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 Først og fremmest et stort velkommen til alle der er kommet her i aften.  Særligt til de nye medlemmer og 
ikke mindst til de unge! Kun med de unges involvering og aktive arbejde kan vi sikre vores fremtidige virke 
som politisk organisation. Året der gik var svært synes jeg. Der har været meget arbejde for alle i 
bestyrelsen. Vi havde succes med nogle aktiviteter, heldigvis, mens andre ikke rigtig lykkedes. Og så har vi 
jo desværre haft et brud i C-gruppen på Rådhuset.  
 
I det følgende vil jeg rapportere lidt mere detaljeret om årets gang. Vi startede med en årsplan som vi 
opdelte i politiske og sociale aktiviteter. Jeg er tilfreds med at vi i foråret havde to gode politiske 
arrangementer, det ene i huset med Bendt Bendtsen og det andet med Michael Ziegler på det gamle 
rådhus. Efterårets aktiviteter var mødet på Rungsted Kro med Mette Abildgaard og Morten Slotved. Jeg 
fornemmede at Mette solgte sig selv ret godt der – Morten kender vi jo allerede.  
De sociale arrangementer lykkedes godt, på nær banko aftenen, der desværre blev aflyst pga for få 
tilmeldinger. Vi havde konkurrence fra et stort anlagt møde i Trommen med Musikalsk Potpourri arrangeret 
af Frivilligcenter og Selvhjælp, Kulturhus Trommen og Hørsholm kommune. Vi har selvfølgelig lært at tjekke 
med Trommen før vi lægger datoer næste gang. 
 
 Vi har planer om at forsøge at gennemføre det til foråret. Men der godt træk i glögg´en til gengæld og 
udsolgt på 3 timer. Der var rigtig mange borgere, der kom forbi for at smage og tale med vores politikere. 
Det samme synes jeg var tilfældet med kulturdagen, hvor vi var det eneste parti med egen stand. Sjovt nok 
havde Liberal Alliance en fælles stand med DF. Det sidste større sociale arrangement var grundlovsdag, der 
i år var arrangeret af vore venner i Fredensborg.  
 
Vi forsøgte at få startet et erhvervsudvalg, med det formål at dykke ned i om vi taber stemmer til Venstre i 
segmentet erhvervs- og offentlige ledere. En stor gruppe i kommunen, men det lykkedes ikke rigtigt at få 
det i gang, men ideen gives videre til den ny bestyrelse.  
De sociale medier er to tidens kommunikations medie og vi skal blive bedre med såvel websides som 
Facebook. Der missede vi nok året lidt, men med to unge kandidater til bestyrelsen, håber jeg at vi i 2019 
kan komme helt i mål med vores profiler på de sociale medier. Ideen er at C-gruppen løbende giver 
opdateringer om det politiske arbejde de har gang i.  
 
I tæt samarbejde med de andre kredse i Nordsjælland og med storkredsbestyrelsen blev det besluttet at 
ændre på vor opstilling til Folketinget. Med i beslutning var selvfølgelig Mette Abildgaard, der jo 
repræsenterer storkredsen i Folketinget. Beslutningen var, at lade hver af de seks opstillingskredse have sin 
egen kandidat i stedet for at de to kandidater – Mette og Lars Arne – hver var opstillet i tre kredse. Det er 
vores vurdering, at vi både kan få tættere kontakt til vor egen kandidat, men også at vi i hele storkredsen 
på den måde kan skabe et bredere felt af kandidater med større eksponering – og flere stemmer! Med i 
beslutningen var også, at vi ikke troede så meget på, at Lars Arne kunne opnå valg.  
Vi nedsatte et kandidatudvalg og udvalget lagde ud med 7 villige kandidater, som vi ville interviewe. 
Desværre faldt en del fra før vi fik dem ordentlig testet, men det ændrede ikke på, at vi fandt en rigtig god 
og lokal forankret folketingskandidat i Otto Christiansen, som I sikkert kender og som taler lidt senere i 
aften.  
 
Til slut må jeg sige, at jeg har brugt en del tid på den ærgerlige splittelse i C-gruppen, hvor Thorkild 
Gruelund, efter 25 år, desværre ikke længere magter at være med i C-gruppen. Morten vil give lidt mere 
baggrund til hvorfor, når han får ordet om lidt. Her vil jeg bare sige, at sagen er dødærgerlig, men som parti 



kan vi ikke leve med en sådan splittelse. Som I givetvis ved forsøger vi at finde en løsning, men i værste fald 
kan sagen ende med eksklusion.  
 
Jeg synes, at vi har en god bestyrelse, med super engagerede personer, der alle forsøger det bedste de kan 
for at fremme partiet i Hørsholm. Det er frivilligt arbejde og alle påtager sig arbejdet ved siden af at være 
fuldtidsbeskæftigede . Jeg vil gerne takke alle jer, der sammen med mig har holdt vælgerforeningen 
kørende i 2019. For nogle er det tid til at takke af, først og fremmest på grund af tidspres, men vi er klar 
med et delvist nyt hold. Jeg er også klar til at fortsætte, hvis forsamlingen vil støtte det. Tre markante 
personligheder fra bestyrelsen har valgt ikke at fortsætte. Jeg vil gerne takke René, Lene og Eva for deres 
mange år i bestyrelsen og for altid at stå op for partiet. De har heldigvis alle lovet at give en hånd med hvis 
vi får brug for det.  
 
Tomas Dyrbye, formand 


