertrykkeligt tilbageslag.
Ser man mere lokalt, ja så kan vi med oprejst pande glæde os over, at kredsen fik genvalgt Bent Bøgsted til Folketinget.
Sammen med Brønderslev og Hjørring Lokalforeninger arrangerede vi en bustur til Christiansborg, hvor deltagerne fik
nogle gode oplevelser, herunder overværelse af en forespørgelsesdebat i folketingssalen samt en rundvisning på Borgen.
Sammen med Hjørring er vi også i gang med planlægning af DF på Toppen 2020.
Dejligt! når lokalforeninger går sammen om planlægning af arrangementer, der rækker ud over egne rækker.
Tak til deltagerne ved lokalforeningens julefrokost på Knivholt hovedgård. Det blev nogle dejlige timer med social DFsamvær ud over det sædvanlige.
Selvom 2019 gav Dansk Folkeparti et tilbageslag, ved man også, at et tilbageslag indeholder kimen til fremtidige sejre.
Må 2020 være året, hvor kimen former fremtiden for Dansk Folkeparti.
Med dette vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Thomas Hjort

Bent Bøgsted
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Kære Alle gode DF Medlemmer.
Året er gået med et valg der desværre betød et dårligt valg for DF. Frederikshavn kredsen var blandt de 15 bedste kredse i
Danmark, med 12,3 % og her lå vi langt over valgresultatet. Tusind tak, vores opgave er nu at få et styrket DF, inden næste
valg og med et godt samarbejde, tror jeg på at det vil lykkes.
Der har været en vis tomgang fra regeringens side, men allerede nu kan vi jo se, at der bliver lempet på udlændinge
politikken også i den netop aftalte finanslov, er der udlændingelempelser. Men intet løft til førtidspensionister og
folkepensionister, jeg havde håbet på, at der ville have været et løft til pensionister. Så indtil videre er det kun DF der har
arbejdet på at tilgodese førtidspensionister og Folkepensionister økonomisk.

Men ser vi på året der er gået, på arbejdsmarkedsområdet, så er det noget af det jeg har arbejdet hårdt for og dermed
nogle af Dansk Folkepartis sejre der begynder at rodfæste sig, nemlig et forhøjet bundfradrag, før der sker modregninger i
førtidspension og folkepension og med den sidste regulering som er kommet her til den 1 dec. Hvor pensioner reguleres
med tilbagevirkende kraft og rigtig mange får mere i pension, er endnu et tiltag fra DF kommet på plads. Disse tiltag har
betydet at rigtig mange førtidspensionister og folkepensionister, nu kan se virkningerne af Dansk Folkepartis politik,
direkte på deres pensionsopgørelse.
Men der er stadig mange der har behov for et løft, derfor vil Dansk folkeparti arbejde for at samspilsreglerne ændres, så
der ikke sker så stor modregning i pensioner, hvis man bor sammen, vi vil arbejde for at få et flertal for at det kan ændres.
Seniorpension, er også et af Dansk Folkepartis tiltag der er kommet på plads. Fra 1 jan vil dem der er nedslidte og ikke kan
arbejde mere end 15 timer eller derunder få mulighed for at gå på seniorpension 6 år før pensionsalderen, uden at skulle
igennem arbejdsprøvning. Det vil også hjælpe rigtig mange af dem der allerede er i et afklarings forløb, langtidssyge eller
andet.
Men nu nærmer julen sig og freden sænker sig over land og by. Vi skal tænke på vores familier og holde Jul i hyggelige
omgivelser, sammen med familie og venner, jeg håber at i alle vil tænke på dem i elsker, og finde freden i Julens budskab.
Jeg ønsker her hermed alle DF medlemmer og jeres familier, en rigtig
Glædelig Jul og et Godt Nytår
MF. Bent Bøgsted.
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