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Emne: Generalforsamling 

Dato: 27. marts 2018 

Kl.: 19:00 

Sted: FIRMAIDRÆTTEN Nakskov, Svingelsvej 20, 4900 Nakskov   

Referent: Leo Christensen 

INDLEDNING 

Formand Brian Hansen bød velkommen til årets generalforsamling.  

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: Erich Mix og Remzi Grepi   

3. Årsberetninger 

A. Fra formanden 

Beslutning: For seks år siden sad der fem personer på nøjagtig samme sted som vi sidder i dag, det var Lokallisten 

Lollands første informationsmøde. Der var en fotograf og en journalist fra Folketidende samt Thommas Østergaard og 

undertegnede og så var der en enkelt tilhører som Thommas nok havde tvunget med. Dette var den spæde start. 

Nu er der gået seks år, to kommunevalg og en masse frivilligt arbejde af en lille gruppe medlemmer som har troen på 

at det kan lade sig gøre. Hvad er status så? Jo – lad mig dele det op i to dele, først hvad der er sket i det forløbende år 

og så valget. 

Som politisk parti er valgåret der hvor vi får størst opmærksomhed og det kunne også ses på medlemstallet der nåede 

over 40 medlemmer. Dog ved vi godt at en stor del af medlemmerne er sympatimedlemmer. De støtter op om 

ideen/partiet og betaler et kontingent som igen er med til at betale regningerne, men der ud over skal vi ikke regne 

med den store interesse. 

Status ved den sidste kontingentindbetaling i år er at vi har mistet ca. 1/3 af vore medlemmer og står tilbage med en 

lille gruppe personer som skal trække et meget stort læs. Det må give anledning til en snak på næste 

bestyrelsesmøde/medlemsmøde om fremtiden og hvilke forventninger man har samt hvordan det skal løses. 

Når vi skal se på arbejdskraften, så er det Tordenskjolds soldater, som hver gang trækker læsset. Hvert år er der 

mange arrangementer vi gerne vil søsætte, men pga. den begrænsede arbejdskraft bliver mange tanker kun vid 

intentionerne. Vi havde aftalt at alle kræfter skulle bruges på valget 2017, da det jo er i byrådet at vi kan gøre en 

forskel og det er blevet til rigtig mange timers indsats i valgkampen. 

Det er svært at få folk til at melde sig til frivilligt arbejde i dag og mere svært end for få år siden. Måske gælder det 

især politisk arbejde da man så også melder klart ud hvad Man står for og hvilke holdninger man har. Det er ikke alle 

der har lyst til dette – hverken over for sine omgivelser eller arbejdsgiver. Det sammenholdt med at vi arbejder fuld 
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tid, skal have tid til familien, dyrke lidt motion, gør det svært at involverer sig i større frivillige projekter som politisk 

arbejde. 

Vi har i 2017 afholdt en række bestyrelsesmøder med stor deltagelse fordi kandidaterne også var inviteret. Vi har 

afholdt medlemsmøder i Nakskov og Rødby med god feedback fra medlemmer og andre fremmødte, men desværre 

har disse møder ikke givet flere medlemmer eller nye mulige kandidater til valget. 

Vi indgik et samarbejde med Radikale Venstre, dels fordi vi ved sidste valg kunne have fået nytte af hverandres 

stemmer, men også for at sparre sammen som to små partier og for at kunne afholde arrangementer hvor vi kunne 

drøfte politiske sager uanset om vi var enige eller ej. Lokallisten Lolland deltog bl.a. i et godt grundlovsarrangement 

arrangeret af Radikale Venstre. 

Økonomisk har Lokallisten Lolland fået stort økonomisk udbytte af at komme i byrådet. Dels pga. partiskat fra 

byrådsmedlemmerne og dels fra partistøtte for hver stemme vi fik ved valget 2013. Det gjorde sammen med 

kontingentindbetalingerne at vi havde opsparet næsten 50.000 kr. til at drive valgkamp for, hvilket vi havde aftalt at 

prioriterer efter valget i 2013, da vi kunne se at det kostede mange penge at køre en større valgkamp. 

Vi har fået en meget flot og velfungerende hjemmeside op at køre via et alsidigt medlem. På de sociale medier som 

Facebook er vi det parti i Lolland kommune med flest følgere.  På nuværende tidspunkt er der 1080 følgere og langt 

ned til nr. 2. De fleste af de gamle partier er næsten fraværende eller meget lidt tilstede på de sociale medier. Det har 

givet os en platform som vi har udnyttet til det yderste. Men disse re3sultater er skabt af og er afhængig af et medlem 

med meget stor viden på disse områder og virker kun så længe vi selv følger op med nyheder og debat på vore 

medieplatforme. 

