Referat:
Generalforsamling for KD Østjyllands storkreds
Mandag den 8. marts 2021 kl. 19.30 – virtuelt.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Britta dirigent, Nils-Erik referent ,og der bliver nok ikke brug for stemmetæller
2. Beretning ved Storkreds formanden
Laurids: Det er dejligt at være KD´er lige for tiden, blandt andet fordi vi
ser flere medlemmer komme til, og meningsmålingerne ser også fine ud.
Nogle kommuner kunne se ud til at kunne øge antallet af pladser i
Byrådet. I 2019 fik vi en fordobling af stemmetallet, men vi kom jo
desværre ikke i Folketinget.
I Ringsted har et Byrådsmedlem skiftet til KD, så der er vi nu også
repræsenteret. Vi er på landsplan ca. 23 - 2.400 medlemmer.
Her i Østjylland er vi pt. 330 medlemmer, og der er plads til flere.
Der er sikkert mange som med lidt opfordring kunne blive nye
medlemmer også i vores område. Det er en god ide, at medlemmer
betaler kontingent via PBS, så det ikke glemmes.
Hvad laver vi i Stor Kredsbestyrelsen.
Det er er at gøres os klar til valg: Kommune, regions og et
Folketingsvalg.
Vi vil gerne opstille i ca. 50 kommuner ud over landet. Pt. ligger tallet
på ca. 40 Kommuner. Det bliver meget nemmere at stemme på KD, hvis
vi er opstillet lokalt.
Marianne Karlsmose blev jo valgt ind i regionen, og hun gør det godt ja
måske bør vi “svinge os op til at sige: fabelagtigt godt!

Der skal jo flere kandidater til at samle stemmer til Regionsrådsvalget.
Der er pt. omkring 20 opstillet, men der er plads til flere.
Marianne Karlsmose er jo fra vestjylland. Og derfor arbejder vi på en
kandidat mere herfra Østjylland.
I foråret (maj måned) forventer vi at gennemføre et opstillingsmøde, så
vi kan få en endelig kandidatliste klar.
Så er der Folketingsvalget, her skal Bestyrelsen også arbejde for at finde
kandidater. Isabelle skal jo ved det næste Folketingsvalg opstille i
København, og derfor skal vi gøre os klar til at have gode kandidater
herfra Østjylland.
Det var hvad jeg valgte at bringe, og tak til de som sidder i
Byrådsarbejdet, til lokal bestyrelsesmedlemmer , ja til alle medlemmer.
Der er brug for KD og vi gør en forskel !
Birgit: Tak for den fine tale: Læste lige i en nylig Voxpop at vi ligger på
2,1 %.
Johannes: Burde der være flere som stemmer KD ?
Laurids: Vi har tidligere haft mange stemmer i forhold til medlemmer.
Johannes: Psykiatri Listen fik overraskende mange stemmer, kunne det
tænkes at KD kunne “samle nogle af disse stemmer op” ?
Laurids: Ja vi har sammenfald i interessen for forholdene inden for
psykiatrien.
Andreas: Anerkendelse til Flemming Østergaard som sidder i
hovedbestyrelsen.
3. Regnskab, revideret af 1 revisor
Vedlægges som bilag til dette referat: (fra Max Munch)
Indtægter Ialt 48.185 kr.
Udgifter: Ialt 26.081 kr.
Aktiver pr. 31-12-2020
Egenkapital: 22.128 kr.
Passiver:
Egenkapital primo
24
Resultat
22.104
Godkendt af revisor: Søren Andersen.
Der blev takket for gennemgang af regnskabet.

4. Politisk drøftelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af
a. Storkredsformand
Laurids vil gerne genopstille, tak for det.
b. 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Søren Andersen tager imod genvalg, og Carl Kristensen har ikke sagt at
han ikke tager imod genvalg, så det forventer vi. Tak for det også.
7. Eventuelt
Ingen indlæg her.

Kl. 20:15 efter generalforsamlingen, kom Isabella på med et politisk oplæg:
KD et Borgerligt midterparti

Hvor placerer KD sig ?
Ja der er “nedsmeltning” i Radikale..
Venstre er i gang med at “finde ud af, hvor de står” ? - Skal der være
sindelagskontrol?
Konservative: Hvad er “projektet” ??

KD står på værdier gennem 50 år. Menneskeværd, forvalterskab,
familieværdier og meget mere.. er stadig vores politik.
Kan KD stå som “det anstændige parti”, som står i mod sindelagskontrol, og
diskussion om, hvornår er man “dansk nok” ?

Ja der skal stilles krav, til “nye danskere”, som der også gør til os alle !
Lovgivning skal ikke “målrettes” mod nye danskere. Det må være lige for alle,
lighed for loven. Kravene er til os alle, vi må alle deltage i “opvasken”.
Krav om at kunne dansk, samtidig med tilbud om gratis dansk undervisning

Klima:
Det har længe været en “venstrefløjs sag”, men den bekymring findes ud over
befolkningen i Danmark. der mangler her, et troværdigt borgerligt alternativt til
et “venstrefløjs udspil”.
Når vi har været i Folketinget, så har vi som parti, stået for ansvarlig miljø og
klimapolitik.
Og det at turde tage emnet om kernekraft op, viser vi som parti at vi tør “tage
fat” hvor andre slap.
Og der er sket meget siden “atomkraft nej tak” tiden i 70 ´erne..

Mental sundhed:
Corona krisen efterlader os med udfordringer på området: mental mistrivsel.

Decentralisering:
Strukturreformen, blev skabt på Lars Løkkes “vagt”.
At centralisere er “lidt socialistisk” og ikke specielt borgerligt.
Og det “affolker” blot “yder Danmark”. Heller ikke det er særligt borgerligt?
Vi har i KD en enorm dagsorden at “spille på”, for vi vil det borgernære.

KD er “slidstærk” vi har været her i 50 år, og vi er her stadig !
Forankringen i det værdimæssige, hjælper os også i de kommende valg.
Vi tør mene noget, som ikke er populistisk, men som vi kan bygge et samfund
på. Vi har en langsigtet politik, det er det som vi skal ud med og gøre vælgerne
opmærksomme på.

Flemming: Kan vi (KD) gøre en forskel på udlændinge og
integrationsområdet?
Isabella:
Ja, vi kan sikre at det ikke bliver værre - for hvad vil det sige at “være dansk”?
Hvem skal definere det ? Er religionsfrihed, tanke og åndsfrihed, ikke en dansk
værdi ? Og vi er vel ikke enige om, hvem er min næste?
Hvordan ser vi hinanden?
Johannes: KD er jo ikke kun “et dansk parti”, men også et norsk, et svensk, et
tysk parti.
Sven-Erik: Godt at møde dig. Og læse om dit “indlæg” på kvindernes
kampdag, bedre med frihed - end lighed.
Andres: Lad Støjberg “hvile”, og lad KD beskæftige sig med det som er vores
sag. Og til dig Isabella så er det dejligt at høre dit borgerlige ståsted, og vi er
det. Men også vigtigt at vi favner bredt, som midterparti.
Isabella:
God pointe om KD´s internationale profil. Det er et europæisk fænomen. Det
har været med til at forme det Europa som vi kender i dag.

Jeg “plejer ikke” at sige noget på 8. marts, men det har jeg gjort i dag, om
frihed og lighed. Vi skal ikke “gøre os til dommere” over hvordan mænd og
kvinder bruger deres frihed, vi skal arbejde for frihed.
Link til Blog:
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/isabellaarendt/ECE12814010/der-er-ikke
-meget-frihed-tilbage-i-kvindekampen/

Vi har en troværdig rolle som midterparti, og det må være en borgerlig ledet
regering. Blokpolitik får vi nok ikke afskaffet lige med det første.
Om Jens Rohde: - vil man kæmpe for KD´s værdier siger vi ikke “bare nej
tak”, men der er sonderinger i gang.
Lars Jødal: Tak for et godt oplæg. Hvordan kan KD være med til at “rulle
centraliseringen tilbage ?
Isabella: Alt kan ikke rulles tilbage, for er sygehusene bygget lader de sig ikke
bare flytte..
Vi må arbejde på, at få ting tilbage til, hvor det kan gøres lokalt.
William: Om den økonomiske gældssituation, hvordan håndterer vi den
Isabella: Man kan spare, og på den måde afvikle gæld, eller kan kan udvikle fx.
på den grønne omstilling”. Det er bekymrende at regeringen ikke har en
økonomisk plan.
Marianne Karlsmose: Om decentralisering - Børnekræft behandling skal ikke
til København, hvis de bor i Jylland. Funktioner kan godt flyttes ud, fra
supersygehuse. Gevinster ved centraliseringen ses ikke altid. Med hensyn til
vaccinationer, så kontaktes borger for at hjælpe med at få stikke i hjemmet, i
stedet for at skulle tilbagelægge en større afstand.

Afsluttende kommentar: Isabella, tak for i aften, og brug vores WEB
muligheder, brug hinanden, så vi taler sammen. Jeg er åben for en mail, hvis
der er et spørgsmål du ikke fik stillet her i aften. Ser frem til at det fysiske
møde igen bliver muligt.
Tak for mødeledelse Britta Thomsen

