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PRESSEMEDDELELSE 

 

 Medlemsfremgang og formandsskifte hos de 

konservative 

 

Både skuffelse og optimisme prægede generalforsamlingen i Den konservative Vælgerforening i 

Nyborg forleden.  

Den afgående formand, Henrik Boeriths, udtrykte skuffelse over partiets valgresultat ved 

kommunalvalget i november. Vi må tage endnu en periode på udskiftningsbænken, sagde Henrik 

Boeriths, der ellers gav udtryk for, at bestyrelse og kandidater havde leveret en gedigen indsats i 

valgkampen. Men vi må tage vælgerens dom til efterretning og kikke indad. Vi kom nok for sent på 

banen med vores spidskandidat, Henrik Sonne-Schmidt – og den gode udvikling i kommunen har 

sammen med den populære borgmester, tydeligvis medvirket til, at mange konservative har stemt 

på Venstre denne gang.  Partiet fik i hvert fald i Nyborg kommune betydeligt flere stemmer til 

regionsrådsvalget, end til kommunalvalget. 

Kommunens gode økonomi er ellers et resultat af genopretningspolitikken efter ”systemskiftet” i 

2001 – hvor socialdemokratiske borgmestre på det nærmeste havde kørt kommunen i sænk. Siden 

da, har adskillige konservative byrådsmedlemmer medvirket til, at Nyborg kommune i dag er godt 

rustet økonomisk.   

Valgforbundet med Venstre betød, at de konservative stemmer sikrede det sidste Venstremandat, 

i byrådet.  Men det må vi have retur næste gang, afsluttede Henrik Boeriths sin beretning.  

Som ny formand valgtes Michael Møller, tidl. administationschef og formand for de konservative i 

Fyns Storkreds.  Han glæder sig til arbejdet og noterede med tilfredshed, at vælgerforeningen lige 

som i resten af landet har oplevet pæn medlemsfremgang gennem hele 2017 – og særligt efter 

kommunalvalget.  
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Henrik Boeriths fortsætter i bestyrelsen ligesom Michael Gertsen også blev genvalgt. Ole Andersen 

genopstillede ikke og blev afløst af Poul Thorup.  

Folketingskandidat Pernille Weiss rundede generalforsamlingen af med bl.a. at glæde sig over sine 

konservative kolleger i regeringen, der har medvirket til udflytning af statslige arbejdspladser til 

provinsen. En sund og fornuftig politik, der – noget uventet – også har dryppet lidt på Nyborg, 

udtalte Pernille Weiss.   

 

Eventuelle spørgsmål til pressemeddelelsen kan rettes til formand Michael Møller mobil: 2621 

0199 eller sekretær Michael Gertsen, mobil 2618 7090. 
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