NYHEDSBREV
FRA DEN KONSERVATIVE PRESSEFORENING
Den 30. november 2021
Julemiddag tirsdag, den 7. december 2021, kl. 17.00
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER ONSDAG DEN 1. DECEMBER 2021, KL. 11.55.
Vor traditionelle julemiddag afholdes i år tirsdag den 7. december 2021, kl. 17.00.

Stedet er Hotel Phoenix i Bredgade, København. Aftenens taler er Mona Juul.
Menu: Forret: Gravad laks, Hovedret: Andebryst, Dessert: Ris à l'amande, Pris kr. 100.
Betaling sker til MobilePay 40561728 eller bankkonto 5472 8038465 samtidigt med tilmeldingen.
Deltagelse i julemiddagen forudsætter betalt kontingent for 2021.
Tilmelding sker på presseforening@gmail.com. Sidste frist for tilmelding er fredag den 3. december
2021, kl. 11:00.

Professor, dr.jur. Erik Werlauff død
Morgenavisen Jyllands-Posten oplyser i tirsdagens avis i en annonce, at professor, dr. jur. Erik Werlauff
er død. Bisættelsen foregår i stilhed.
Erik Werlauff har i mange år været medlem af vor forening. Med bopæl i Herning og med en uhyre
travlt liv, så kan man ikke sige, at han var en hyppig gæst i foreningen. Men han var altid til at få fat på i
telefonen, hvis et juridisk eller et politisk problem med en god del jura skulle vendes.
Min egen forbindelse til Erik blev etableret i KG-tiden. Konservative Gymnasiaster i Herning var i
slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne en meget stærk forening, som satte sit præg på
landsorganisationen. Den gang fyldt Bonusbanken lidt i Herning og i Eriks liv, men han kom hurtigt op
på den helt store klinge med en fornem akademisk karriere og en ditto som erhvervsadvokat.
Erik blev cand. jur. fra Århus Universitet i 1976. Den juridiske karriere fortsatte i Justitsministeriets
Familieretskontoret (1976-78), derefter hos Højesteretssagfører Niels Alkil, København (1978-83) for så
selv at etablere advokatpraksis (1983-89 og 2010-) efter erhvervelsen af lic.jur.-ph.d. ligeledes fra Århus
Universitet i 1983. Emnet var generalforsamlinger.
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Erik blev dr.jur. fra Århus Universitet i 1991 på en afhandling om minoritets- og kreditorbeskyttelse i
selskabsretten, herunder spørgsmål om hæftelsesgennembrud over for moderselskaber og
hovedaktionærer.
Advokatbestallingen erhvervet i 1980. Erik havde møderet for Højesteret.
Erik delte hyppigt sine vurderinger med offentligheden i en lang række medier. Hans juridiske indsigt
har været mange personer og virksomheder til stor hjælp. Selskabsretten var i centrum i en stor del af
arbejdet.

Æret vær Erik Werlauffs minde.

Niels Jørgen Langkilde
Formand

Referat af den 134. ordinære Generalforsamling i Den Konservative Presseforening, tirsdag den
23. november 2021 på Christiansborg i S-117, ”Rottehullet” kl. 18.00-18.45

1.

Valg af dirigent

Jørgen Lind blev valgt uden modkandidat. Dirigenten indledte med at konstatere, at
generalforsamlingen var indvarslet med det rette varsel, men tiden noget forsinket. Formanden
meddelte, at det skyldtes Coronaen, at vi udskød generalforsamlingen. Forsamlingen tog det til
efterretning.

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed siden sidste generalforsamling og andre
meddelelser.
Formanden aflagde denne beretning:
Der er gået lang tid siden seneste generalforsamling den 133. generalforsamling i februar 2020.
Det har været en lang nedlukning. Selv om Corona-tiden var vist vort samfunds styrke, så har det også
vist en række svagheder. Dem har den siddende regering brugt og udnyttet ganske skamløst. Vi har
netop været igennem denne diskussion med Per Larsen, så det skal jeg ikke kommentere videre nu.
Dansk konservatismes største skikkelse, Poul Schlüter døde siden sidste generalforsamling.
Selv om han mange gange var taler i foreningen, så var han ikke medlem.
Den længst siddende statsminister efter Den anden Verdenskrig. Alle der har tjent under ham har en
række gode minder.
Jeg synes, at vi skal rejse os og mindes hans store indsats for landet og partiet.
Tak.

”For de gamle som fald, er der ny over alt” hedder de i ”Det haver så nyenligen regnet”. Det er en
sandhed for os. Schlüter døde, men ikke siden hans tid har konservatismen stået stærkere og med mere
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medvind. Senest demonstreret ved kommunalvalget. Den største fremgang af alle partier og langt forbi
de 10. pct. som i mange år var topniveauet. Og det tegner endnu bedre med den regering vi har og med
andre partier uden fast kurs og sikker ledelse. Lov og ordentlighed er os, og det skal der holdes fast i.
Vi står over for medieforhandlinger
-

Åbenhed,

-

Hjælp til ugeaviser,

-

O-momsen,

-

Statsreguleringen skal ned,

-

Public Service-aftaler skal være krystalklare: Hvad er og hvad er ikke?

