
  
 

 
 
 
 
 
 

Referat af ordinær generalforsamling i Det Konservative 

Folkepartis Vælgerforening i Aalborg kommune, mandag d. 

20/1-2020 i Vejgaardhallen, Vejgård Torv 3, 9000 Aalborg.  

 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:  

 

1. Valg af dirigent.  

 N.P Kjærgaard blev valgt til dirigent, og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovmæssigt korrekt indvarslet. 

Hernæst blev Aksel Nielsen og Erik Nicolaisen valgt som stemmetællere. 

 

2. Valg af referent.  

 Helle Christiansen blev valgt til referatskrivningen. 

 

3. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år. 

   

Vores mål ved starten af 2019 var bl.a.  

*at få en repræsentant for Nordjylland på Christiansborg 

*at forøge vores lokale medlemsantal 

*at fortsætte med at have ro og fred i den nordjyske afdeling af vores parti 

Alle tre mål er blevet opfyldt, og vi glæder os over at have fået Per Larsen i 

Folketinget, medlemstallet er steget fra 200 til 260 medlemmer i Aalborg, og vi 

har det godt i vores lokalafdeling. 

På landsplan gik vi fra 6 mandater til 12 stk. og med Marcus Knuths skifte er vi 

nu 13 mandater. Vi havde et meget fint valg, og takker især KU’erne for at hjælpe 

med at få de mange valgplakater op i lygtepælene. 

 

Også tak for deltagelse af medlemmer til vores arrangementer både med Søren 

Pape og i vores madklub, der fortsætter her i det nye år. 

 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab.  

Regnskabet blev forelagt på storskærm og efter gennemgangen enstemmigt 

godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling.  

Uændret kontingent i 2020: 

 Alm. medlemmer 350,- 

Det Konservative Folkeparti i Aalborg 
v/ Thomas P. Nielsen 
Visborggårdvej 16 
9200  Aalborg SV 
 
Telefon 93 86 19 69 
thpnielsen@gmail.com 
 

 
 



  
 

 

Pensionister 275,- 

Studerende 200,- 

 

 

6. Indkomne forslag.  

Ingen indkomne forslag  

 

7. Beretning fra den konservative byrådsgruppe og regionsrådsgruppe.  

Punktet flyttes til nyt punkt 13, da det oprindelige punkt 13 og 14 udgår 

 

8. Valg af formand.  

Thomas Nielsen valgt uden modkandidat. 

 

9. Valg af næstformand.  

Helle Christiansen ønskede ikke genvalg, og Michael Folkersen valgt som ny 

næstformand. 

 

10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse. 

2 bestyrelsesmedlemmer blev: Morten Thiessen og Thomas Mørch. 

1. suppleant: Erik Nicolaisen 

2. suppleant Mette D Johansen 

 

11. Valg af delegerede til partiets landsråd, jf. vedtægter for Det Konservative 

Folkepartis organisation §4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse.  

Efter generalforsamlingen opfordredes medlemmerne til at melde sig, hvis man 

ønsker at deltage i landsrådet som delegeret. 

 

12. Valg af 2 revisorer samt suppleanter for disse.  

Aksel Nielsen og Helle Christiansen blev nye revisorer. 

1. suppleant: Michael Thorvig 

2. suppleant: Jesper Togsverd 

 

 

13. Valg af spidskandidat til Kommunalvalget 2021.  

Punktet udgår og genoptages ved et kommende arrangement 

 

14. Politisk oplæg ved spidskandidaten til Kommunalvalget. 

Punktet udgår og genoptages ved et kommende arrangement 

 

Nyt punkt 13: Beretning fra den konservative byrådsgruppe og regionsrådsgruppe. 

     Vibeke Gamst fortalte med indlevelse og humor, hvordan hendes hverdag er som   

eneste konservative repræsentant i byrådet og som den ene af 4 medlemmer i 



  
 

 

regionsrådet. Vi fik også et indblik i de svære budgetforhandlinger og de mange 

debatter om f.eks. byplanlægning. 

 

15. Eventuelt 

Fra tilhører lød ønsket om en mere gennemskuelig dagsorden til næste 

generalforsamling. Så man f.eks. på forhånd kan se, hvilke personer, der er på 

valg. 

 

Husk at sætte kryds og tilmelde sig den kommende generalforsamling i 

storkredsen den 9.3. kl. 19.00 

 

Og snarest kommer invitationen til næste arrangement i vælgerforeningen. Den 

2/.2 kommer Connie Hedegaard i Utzoncentret, og fortæller om sit liv med 

udfordringer og erfaringer i politik og miljøarbejdet. 

 

 

For referat 

Helle Christiansen 


