REFERAT
Referat fra ordinær generalforsamling for KristenDemokraterne i Brønderslev Kommune.
Afholdt den 21. februar 2018 på Sindal Bibliotek, Torvegade 15, 9870 Sindal
Dagsorden
1. Valg af dirigent: Leif Sonne blev valgt
2. Godkendelse af dagsorden: Rettidigt udsendt ifølge vedtægter, godkendt.
3. Valg af referent: Inge Marie Sonne valgt
4. Formandens beretning v. Ejvind Larsen
Den 15. februar 2017 afholdt KD Brønderslev generalforsamling på Sindal Bibliotek. Der var ikke
stort fremmøde og jeg havde meldt mig til at stille op til bestyrelsen som menigt medlem.
Da Inge Marie Sonne ikke ville genopstille som formand, skulle en ny vælges, hvilket ikke lykkedes.
Der blev derpå indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde, der mundede ud i, at underteg- nede
blev valgt som formand.
Vi har holdt enkelte bestyrelsesmøder, flest med fokus på Kommunalvalget. I lang tid så det ikke ud
til, at vi stillede op; men det endte med, at Inge Marie Sonne, Per Christensen og Bent Christensen
stillede op og gik i valgforbund med Borgerlisten.
Vi havde et par gamle valgplakater af Inge Marie Sonne, og de blev sat op et par uger før valget.
Dette bevirkede, at der var nogle, som blev opmærksomme på, at vi faktisk stillede op.
Inge Marie deltog i 3 valgmøder og Per Christensen i 2. Bent Christensen havde desværre ikke
tid til at tage ud. Resultatet blev, at vi fik 107 stemmer. De kom til gavn for Borgerlisten, som fik et
ekstra mandat i byrådet. Efterfølgende har Inge Marie og Per talt med Borgerlisten og
borgmesteren om, hvilke sager vi gerne ville have taget op i byrådet.
Der skal herfra lyde en særlig stor tak til Bent Christensen fra Dronninglund Bo Grønt, som var
villig til at stille op, og som trak mange stemmer fra den sydlige del af kommunen.
I weekenden 14-15.10.2017 var Inge Marie og Leif Sonne samt undertegnede til KD’s Lands- møde
på Brogården ved Middelfart. Faciliteterne på Brogården er meget fine.
Mens vi var til Landsmødet landede indsamlingen af vælgererklæringer på det efterstræbte tal,
og KD’s formand blev kort interviewet til nyhederne.
Indsamlingen fortsatte dog en uge mere for at være på den sikre side antalsmæssigt. Den officielle
godkendelse fra Indenrigsministeriet er nu også på plads.
Herfra skal lyde en stor tak til I medlemmer, som tog så venligt imod opringningen om at give en
gave til Landsmødet. Det var en stor glæde for os som bestyrelse.
KD er nu opstillingsberettiget til næste folketingsvalg, så nu går øvelsen ud på at finde villige
kandidater til og finansiering af valget.

5. juni ’17 afholdt Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev i fællesskab Grundlovsmøde i Tolne skov. Daniel Rugholm var taler og mødet var godt besøgt.
I oktober blev der afholdt Mini-landsmøde i Østervrå Missionshus. Der var ca. 30 deltagere.
Ingen taler udefra, men deltagere i Landsmødet fortalte forskellige ting fra dette.
Formandens beretning blev godkendt
5. Regnskab v. Inger Nielsen
Revisor påpeger, at der også skal være en underskrift på indkomst-bilag.
Regnskabet godkendt med en kassebeholdning på kr. 3.471,69 pr. 31.12.17
6. Valg
a) formanden genvalgt
b) Per Christensen og Inge Marie Sonne genvalgt
c) Leif Sonne valgt som suppleant
d) revisor genvalgt
6b. Ingen indkomne forslag
7. Eventuelt
Tak til dem, der i sidste øjeblik stillede op til kommunalvalget.
Gennem valgforbundet med Borgerlisten får KD et talerør i kommunen.
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