Den ordinære generalforsamling 2018
den 12. april 2018 kl. 19 i Marthastuen på Restaurant Børsen:
3. Lokalbestyrelsens beretning
2017 har været et valgår for kommune- og regionsvalg, hvor Liberal Alliance
lokalforening har kunnet stille med lister i Faaborg-Midtfyn Kommuner og Svendborg
Kommune. Det blev et til et noget trættende forløb og i den sidste ende noget
nedslående for kandidaterne i Svendborg Kommune.
Det var dog hyggeligt nok, at vi fik besøg af Simon Emil Ammitzböll-Bill altså
Indenrigsministeren, der kunne fortælle os om han tilbud om at hjælpe kommunerne
af med selvpåført bureaukrati.
Valgkampen fungerede meget fint i Faaborg-Midtfyn Kommune, da vi havde fået et
hold LAU’er på fire med Emma Have i spidsen til at stille op. Vi indgik det i et
valgforbund med Venstre og Dansk Folkeparti. Det alternativ, der var på banen var et
samarbejde med Konservative, og i det valg følte vi os mest sikre med samarbejdet
med V og DF (VIO). Venstre har også anerkendt Emmas indsats ved at rose hendes
indsats i valgkampen og ved at tage hende med som repræsentant i et par mindre
udvalg og bestyrelser.
I Svendborg gik vi i valgforbund med Svendborg Lokalliste og Radikale venstre (BIL).
Det fik især de radikale meget ud af, da vi hjalp dem til at få nr. 2 (Steen Tinning)
valgt ind i byrådet. I forbindelse med konstitueringen og besættelsen af udvalg
forsøgte vi at få de radikale til at påskønne vores hjælp ved at overlade nogle få
pladser til os. Det kom der så ikke noget ud af.
Før valget var LA repræsenteret med to medlemmer (mig og Jacob Hagn-Meincke) i
repræsentantskabet for Sydfyns Elforsyning (SEF), hvor den ene (Jacob) havde plads i
bestyrelsen. Niels Ole havde desuden plads i bestyrelsen for Mærskgården i Troense
og Finn Arne Hansen havde plads i Skatteankenævn Svendborg med Niels Ole som
suppleant.
Pladserne i Mærskgården og i repræsentantskabet for SEF forsvandt med den nye
konstituering. Jacob og jeg har så begge forsøgt at bevare en plads i
repræsentantskabet ved at stille op til valget af de 15 forbrugervalgte medlemmer,
men ingen af os opnåede valg.
Det er gået lidt anderledes med vores plads i Skatteankenævn Svendborg. Her har
man centralt i Skatteankestyrelsen besluttet at forlænge funktionsperioden til den 3112-2018, da der er arbejde i gang for at lave en anden struktur. Det er nu tre
Skatteankenævn på Fyn, og de har meget få sager at arbejde med.
På det personlige plan er der så her pr. 1. marts sket det, at Finn Arne Hansen er
fraflyttet kommunen til fordel for Syddjurs Kommune, så nu har jeg overtaget pladsen
i Skatteankenævn Svendborg frem til 31-12-2018.
Kort kan vi sige, at vi på nogle områder har været heldige, men vi har ikke ramt de
punkter, der betød noget for den større gruppe af vælgere.
Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen - Niels Ole Nielsen

Noter fra valgkampen
Flere af valgmøderne blev arrangeret af interesseorganisationer eller grupper af
foreninger, der på forhånd havde lagt sig fast på deres dagsorden.
Det gjaldt fx Naturfredningsforeningen, Håndboldklubberne, Forsorgscenteret, DI og
LO.
Det er næsten umuligt at rokke noget i sådan en forsamling. Det bedste, jeg fik ud af
det var at netværke med de andre kandidater og at suge til sig at de kommentarer og
oplysninger, der kom til undervejs.
 Det er således påfaldende, at der stadig er mange, der føler sig ladt i stikken i
det sociale system på trods af de mange milliarder, der leveres til det
 Håndboldklubberne kom til at afsløre sig gevaldigt, da deres valgmøde alene
havde som ønske, at de skulle fritages for at betale halleje, som de venligt
oplys os om var på 55 kr. pr. time. Det er i sig selv påfaldende lidt. Det får
man ingen steder i byen. At de så også beklagede sig over nedslidning og
besvær med at få de haltider, som de ønskede.
Generelt ser jeg sportsklubber som ressourcestærke. Hvis de ikke har mange
midler, så er de i stand til at skaffe dem gennem aktiviteter og ved fundraising.
En anden gang kan vi godt tillade os at være lidt mere selektive i, hvad vi vælger at
stille op til. – Eller generelt selv tage initiativ til valgarrangementer.

Niels Ole Nielsen

