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Refleksioner over en veloverstået generalforsamling
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg var lidt nervøs
inden vores ekstraordinære generalforsamling d. 12. maj
2016. Det var en enig bestyrelse, der stod bag idéen om
at opstille en duo. Men der skal ikke herske nogen tvivl
om, at det var på min opfordring, at Søren Clemmesen
havde sagt ja til at genopstille til kommunalbestyrelsen.
Jeg har som formand for Det Konservative Folkeparti i
Faaborg-Midtfyn gennem nogle år lært Søren at kende
som et dejligt menneske, som jeg deler politik med.
Vores parti dækker over mange nuancer af
konservatismen. Vi har grundholdningen tilfælles, men
detaljerne har vi ikke altid tilfælles. Men jeg har gennem
tiden oplevet, at Søren og jeg også har detaljen tilfælles,
hvilket får mig til at tro på, at jeg stadig er konservativ.
Nogen vil sige at Søren er for gammel til at opstille til
kommunevalget i 2017 – hertil har jeg et spørgsmål; Er
erfaring en dårlig egenskab i politk? Hvis svaret til det er
ja, så er dét det eneste erhverv hvor erfaring ikke er en
god egenskab.

for vores parti. Jeg er helt sikker på, at Andreas er den
rigtige lige efter Søren. De er to, der supplerer hinanden
super godt, og den energi Andreas har vil være givende
for os, i den kommene valgkamp. Jeg håber i den
forbindele, at man fra de andre partier vil vise rent trav i
forhold til Andreas. Andreas stillede op for et andet parti
til sidste valg - men alle har jo lov til at blive klogere –
tænk hvis vi andre gennem livet blev holdt op på, hvad
vi sagde og gjorde, da vi var 16? At vores erfaring og
viden ikke måtte komme os til gavn eller udtryk senere i
livet – så ville verden jo nok se noget rodet ud i.
Jeg er meget taknemmelig over den optimisme og
glæde, der blev vist fra alle deltagere på den
ekstraordinære generalforsamling. Der var kun positive
tilkendegivelser og opmuntrende ord fra medlemmer
der deltog i aftenens møde. Som formand vil jeg gerne
sige tak for det. Det gør, at vi i bestyrelsen ved, vi
arbejder i den rigtige retning – og det er dejligt at vide.

En spids-kandidat på en partiliste til kommunevalget er
efter min opfattelse altid borgmesterkandidat – og her
er Søren Clemmensen den helt rigtige til at stå i spidsen
for Faaborg-Midtfyn kommune. Han kan samle de gode
kræfter hen over midten af det politiske spektrum og
dermed få alle gode kræfter til at arbejde hen imod, at vi
får en super god kommune, hvor vi som borgere vil være
stolte af at sige vi bor i Faaborg-Midtfyn kommune.
Jeg glæder mig til den kommende valgkamp, hvor jeg er
sikker på, at vi vil bevise, at vores kandidat er den
bedste mand i spidsen af kommunen.

At vi samtidig har Andreas Møller til at være med i
spidsen af vores liste, gør mig ikke mindre glad. Andreas
deler min holdning om, at Søren er den rigtige
spidskandidat

Kirsten Birkelund
Formand for Det Konservative Folkeparti

I Faaborg-Midtfyn
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Grundlovsdag 2016
Det Konservative Folkeparti på Fyn
Inviterer til Grundlovsmøde I Svanninge Bakker
D. 5. juni kl. 16.00

Årets talere er:
Rufus Gifford, USA’s ambassadør i Danmark
Søren Pape Poulsen, Formand for Det Konservatie Folkeparti
Elisabeth Svane, Politisk redaktør Fyens Stiftstidende

Den musikalske underholdning står Faaborg blæserne for.
Der vil kunne købes kaffe, the, øl, vand og kage på pladsen

Spisning efter grundlovstalerne
Vi har i år lavet en aftalt med Restaurant Skovlyst, som ligger ved sidsen af
Grundlovspladsen. Her er der mulighed for at afslutte dagen med spisning.

Menuen er Dansk Bøf med bløde løg og til dessert jordbær med fløde .
Menuen koster 150 kr og skal indbetales senest 1/6 på:
Danske Bank konto 9570 0011 767877
eller
mobilpay 29133372
Husk at påføre navn ved indbetalingen