Hermed når vi frem til valget og hvilket valg. Vi fik over 2200 stemmer og vi fik valgt to kandidater ud af 25, hvilket 

svare til 3 kandidater i det gamle byråd med 31 pladser. Vi var dem der gik mest frem procentvis. Vi havde adskillige 

kandidater i top 10, men desværre stod vi igen i år og manglede ganske få stemmer for at få et mandat mere. Det er 

møg ærgerligt når det sker to valg i træk. På den anden side så vi gamle partier blive udraderet eller sidde tilbage 

med et enkelt mandat og på den baggrund må vi bestemt ikke klage. 

Taget i betragtning af vor størrelse, både mandskabsmæssigt og økonomisk, så førte vi en valgkamp der var et langt 

større parti værdigt. Jeg vil ikke komme ind på detaljer, men nævne tre ting som gjorde en stor forskel.  

- Vi vedtog at bruge valgplakater denne gang og vi må bare se i øjnene at det giver stemmer. Det betyder 

noget at vælgerne kan sætte et ansigt på kandidaterne. Vi havde tilsammen ca. 350 plakater men 

druknede alligevel i plakater – ikke mindst fra Socialdemokraterne som kunne tælle deres i tusindvis, 

hvilket også gav dem et kanonvalg. 

- Vi fik en stor og flot valgbutik i Gågaden Nakskov. Det viste uden tvivl vor tilstedeværelse og samtidig fik 

vi en flot valgudstilling i Rødby. Vi sender en stor tak til dem der støttede os i valgkampen, uden jer 

havde vi ikke kunne gøre dette. 

- Vi brugte hver i sær en del penge af egen lomme på at sponsorere indslag og artikler på Facebook hvilket 

vi kunne se på statistikker at vi havde mange klik på disse. Ingen tvivl om at de sociale medier har en 

stor betydning i valgkampen og i det hele taget. Vi brugte dog også lokale ugeaviser med helside 

annoncer, da disse jo bliver læst af mange mennesker og kommer til alle postadresser i kommunen. 

Vor plan med at være alle steder med campingvognen viste sig ikke at kunne bære, simpelthen fordi vi ikke var nok 

mennesker til at køre denne plan samtidig med flere i valgbutikken. Det må vi lære af til næste valg. Måske er 

valgcafeer/butikker fremtiden. De virker både som udstilling, men også som en platform for de enkelte kandidater i 

den vigtige personlige kontakt til vælgerne. Dog kunne vi til slut i valgkampen godt mærke at den havde været i gang 

længe, da de fleste fik et anstrængt udtryk i ansigtet når vi stod og tilbød valgmateriale. 
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Jeg vil ikke komme ind på de politiske sager for dem er der jo også nogle af. Især dem der trak overskrifter, både i 

avisen, men også i Lokallisten Lolland internt. Her kan bølgerne også gå højt fordi vi ikke alle ser tingene på samme 

måde, men jeg mener at for det meste ender vi med at være enige om hvordan en sag skal håndteres og hvad vi 

fælles skal mene om denne. 

Jeg er sikker på at vi nok skal høre fra byrådsgruppen om de omtalte sager. De skal nok give deres besyv med på året 

der er gået og de kampe der er kæmpet. Jerg ved at de har haft en stor opgave med at holde sig ajour mad alt hvad 

der sker i den mange udvalg. 

Til slut vil jeg sige tak til medlemmerne for deres opbakning, en stor tk til bestyrelsen for deres arbejde, personligt vil 

jeg også sige en stor tak til vor kasserer og sekretær Niels Nielsen for en kæmpe indsats. Til sidst en stor tak til 

byrådsgruppen for at tage kampen op på vegne af os alle. 

Formandens beretning blev taget til efterretning. 

B. Fra Byrådsgruppen 

Thomas Bo Østergaard sagde blandt andet: Ved ca. samme tid sidste år holdte jeg beretningen for 2016, som jeg 

udråbte til Lokallisten bedste. Lad det være sagt med det samme – 2017 blev et politisk år hvor vi igen fik stor 

indflydelse på den politiske dagsorden. Det både på de positive sager og på de lidt mindre positive sager.  

Set fra helkopterperspektivet var der faktisk kun valget som drillede os lidt. Men lad os gemme det lidt til sidst. 

Igen i 2017 var Lokallisten Lolland repræsenteret i ØK, Arbejdsmarkedsudvalget samt Teknik og Miljø. Oveni sad Leo i 

REFAs bestyrelse. Dertil kommer mange andre mindre poster. 