Birgitte Bergman arbejder solidt med stoffet, og Brit Bager er kommet til i folketingsgruppen og hun
har tilført endnu mere indsigt og erfaring på området.
Vi giver input til forhandlingsudspil, som Birgitte Bergman barsler med.

Arrangementer siden seneste generalforsamling
Mediekonference den 31. august 2020 i fællessalen på Christiansborg gik fint. Det første arrangement
efter genåbningen. Alle holdt pæn afstand og der var en række spændende oplæg selv om denne dag –
som andre – var præget af sidste øjebliks ændringer. Aldrig har vi været så mange. Det er stort og
omfattende arbejde, men desværre blev ikke alle til den festlige middag om aftenen. Det kunne jeg godt
have undt dem. Hvad vi her fik beskrevet om streamingstjenesterne, det ser vi nu buldrer nu frem.
Den 17. september 2020 havde vi fhv. MF Viggo Fischer til at præsentere sin nye Kina-bog. Til
debatten havde vi også inviteret DFs Morten Messerschmidt.
Den 7. oktober havde vi Henrik Dahl til møde i Snapstinget. Det var om han meget udmærkede nye bog.
Ved samme lejlighed havde vi Morten Messerschmidt med for at indgå i debatten
Den 3. december 2020 talte Niels Flemming Hansen ved julemiddagen. Mona Juul måtte melde fra i
sidste øjeblik.
Herefter blev generalforsamlingen udskudt af flere omgange. Og foreningen hold Coronapause.
Den 13. september 2021 var vi i Kastellet med Vilhelm Topsøe efter indledende øvelser på Sankt
Pedersborg.
Den 4. oktober 2021 Britt Bager afslørede i Snapstinget sin imponerende indsigt i medieforhold.
Aflysninger og udsætter springer jeg over med tak til Birgitte Bergman og professor Hans Bonde samt
sommerudflugtsaflysningerne, generalforsamlingens udskydelse mmm.

Kommende begivenheder
7. december vor julemiddag med MF Mona Juul – skal vi aflyse?
Ekstra Bladets chefredaktør har lovet at stille op. Vi prøver en gang i januar. Men der er lidt modvind på
cykelstien.
Næste generalforsamling agtes afholdt i slutningen af marts måned. (Alternativt i forbindelse med
januar-mødet)
3

Nyhedsbreve er kommet mere beskedent under Coronanedlukningen, men de kører nu igen.
Artikler formanden har alene eller sammen med andre skrevet en række artikler om mediespørgsmål nu
da tiden ikke var til møder. Flere af dem er sendt i fuld tekst eller i links i nyhedsbrevene eller lagt på
vor Facebookside.
Bestyrelsesmøder har været klaret ved mailen, da vi ikke har skullet mødes om så meget, nu da der
ikke kunne holdes møder.
Forholdet til Det konservative Folkeparti har været problemfrit. Søren Vandsø er i bestyrelsen og god
kontakt til ordføreren. Vi burde nok tage os sammen til at placere foreningen lidt stærkere, men det
kræver at vi får lidt mere opbakning til arbejdet.
Vi samarbejder med Gentofte Konservative Vælgerforening, og der er aftalt samarbejde med
Københavns Vælgerforening. Navnlig for at få flere til at komme til vore arrangementer.
Til slut en tak til bestyrelsen for godt og gnidningsfrit samarbejde. Ikke mindst Finn yder et stort arbejde
med regnskabet. Thomas gør navnlig indsatsen i Dagspressens Fond.
Thomas Suenson supplerede med beretning om arbejdet i Dagspressens Fond. Her mangles gode
projekter fra dagspressen.
Efter en kort debat om det hensigtsmæssige i at afholde julemiddagen blev det overladt til bestyrelsen at
træffe afgørelsen.
Beretningen blev godkendt med akklamation.

3.

Kassereren forelægger regnskabet for det forløbne år til godkendelse.

Vor kasserer Finn Elkjær forelagde det af revisorerne godkendte regnskab. Det udviste et underskud på
6.215,95 kr. Foreningens formue var ved årets udgang 95.102,71 kr.
Uændret kontingent blev vedtaget ligesom regnskabet. En stor tak til Finn Elkjær for dette på grund af
konferencen mere omfattende regnskab.
4.

Valg af formand: Genvalg

5.

Valg af to bestyrelsesmedlemmer: Genvalg

6.

Valg af to revisorer: Genvalg

Herefter takkede formanden for valget og dirigenten for vel udført hverv.

Forud for generalforsamlingen kom medlem af folketinget Per Larsen med et politisk oplæg med fokus
på sundhedssituationen. Debatten herefter var ganske intens.
En stor tak til Per Larsen for indledningen til en god aften.

Aftenen sluttede med middag.
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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 (sekretær)
Redaktionen træffes på presseforening@gmail.com.
Adresse: Sandholt, Rishøjvej 2, 2 th., 5672 Broby
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