Snart skal vi mødes til lokalforeningens årlige generalforsamling, og meget er sket siden sidst.
Det forgangne år 2019 bød på 2 store opgaver, da der både var tid til et EU-valg samt et Folketingsvalg.
Næsten alle havde regnet med, at begge valg blev afholdt samme dag nemlig den 26. maj, hvor EU-valget
allerede var planlagt.
Løkke ville dog det anderledes og bestemte, at 5. juni grundlovsdag skulle være dagen, hvor vælgerne igen
skulle til stemmeboksen.
EU- og Folketingsvalget gav desværre et markant tilbageslag for Dansk Folkeparti.
Her lokalt kunne vi med oprejst pande og stor tilfredshed, glæde os over, at kredsens folketingsmedlem Bent
Bøgsted blev genvalgt. Frederikshavn kredsen er blandt de 15 bedste kredse i Danmark, med 12,3 %, og her
ligger vi langt over valgresultatet.
Alle kan blive ramt af tilbageslag, men et tilbageslag indeholder også kimen til fremtidige sejre.
Lad os bruge kimen og sejre, når der i 2021 afholdes kommunalvalg den 16. november.
Torsdag den 22. oktober 2020 afholder vi opstillingsmøde, hvor vi vælger de kandidater, der skal styrke Dansk
Folkepartis indflydelse på lokalpolitikken, og give grobund for fremgang mht. til pladser i byrådet.
Ønsker du at være en af Dansk Folkepartis kandidater til næste kommunalvalg, informerer bestyrelsen gerne
om dine muligheder.
Så tøv ikke. Vi glæder os til at høre fra dig.
Samme gælder også, hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen.
Når vi afholder valg, gadekampagner og arrangementer, mangler vi frivillige. Er du god til at sætte plakater op,
dele flyers ud eller noget helt tredje, så kontakt os hurtigst muligt.
Meget kan vi alene, men alt kan vi sammen.
Fordi sammenhold giver styrke og gør en forskel for Dansk Folkeparti og Danmark.
Følg os på lokalforeningens hjemmeside: https://frederikshavn.danskfolkeparti.dk/ eller på
Facebook: https://www.facebook.com/DFfrederikshavn.dk/.
Det var alt for nu.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.
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