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Kære medlemmer.
Godt på vej ind i december måned nærmer vi os mødet med 2022.
2021 bliver fortid, men inden da kaster vi lige et tilbageblik på året, der på mange områder blev et anderledes år med store
udfordringer for Dansk Folkeparti.
Derudover vendte også Covid-19 tilbage med fornyet styrke, og satte vores hverdag under pres igen med restriktioner,
såsom mundbind og Corona pas.
Dansk Folkeparti er i krise. Det tror jeg ingen bestrider.
Intern uro både i partitoppen og i baglandet har månedsvis skadet Dansk Folkepartis omdømme i befolkningen og ikke
mindst blandt vores medlemmer og vælgere.
På forhånd var det kendt, at der den 16. november 2021 var valg til både kommunalbestyrelsen og regionsrådet.
Derfor var det også magtpåliggende, at den interne uro skulle forstumme, således at de opstillede kandidater fik mulighed
for koncentrere sig om valgkampen. Men selv efter årsmødet den 16. – 17. september, hvor man ellers var enige om at
trække en streg i sandet, forsatte uroen gennem hele valgkampen.
Denne konstante uro kostede Dansk Folkeparti dyrt, hvilket sås tydeligt, da stemmene var talt op efter de to valg.
På landsplan mistede Dansk Folkeparti i alt 132 byrådspladser og talrige pladser i regionsrådet.
Alle de nordjyske kommuner blev hårdt ramt. Vores ellers så trofaste vælgere, valgte os denne gang fra.
Det betød, at Dansk Folkeparti i flere kommuner mistede op mod 70 procent af stemmerne.
Da skaden var gjort op, måtte man erkende, at Dansk Folkeparti havde et katastrofevalg af dimensioner, som sjældent er
set.
I nogle af Nordjyllands kommuner var man ikke længere repræsenteret i byrådet. Andre var blevet halveret eller mistet 2
af sine 3 pladser.
Regionsmæssigt måtte Dansk Folkeparti også erkende en valglussing af de store. Alle de fire siddende regionsmedlemmer
blev ikke genvalgt
Dog fik Dansk Folkeparti et mandat i det nye regionsråd. Dette blev tildelt Kristoffer Hjort Storm fra Ålborg.
Her i Frederikshavn kommune følte vi også vælgerflugten. Vi mistede 1800 stemmer, hvilket medførte, at vi kun fik én
plads i det kommende byråd 2022-2025.
Det er dog en fremgang, da vi på grund af partihopperi mistede begge vores pladser, som vi fik ved valget i 2017.
Alle partiets opstillede kandidater ydede deres bedste i valgkampen, men intern uro på landsplan gjorde kampen umulig
at vinde. Trist, men sandt.
Jeg vil dog rose og bringe en stor tak til kandidaterne. I gjorde det fremragende hele vejen gennem valgkampen. Selvom
oddsene dag for dag blev dårligere og dårligere, kæmpede I videre. Viste jer som sande DFer af højeste karat.
Respekt herfra.

Efter valgnederlaget den 16. november erkendte partitoppen dog også, at nu var løbet kørt.
Tre valgnederlag i træk var mere end elastikken kunne holde.
Partiet formand Kristian Thulesen Dahl meddelte sin afgang, og Dansk Folkeparti skal den 23. januar 2022 i Herning vælge
ny partiformand.
Valgkampen til partiformand er allerede skudt i gang, og desværre ser man igen, den interne uro blusser op.
Midt i mørket er der altid lys.
Det fandt vi, da lokalforeningen afholdt årets julefrokost i Gildesalen på L. P. Houmøllers vej i Frederikshavn.
En herlig aften, hvor uro og splid var tilsidesat, hvor latter og glæde prægede de 26 festklædte medlemmer, som havde
tilmeldt sig denne fortrinlige aften. Alle nødvendige forholdsregler vedr. Covid-19 var taget seriøs.
Tak til alle der var med til at gøre denne aften uforglemmelig.
Selvom 2021 blev et tilbageslag af dimensioner for Dansk Folkeparti, ved man også, at et tilbageslag indeholder kimen til
fremtidige sejre.
Må 2022 være året, hvor kimen former fremtiden for Dansk Folkeparti på den anden side af formandsvalget den 23. januar
2022.
Et restartet Dansk Folkeparti, men stadigvæk et parti, der værner om de danske værdier.
Det kan godt være, vi blev slået omkuld, ligger og bløder i meningsmålingerne, men lad os stå sammen, rejse os, børste
støvet af og så være klar til at kæmpe en ny dag for Danmark.
Med dette vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Thomas Hjort

Bent Bøgsted

Folketingsmedlem
Frederikshavn kredsen

Kære alle medlemmer i Frederikshavn DF.
Nu nærmer Julen sig med hastige skridt. Og med dens komme vil Julefreden forhåbentlig sænke
sig.
2021 har været et rigtigt træls år at se tilbage på, og da Formanden Kristian Thulesen Dahl traf beslutning om at træde
tilbage som formand, ja så blev der åbnet op for alle mulige teorier om, hvem der skal tage over.
Den 7. januar er sidste mulighed for at melde sig som formandskandidat. Så må vi se hvem, der vælges den 23. januar.
Mange venter med spænding på, hvad der sker.
Vi fik jo desværre et dårligt kommunalvalg, det må vi erkende, men der er blevet arbejdet hårdt for at nå resultater.
Stort tillykke til Thomas, der trods alt blev valgt.
Der skal arbejdes for at bygge DF op igen, og sammen skal vi skaffe nye medlemmer, så vi kommer styrket igennem 2022.
Det er i modgang, vi skal stå sammen.
Desværre må vi erkende at det eneste pressen stort set er interessereret i, er at skrive om balladen i DF, om hvem der skal
være ny formand.
De har ikke den store interesse i at skrive om, hvad Dansk Folkeparti vil og, hvad der arbejdes med.
Nordjyske Stiftstidende, ja her må vi erkende, at det er svært i det hele taget at få dem til at skrive positivt om DF.
TV Nord er heller ikke særlig venlig stemt overfor DF.
Men forhåbentligt vil det ændre sig, når vi får valgt ny formand og der igen kommer ro på DF.

Tak til jer alle for samarbejdet og jeres støtte til Dansk Folkeparti
Jeg vil ønske jer alle en Glædelig Jul og et Godt nytår
Jeg håber I vil nyde julen med jeres familie, og efter Nytår er alle klar til at bygge DF op igen.
Med venlig hilsen
Bent Bøgsted
MF Frederikshavn kredsen
Beskæftigelsesordfører
Social dumping-ordfører

