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Emne: Generalforsamling 

Dato: 07. marts 2017 

Kl.: 18:30 

Sted: FIRMAIDRÆTTEN Nakskov, Svingelsvej 20, 4900 Nakskov   

Referent: Leo Christensen 

INDLEDNING 

Formand Brian Hansen bød velkommen til årets generalforsamling til de ca. 30 medlemmer der var mødt op. 

Endvidere gav han udtryk for, det var dejligt at se så mange nye ansigter.   

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 

Beslutning: Niels Nielsen blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og 

beslutningsdygtig.  

2. Valg af stemmetællere 

Beslutning: Leane Johansen og Bent Ebbe Sørensen   

3. Årsberetninger 

A. Fra formanden 

Beslutning: Formanden beskrev perioden fra sidste valg og den store vækst Lokallisten Lolland har gennemgået. De 

klare mål fra starten om sidde med ved bordet er nået og vor liste har sat klare aftryk på en lang række sager som 

byrådsgruppen vil komme ind på under deres beretning. Vort medlemstal er stabiliseret og vor økonomi er langt 

stærkere end ved sidste valg. Et meget vigtig samarbejde er vort valgforbund med de Radikale. Vi er ikke enige om 

alt, men kan sagtens samarbejde. Vi har formået at gøre os meget synlige og ikke mindst på de elektroniske medier 

hvor vi med vores videosekvenser er nået ud til over 12.000 mennesker. Vor hjemmeside har 615 følgere – næsten 

det samme som de andre partier til fælles. 

Formandens beretning blev taget til efterretning. 

B. Fra Byrådsgruppen 

Thomas Bo Østergaard sagde blandt andet: Det sidste år er, set fra min stol, ubetinget det bedste år Lokallisten 

Lolland har haft i byrådet. Med tanke på vores korte historie synes jeg, at vi kan se tilbage på et år som vi kan være 

stolte af… og som jeg er 100 % sikker på blot har lagt fundamentet til noget større, jeg tænker i hvert fald, at vi ikke 

har set toppen af Lokallisten Lolland men lad os tage det senere… 

For 2016 blev jo året hvor vi stemplede ind i magtens centrum, da Socialdemokraterne, Venstre og DF bød os ind i 

varmen og vi blev en del af konstitueringen. Og tak for det.  

Set i bakspejlet var det nok lige så modigt, at inviterer os med, som det var for os at gå med. Og jeg er også sikker 

på, at der har været tider, hvor de 3 andre partier har bandet af, at de inviterede os med. Men sådan er et hvert 

ægteskab – man kan ikke være enige om alt. Og fanden stå i, hvis vi var enige om alt. Som i et hvert andet 

ægteskab, også et politisk ægteskab, så handler det ikke om konstant at få ret, men om at have respekt for de 
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forskelligheder vi hver især har og finde frem til løsninger hvor alle giver og alle tager lidt. Og sådan er det også med 

vores ægteskab. 

Og derfor har vi heller ikke fortrudt et sekund. Vi kendte præmissen og vi kender præmissen. 

Nogen vil måske mene – hvorfor blev vi ikke bare ud på sidelinjen – brokkede os over alt, lod de andre om at tage 

øretæverne og ventede på valget. 

Og hertil skal jeg blot sige, at det ligger ikke til os. Vi er stillet op til byrådet for at få indflydelse også når det ikke er 

sjovt, men skal Lollands fremtid lykkedes og det skal den, så skal de lokale udfordringer løses af lokale løsninger af 

lokale som ikke skal spørge Christiansborg til råds om alt.  

Og hvad har vi så bedrevet! 

 Først men ikke mindst så fik vi om nogen sat den københavnske sociale transport på dagsordenen da 

undertegnede skrev læserbrevet – 

 Kære København – send ikke flere flygtninge 

Igennem lang tid har vi anet, en bevidst social transport at borgere på overførselsindkomst. 

 Budget 2017 fik vi også sat et eftertrykkeligt aftryk på. Sammen med den øvrige konstituering fik vi nulstillet 

”den gæld” som enkelte fagudvalg har overført fra år til år. I særdeleshed er vi glad for løsningen omkring 

børne- og skoleudvalget. Vi er også glad for passussen om, at ”ekstra indtægter” skulle gå til socialområdet. 

Noget der blandt andet redede dele af ungdomskollegiet. Vi fik omstruktureret hele vores udviklingsafdeling. 

Vi fik prioriteret havnene i Rødby og Nakskov. Det vender jeg tilbage til.   

Vi fik sidestillet rute 9 med afkørsel 48 og det ser ud til, at vi har så meget styr på budgettet at årsregnskaber for 

2016 ser bedre ud en forventet osv. 

