NYHEDSBREV
FRA DEN KONSERVATIVE PRESSEFORENING
Den 20. januar 2022
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Den Konservative
Presseforening på Christiansborg onsdag den 23. marts 2022 på
Christiansborg
Hermed indkaldes til 135. ordinære generalforsamling, onsdag den 23. marts 2022 kl. 18.00 i
”Rottehullet” på Christiansborg
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling og andre meddelelser
4. Kassereren forelægger regnskabet for det forløbne år, 2021, til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af formanden
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af to revisorer

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte
dage inden generalforsamlingen.
Inden generalforsamlingen vil der være politisk orientering og debat kl. 17.00-18.00 med en aktuel
gæst.
Efter generalforsamlingen er der middag. Prisen er 150 kr.
Tilmelding på presseforening@gmail.com nødvendig af hensyn til restriktioner, sikkerhed og
Snapstingets køkken. Betaling for deltagelse i middagen skal ske samtidigt med tilmeldingen.
Følgende bankkonto benyttes 5472 8038465. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter betalt
kontingent for 2022.
Vel mødt.
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Det konservative Medieoplæg
Den Konservative Folketingsgruppe har vedtaget et nyt medieoplæg som et oplæg til
medieforhandlingerne. