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KONSERVATIVE I FREMGANG
– BÅDE PÅ LANDSPLAN OG I KØGE
Den konservative vælgerforening i Køge holdt generalforsamling
i Ravnsborghallen i går, og blev bekræftet i den landsdækkende
fremgang for partiet.
'Det går godt for De konservative' sagde gæstetaler Niels Flemming Hansen,
MF, på vælgerforeningens ordinære generalforsamling i går, 'og det skyldes
ikke mindst partiformand Søren Pape Poulsens helt enorme popularitet. Og så
er vi jo med et fordoblet mandattal efter sidste folketingsvalg blevet meget
mere synlige i det politiske billede'. Niels Flemming Hansen berettede også
kort om sin egen entre på Christiansborg og de ordførerskaber han har fået,
hvor f. eks. trafik fylder meget, med Fehmern forbindelsen, evt. Kattegat bro,
motorvej Ringsted-Roskilde og hele Østbanen problematikken. Jo, der er nok
at tage fat på.
De fire lokale byrådspolitikere, Flemming Christensen, Thomas Kampmann,
Kirsten Larsen og Mads Andersen, fik herefter taletid, hvor de kunne berette
om aktuelle sager fra deres respektive udvalg. Flemming fortalte om Køges
økonomi, som grundlæggende er god, men hvor man venter spændt på
udligningsreformen der præsenteres i dag, og som godt kan betyde ændringer
i indtægterne. Også parkeringsudfordringerne i Køge by fik et par ord med på
vejen. Her har de konservative foreslået ensartede retningslinier overalt i byen,
med to timers gratis parkering som udgangspunkt. Efter fremlæggelsen fra de
fire byrødder var der spørgetid og der blev spurgt godt ind til forskellige emner
som Teaterbygningen, detailhandlen i Køge, klimabeskyttelse osv., og så blev
der efterlyst en ventesal på Køge Station til de mange passagerer der benytter
S-tog, Regionaltog, Østbanen og busser.
Den mere formelle del af generalforsamlingen begyndte med formand Kim
Lemming Sørensens beretning fra året der gik. Også han kunne berette om
fremgang i medlemstallet, hvilket tydeligt kunne ses i forsamlingen der bestod
af 40+ medlemmer, hvoriblandt en hel del nye ansigter. 'Vi skal til at vænne os
til succes', lød parolen, da Kim bød velkommen til de nye.
Der var genvalg til formanden da man nåede til afstemningerne om
bestyrelsesposterne. Også næstformand, Niels Vester, blev genvalgt uden
modkandidat, ligesom de øvrige bestyrelsesmedlemmer der var på valg alle
blev genvalgt. Uden for tur havde Finn von Bülow valgt at trække sig på grund
af arbejdspres, og i hans sted valgtes nyt medlem Peter Gybel. Bestyrelsen ser
herefter således ud:
Kim Lemming Sørensen, formand; Niels Lolk Vester, næstformand; Mette
Laugesen, kasserer; Lykke Outzen, sekretær; Claus Rømer, medlem; Frank R.

Taarup, medlem; Bjarne Rasmussen, medlem; Lise Spang Olsen, medlem og
Peter Gybel, medlem.
Mads Andersen, som næsten kom i Folketinget ved sidste valg (han blev 1.
suppleant), blev bekræftet som Køges folketingskandidat, og da Lejre
vælgerforening havde gjort det samme i mandags, kan Mads nu betragte sig
som officiel kandidat for Køge-Lejre kredsen til næste folketingsvalg, og
allerede begynde valgkampagnen.
Christian Wedell-Neergaard havde meldt afbud på grund af sygdom, men blev
enstemmigt valgt som kandidat til Regionsrådet i Region Sjælland, og
vælgerforeningen vil nu arbejde for at han kan få en fremtrædende placering
på listen, helst som spidskandidat.