Dertil kommer at vi har været meget aktive i at få optimeret kajfaciliteterne i Rødbyhavn og Nakskov. En investering 

som har fremtidssikret begge havne. Vi er i hvert fald sikre på, at det har været med til, at gøre MHI/Vestas 

overvejelserne om en investeringsstrategi i Nakskov nemmere, hvor vi nu får tilført 270 ekstra arbejdspladser. Og skal 

vi så ikke lige slå et 7” søm i sagen om rekrutteringen af arbejdskræften. For jeg er ved at blive en lille smule irriteret 

på, at når der sker noget godt i vores landsdel så står folk i kø for, at finde mulige udfordringer i et positivt projekt. I 

Lokallisten kan vi simpelthen ikke finde noget negativt ved, at vi får tilført Nakskov og Lolland 270 arbejdspladser 

PLUS det der falder af ved siden af. Og hvis MHI/Vesta selv tror på, at de nok skal skaffe deres folk, hvad enten vi 

snakker ufaglærte eller højtlønnede, hvad fanden sidder vi lollikker så og piller i navlen efter problemer for vi er stolte 

af, at vi fik lavet en investeringsstrategi på arbejdsmarkedsområdet. En strategi som har gjort at vi ikke har afleveret 

nøglerne til indenrigsministeriet. Vi har nu bedt om, at der bliver lavet ”tilstandsrapporter” på Stødby Strand lejren og 

Maribo Naturskole. 2 perler som vi ikke kan undvære i forhold til vores mange frivillige foreninger og vores 

daginstitutioner m.m. 

 Skolestrukturen har vi fået sat et kæmpe aftryk på og vi er klart af den opfattelse at af alle de dårlige 

løsninger som vi havde til rådighed har vi klart fået den bedste. Vi savnede at den specialiserede del havde 

haft et større fokus i skolestrukturen, men den dagsorden var desværre sat før vi kom med omkring bordet. 

Nu fik strukturen på plads – nu kommer indholdet så. I den forbindelse valgte Lolland også at gå selv 

vedrørende UU. Er det optimalt, nej, men som tingene var langt den bedste løsning. Vi har i hvert fald stor 

tiltro til, at vi nu får et bedre organiseret UU med et bedre indhold. 

 Vi har i høj grad fået sat vores præg på teknik og miljø området fordi Leo her har leveret en kæmpe indsats. 

Jeg skal blot nævne HOFOR arbejdet, vores byrumsprogrammer i Rødby, Maribo og Nakskov. Vi har et Park 

og Vej som levere på højt niveau og som har fået lov til at levere på et højt niveau. 
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Og Leo var om nogen manden som ”opfandt” ideen med, hvordan forsyningen fik tilbagebetalt sin gæld til kommunen. 

Et genialt træk som redder budget 2016. Der har på dette område været afsat mange fingeraftryk af Lokallisten, men 

afslutningsvis vil jeg gerne fremhæve en lille sag som mange nok har glemt, men som mange mærker i hverdagen. Og 

det er at Lokallisten Lolland i sidste øjeblik fik forpurret et administrativt angreb på vores mange boldbaner. Hvis vores 

frivillige i fremtiden selv skal sørge for, kridtning og anden vedligeholdelse af vores mange boldbaner, så vil jeg har vi 

snart ikke flere foreninger. For hvornår fanden skulle de lave det. Godt gået Leo. 

 Og sådan kunne mange ting nævnes. Der behandles mange sager hver evig eneste måned og vi har sat 

mange aftryk. 

 Afslutningsvis vil jeg lige nævne 2 sager som har været aktuelle her i det nye år. Først var der forslaget om 

en vederlagsstigning til byrådsmedlemmerne. En vederlagsstigning som er besluttet i folketinget, men som 

byrådet selv kan frasige os i fællesskab. Det stod i ØK hurtigt klart, at vi ikke kunne skaffe flertal for vores 

forslag. Derfor havde vi forberedt en plan B som gik ud på at tage 100.000 af vores løn til aflønning af de 4 

store frivillige udvalg/ nemlig integrationsudvalget, ældrerådet, folkeoplysningen og handicaprådet. Leo og 

jeg var og er fuldstændig enige i, at når ikke vi kunne få det bedste så er det godt at vi kunne få det 

næstbedste. Nogen vil måske mene at vi skulle have gå imod alt andet end vores første forslag. Leo og jeg 

var dog helt enige i, at det ville være hyklerisk at få andre til at stemme en vederlagsstigning igennem til alle. 

Det havde vi ikke samvittighed til. Og politik handler om, at finde løsninger og det er vi specialister i. 

 Og så kommer vi jo ikke uden om sagen og de private firmaer som udfører personlig og praktisk hjælp på 

ældre og handicap området – og her er vores kendte selskab pleje plus blevet ramt af, at alle i øjeblikket 

snakker om disse sager. Mere end 40 private selskaber er gået konkurs i Danmark af den simple årsag, at de 

presser prisen så meget i bund, så de ikke kan få plus på bundlinjen. Plus på bundlinjen har de stadig i pleje 

plus, men desværre er plusset lavet fordi, man ikke lever op til den kontrakt de har lavet med Lolland 

Kommune. Og skal vi ikke lige slå fast, at få Lokallisten Lolland er det et kontraktbrud når en borger ikke får 

den pleje som vedkommende er visiteret til. Længere er historien ikke. Det betyder ikke, at der ikke er plads 

til fejl – det sker også i den kommunale sektor og det er ikke alle udefrakommende ting man kan forberede. 

