NYHEDSBREV
FRA DEN KONSERVATIVE PRESSEFORENING
Den 3. december 2019

Taler ved julemiddagen på torsdag er
adm. dir., journalist ANDERS KRAB-JOHANSEN,
koncernchef & udgiver, Berlingske Medier.
TILMELDING til julemiddagen den 5. december 2019 på
Phoenix Copenhagen KAN NÅS I DAG INDEN KL. 16.00.
Torsdag den 5. december 2019 kl. 16:30 - 21.00 holder Den Konservative Presseforening
sin traditionsrige julemiddag.
Program:
Kl. 17.00 Festtaler Anders Krab-Johansen
Kl. 18:00 Drinks og sank i baren
Kl. 18:30 Middag
Man bestiller selv drikkevarer og de afregnes individuelt.
Menu:

Forret:
Gravad laks, serveret med rævedressing, sprød brød, crudité af fennikel og dild
Hovedret:
Stegt andebryst, glaseret svampe, brombær, rødbeder, hertil demi-glace tilsmagt med kanel og anis
Dessert:
Riz à la Phoenix, appelsinsorbet, syltede kirsebær og brændte mandler.
Pris for medlemmer: kr. 100,00
Pris for gæster: kr. 400,00
Tilmelding skal til presseforening@gmail.com senest den 2. december 2019. Samtidigt skal indbetaling ske
til bankkonto 5472 8038465 eller på MobilePay 40561728.
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Kommende arrangementer:
Møde med den israelske ambassadør
Møde med den israelske ambassadør i Danmark Benny Dagen
den 16. januar 2020. Det bliver et ”gå-hjem-møde” kl. 16.00 – 18.00 på
Christiansborg.
Antisemitisme i Danmark, Europa og resten af Verden, færøsk repræsentation i
Jerusalem og israelsk politik vil komme i centrum, når vi den 16. januar kl. 16-18
mødes med Israels ambassadør i Danmark.

Mediekonference
I Mediekonference om til næste medieforlig
Regeringen har bebudet at der til foråret skal forhandles nyt medieforlig, da man
ønsker at ændre i det gældende medieforlig. Hvad skal ske? Hvad bør ske? Den
Konservative Presseforeningen har besluttet at arrangere en mediekonference på
Christiansborg mandag den 3. februar 2020 i tæt samarbejde med den konservative
Folketingsgruppes medieordfører Birgitte Bergman. Vi er i fuld gang med
programplanlægningen. Medlemmer kan allerede nu reservere plads. Sidst var der jo
udsolgt og en lang venteliste.

Kina-bog
Viggo Fischer, der er forhenværende medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti, kommer efter
jul med en bog om Kina. Den Konservative Presseforening har aftalt, at Viggo Fischer fortæller om bogen på
et møde den 4. marts 2020, kl. 19.00 på Christiansborg.

Generalforsamling:
Den kommende generalforsamling er planlagt til tirsdag den 25. februar 2020 i Snapstinget på
Christiansborg. Plan ser foreløbig således ud:
16.00-17.00 Generalforsamling med vand på bordene
17.00-18.00 Central politiker indleder og lægger op til debat
18.00 En forfriskning
18.15 Middag med to retter
Bestyrelsen er redaktion for nyhedsbrevet:
Niels J M d C S Langkilde (ansvarshavende og formand)
Frank Korsholm (næstformand)
Finn Elkjær (kasserer)
Thomas Suenson (sekretær)
Søren Vandsø (sekretærer).
Redaktionen træffes på presseforening@gmail.com. Adresse: Sandholt, Rishøjvej 2, 2 th., 5672 Broby
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