I alle udvalg har vi haft stor indflydelse og jeg synes faktisk også, at vi kan prale af, at vi har haft et fortrinligt 

samarbejde med de 3 øvrige partier i konstitueringsgruppen. Lad os holde lidt fast i det. 

I 2017 gik vi med i det 3. budget – budget 2018 og det var faktisk nemt at blive enige om det. Det var stor lyst i de 

øvrige konstitueringspartier til, at alle skulle kunne tage ejerskab af budgettet. Det gjaldt for den sags skyld også 

oppositionen som konstitueringsgruppen strakte sig meget langt for at imødekomme. I den sidste ende gik kun De 

Konservative. Helt uforståeligt og lad det være sagt med det samme, at så længe jeg er gruppeformand så kommer 

Lokallisten Lolland aldrig til at føre oppositionspolitik hvor det handler om, at være på tværs af alt uanset det politiske 

indhold. Det viste sig også at den form for oppositionspolitik blev straffet på valgnatten. 

Nu kan Lokallisten Lolland ikke tage æren for hele budgettet for det blev lavet af hele konstitueringsgruppen. Men der 

findes ikke ting i budgettet som vi har nogle betænkeligheder med. Vi har altså ikke solgt ud af vores politiske 

holdninger for at få lidt bemærkninger med.  

Og lad mig nævne en række nedslagspunkter hvor Lokallisten virkelig fik sin politik i spil: 

• Der skal nu kigges på om vi med fordel kan oprette ”egne tilbud” til vores psykiatri brugere - fantastisk. Vi 

har konstant påpeget de problemer der ville opstå hver gang vi nedlagde ”de lokale tilbud” og hvad det ville 

betyde for borgerne og den mellemkommunale regning. Jeg skal blot nævne Grøn Verden og Toftegård som 

tilbud for alkohol demente. Sandt at sige så mangler der også en kommunal drevet døgninstitution. 

• Vigtigheden af vi skal kigge på de praktiske fag i folkeskolen. Overordnet så er vores folkeskoleelever og for 

den skyld også vores privatskoleelever slet ikke klædt på til, at træffe en kvalificeret valg om 

ungdomsuddannelse efter endt grundskole. Samtidig ser vi at alt for mange fravælger en håndværksmæssig 

uddannelse alene på grund af manglende viden. Vi hilser det derfor velkommen, at de praktiske fag nu skal 

have en større opmærksomhed i udskolingen i folkeskolen. Vi får også en international linje i udskolingen. 

• Vi er rigtig glad for aftalen om afkørsel 48. 

• Fortsat fokus på byrumsprogrammer, hvor vi nu får Rødby/Rødbyhavn med. 
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• Ekstra åbningsdag i borgerservice 

• Afsat 1½ million til kriminalitetsforebyggelse og misbrugsområdet 

Og så kan man synes at det er små ting, men vi er super glade for at vi fik sikret en istandsættelse af Stødby strand 

lejren og at vi nu har fået afsat 250.000 kr. til et for projekt til hal 2 i Nakskov. 

Faktisk så blev ambitionerne for budget 2018 i allerhøjeste grad indfriet og jeg synes, at det er det bedste budget, der 

er lavet i Lolland Kommunes historie. Det har vi i høj grad sat vores aftryk på. 

Men ud over budgettet så har vi fået sat tydelige aftryk på den seneste skolestruktur, hvor det lykkedes os at få lavet 

2 skoledistrikter i stedet for som tidligere 4 og som foreslået 3. Vi er i øvrigt meget enige med socialdemokratiet i, at 

der skulle laves nogle minimumskrav for at kunne drive den enkelte matrikel, såvel fysiske som faglige. I den 

forbindelse aftalte vi også at vi ikke ville kigge på de enkelte matrikler før i 2018. Vi ville se de seneste optagstal først 

– dertil kommer selvfølgelig, at de enkelte matrikler skulle have tid til at tilpasse sig den nye skolestruktur. Vi afventer 

nu optags tallene for skoleåret 2018/2019. I Lokallisten Lolland gætter vi på, at tallene er af sådan en karakter at 

skolelukninger vil blive en politisk debat i 2018.  Men lad os nu se… 

Og sådan er der mange sager/projekter som vi har sat vi aftryk på i det forgangne år.  