Men for os er det stor forskel på fejl og svigt. Og det som forgår i øjeblikket er svigt. Vi har intet imod Pleje 

Plus personale som med stor sandsynlig arbejder under nogle umulige rammer. Vi har noget imod den måde 

firmaet bliver ledet på. I den sidste ende er det jo ledelsen i et hvilket som helst firma står med ansvaret. Vi 

vil forfølge den her sag indtil der er styr på tingene. Derfor har vi også bedt om, at der eksternt både bliver 

kigget på den faglige del, men også den økonomiske. Det er nemlig ikke kun interessant hvad plejen er det er 

også interessant, betaler vi for en vare vi ikke får? 

Vores tillid til firmaet brudt og vi giver ikke en fløjtende fis for de mange umulige forklaringer som firmaet hat kastet 

sig ud i. Vi har dog rigtig ondt af de personaler som står i en umulig situation i firmaet – dem ønsker vi det bedste. Og 

skal vi så ikke lige tage debatten og det tidligere firma. Lad det være sagt med det samme, at når det tidligere firma 

tilbyder en pris for opgaven som er væsentlig højere end det den kommunale afdeling kan yde servicen på så bliver 

det ikke på min vagt, at de kommer ind til opgaven igen. Leo og jeg er fløjtende ligeglad med, hvilket firma der skal 

løse opgaven, hvad de hedder og hvilken erfaring de har- Men opgaven skal løses på overenskomstmæssige forhold og 

til alles tilfredsstillelse. 

 Tiden siden sidste generalforsamling har været Lokallisten Lollands bedste. De nævnte ting i dag er blot et 

udpluk af det sidste års arbejde. For der er lavet meget mere og vi har haft rigtig travlt. Og travlheden bliver 

ikke mindre. I byrådsgruppen håber vi derfor også at vi får nedsat et slag og handle kraftig bestyrelse som 

ruller ærmerne op og giver den skalle. Her fra byrådsgruppen, skal der i hvert fald lyde en kæmpe tak til den siddende 

bestyrelse for rigtig godt samarbejde og vi glæder os til det arbejde som ikke mindst skal ske i et år hvor der er 

kommunalvalg – der bliver masser at se til. 
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 Til sidst vil jeg blot sige – tak til dig Leo for et fantastisk samarbejde. Du er en fyr som begejstre ved dit 

nærved og dit fantastiske væremåde. Jeg er glad og stolt af, at du i sin tid valgte Lokallisten som dit nye 

politiske ståsted – vi har stået last og brast i rigtig mange sager også i nogle rigtig lorte sager og --- også når 

vi ikke er enige. Men slagsmålene har vi altid taget internt. Du er et sindssygt loyalt menneske som kan blive 

eddikesur, men som aldrig bærer nag. Jeg glæder mig over vores samarbejde indtil dato og jeg glæder mig til 

det som kommer. 

Kommentar og spørgsmål til overstående: 

- Erik Mix, Rødby spurgte ind til skolestrukturen, hvor Thomas redegjorde for at kun normalområdet er 

kommet på plads. Specialområderne er ikke på plads endnu, hvilket er bekymrende da områderne presses 

voldsomt økonomisk. 

- Leane Johansen, Nakskov spurgte ind til hvilke områder der manglede at blive drøftet og Thomas svarede at 

det drejede sig om STU, EGU og specialundervisningen. 

C. Fra andre relevante politiske tillidsposter 

Beslutning: Ingen indlæg 

4. Regnskab v/ kassereren 

Beslutning: Niels Nielsen gennemgik regnskabet hvor stor sparsommelighed har medført at vi i det forgangne år har 

kunne øge kassebeholdningen med yderligere kr. 10.625. Regnskabet blev enstemmig godkendt.  

5. Indkomne forslag 

Beslutning: Der var tre forslag der alle omhandlede ændringer i vedtægterne. 

1. § 3.1 ansøgning om medlemskab 

2. § 3.4 medlemskontingent 

3. § 7.3 valg af byrådskandidater 

Alle forslag blev vedtaget enstemmigt og skal på to efterfølgende medlemsmøder da det er ændringer i 

vedtægterne.  

6. Valg 

A. Valg af formand 

B. Valg af kasserer 

 Der var genvalg til Niels Nielsen 

C. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Medlem nr. 1 

 Rikke Ebbe, Nakskov 

Medlem nr. 2 

Medlem nr. 3 

 Marianne Stegmann, Bandholm 

Medlem nr. 4 

Medlem nr. 5 
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 Søren Rosenberg Jensen, Nakskov 

Medlem nr. 6 

Medlem nr. 7 

 Erik Mix, Rødby 

D. Valg af op til 3 suppleanter 

Jan Jakobsen, Søllested 

Bent Ebbe Sørensen, Nakskov 

Thomas Bo Østergaard, Nakskov 

E. Valg af bilagskontrollant(er) 

 Vlora Thaqi, Nakskov 

F. Valg af eventuel folketingskandidat 

Ikke relevant 

7. Eventuelt 

Opstillere til regionsvalg blev drøftet og bestyrelsen vil tage dette emne op. 

 

 

 

  