Jeg skal igen nævne byrumsprogrammerne i Maribo og Nakskov. Alle kan se forskønnelsen af centrum/naturen i de 2 

store byer. Nævnes skal også investeringsstrategien i AMU som har givet store besparelser på området. Udviklingen af 

Lolland havne – såvel kajarealerne som uddybning. Hele debatten om fremskudt færgeleje i tårs i forbindelse med 

RUTE 9, hvor Leo har haft mange samtaler med diverse politikere på Christiansborg. Nævnes skal også hele debatten 

om en ny bosætningsstrategi som er afgørende for Lollands fremtidige økonomi. Vi skal have nye borgere ellers 

aflevere vi nøglerne. Vi har ikke tiltro til at en blå regering med en LA minister i spidsen vil ændre en uretfærdig 

udligningsordning til en social og demokratisk udligning. Det ser i høj grad ud til, at den nuværende regering mere har 

travlt med at kigge på, hvor man kan hjælpe partifæller i de rige kommuner. 

Men der har også været et par uheldige sager. 

Lad mig blot nævne REFA sagen. En sag som blev totalt fordrejet i medierne og som der ikke var en fugls føde på da 

man gik i dybden med sagen. Det viste sig at de julekalendere som blev brugt til undervisning i grundskolen, var 

væsentlig billigere end de chokoladejulekalendere som vi kender – i øvrigt fyldt med chokolade lavet af børn. Sagen 

om forbudt udbudsform er lige blevet afvist i landsretten og antallet af genstande ved en bestyrelses komsammen da 

havde pressen talt danskvandene med! 

Men sagen blev dyr for Henrik Høgh og jeg synes at det er aldeles usympatisk, at vi ved at denne sag blev ”afleveret” 

på journalistens kontor lige før valget. Jeg har intet imod at der bliver taget og givet ved et kommunalvalg - men man 

skal gå efter bolden og ikke efter manden. Dette her var et usympatisk karaktermord på viceborgmesteren, på en sag 

som ikke havde fugls føde på sig. 

Og endelig så fik vi gud ske lov afslutningen på Pleje Plus sagen om end afslutningen var aldeles uskøn. Lad os i den 

forbindelse rose hele vore kommunale indsats på dette område. Såvel administration som vores ansatte på gulvet tog 

en kæmpe opgave på sig da Pleje Plus indgav sin egen konkurs lige op til ferien. 

Havde det ikke været for vores fantastiske ansatte som udskød sommerferie og tog ekstraarbejde, så havde vi haft en 

kæmpe skandale på dette område. Nu endte det godt, men det er skidt at en sag kan få lov til at gå så langt og havde 

det ikke været for Lokallisten Lolland Der opdagede at noget var galt, så havde den måske ikke været slut endnu.  

Som jeg sagde sidste år, så er der i forbindelse med udbuddet ikke lavet nogle politiske fejl. Der blev lavet et udbud 

efter alle lovgivningsmæssige retningslinjer og det billigste tilbud vandt. Længere er historien ikke. At høre på folk 

med bemærkninger om, at det kunne alle da regne ud er ubegavet snak. 
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Næ, skandalen ligger i 2 andre ting. 

1. Et firma med en skruppelløs ledelse som ikke forstod opgaven, men som samtidig ville tjene penge på ikke 

udført arbejde. 

2. Manglende opfølgning fra Lolland Kommune som meget tidligt kunne have ændret skandalen til noget meget 

mindre end det sagen blev. 

At sagen samtidig ikke har fået så meget som en bemærkning i forbindelse med årsberetningen for 2016 og 2017 

vidner om, at vi stadig har meget svært ved at snakke om os selv når verden ikke er lyserød. For Lokallisten er dette 

helt uforståeligt. For selvfølgelig vil der blive lavet fejl. Det kan ikke undgås når mennesker arbejder med mennesker. 

Så når fejlen sker er opgaven at få sagt undskyld og så få rettet fejlen. Det sidste bør være en lærestreg til os selv.  

Og så vil jeg lige slutte af med kommunalvalget 2017. 

Vi fik på mange måder et fantastisk valg. Vi var 26 stemmer fra at tage et ekstra mandat fra blå blok. Vi var den 

liste/parti som procentvis fik den største fremgang og det med et valgbudget som ikke når de andre partier til 

sokkeholderne – eller rettere sagt, anklerne. 

Vi fik 4 opstillede kandidater i top 20 over flest personlige stemmer. Vi har altså flere opstillede kandidater som ikke 

kom i byrådet, men som fik flere personlige stemmer end halvdelen af det nuværende byråd. Og alt dette til trods for, 

at vi klart tabte på at der var så mange politiske lister ved dette valg. 

Men til trods for dette ville ingen lege med os på valgnatten – og det må give stof til eftertanke. Med tanke på hele 

min positive beretning – altså påstanden om det supergode politiske arbejde som Lokallisten Lolland fik lavet sammen 

med Venstre, Socialdemokratiet, DF og til sidste også med de konservative - hvorfor ville ingen så lege med os efter 

det, som vi må betegne som et fantastisk valg for Lokallisten Lolland. Det må være hovedopgaven for bestyrelsen i 

2018 at få analyseret på denne udfordring. 

Vi skal nemlig også kunne se på os selv og turde stille spørgsmålet. Hvorfor ville i særdeleshed DF og 

socialdemokratiet ikke lege med os. Alt andet lige så har vi udrettet rigtig mange ting sammen i det forgangne år og 

faktisk har vi internt i LL selv en forventning om, at dette samarbejde vil fortsætte i de kommende år om end vi denne 

gang er i opposition. 

Hvorfor kære venner? Og har Lokallisten Lolland fortsat en fremtid i Lollands politiske arbejde? 

Men mens det arbejde pågår i bestyrelsen, skal der stadig laves politisk arbejde i byrådet og vi er i gang. Vi har fået 

lavet et godt samarbejde med Din Stemme – ros til dem - og vi betragter os sammen med Din Stemme ikke som en 

opposition. Vi er ikke en Rasmus modsat organisation som vi så i den forrige opposition. Vi ser os selv som en 

progressiv enhed som vil Lollands bedste og vi kommer aldrig til at stemme imod et forslag blot fordi det er stillet af 

andre. Vi vil kæmpe for Lollands bedste.  

Ca. hver 10. borger stemte på Lokallisten Lolland og vi har en forpligtigelse til, at arbejde med alt hvad vi har af 

kræfter på, at Lolland bliver et godt sted at bo, at arbejde i, lade sine børn opvokse i, samt hvor man kan leve et 

sundt og attraktivt ældre liv. 

Lokallisten Lolland havde overordnet set, et rigtig godt politisk år i 2017. Har der været skuffelser, ja da, men det er 

hver gang op på hesten igen – ikke for vores egen skyld – men for Lollands skyld. 

Byrådsgruppens beretning blev taget til efterretning. 

C. Fra andre relevante politiske tillidsposter 

Beslutning: Ingen indlæg 
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4. Regnskab v/ kassereren 

Beslutning: Niels Nielsen gennemgik regnskabet som var underskrevet af begge revisorer. 

Omsætning ca. kr. 44.000.   

Spørgsmål fra salen om støtte fra region. Niels forklarede at der er 1100 stemmer af kr. 4,50 og der er 

kommet 15.000 fra kommunen.  

Regnskabet blev godkendt. 

5. Indkomne forslag 

Beslutning: Der var 1 forslag der omhandlede ændringer i vedtægterne. 

Forslag om at ændre §10. 

Bestyrelsen indstiller at den gældende tekst: Vedtægtsændringer skal vedtages på 2 efterfølgende 

generalforsamlinger med mindst 2 ugers mellemrum ændres til: 

”Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget 

fremgår af dagsordenen. 

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på” 

Forslaget blev vedtaget enstemmigt  

6. Valg 

A. Valg af formand 

Remzi Grepi 

B. Valg af kasserer 

C. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Medlem nr. 1 

Medlem nr. 2 (Vakant) 

• Leo Christensen, Nakskov ønsker ikke genvalg 

Medlem nr. 3 

Medlem nr. 4 

• Jørgen Anker Andersen, Rødby i stedet for Karen Albrechtsen, Nakskov der ikke ønskede genvalg 

Medlem nr. 5 

• Leane Lønne Siv Johansen, Nakskov i stedet for Søren Rosenberg Jensen, Nakskov der er fra flyttet 

Medlem nr. 6 (Vakant) 

Medlem nr. 7 

Beslutning: Bestyrelsen reduceres fra 9 til 7 medlemmer. 

D. Valg af op til 3 suppleanter 

1. Leo Christensen, Nakskov 

2. Thomas Bo Østergaard, Nakskov 

3. Brian Hansen, Nakskov 
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E. Valg af bilagskontrollant(er) 

• Mogens Kirsten, Nakskov 

F. Valg af eventuel folketingskandidat 

Ikke relevant 

7. Eventuelt 

Erik Mix, Rødby, foreslog at bestyrelsen arrangerer et temamøde om listens fremtid og at der sættes tid nok 

af. 

- Generel snak om temadagens indhold  

- Brian takkede af og sendte stafetten videre til den nye formand 

             Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen er afsluttet 

Thomas Bo Østergaard uddelte vingaver til Karen Albrechtsen og Søren Rosenberg Jensen med tak for indsatsen i 

bestyrelsen. Der var også en vingave med tilhørende tale til den afgående formand, Brian Hansen. 

 

 

 

 

 

  


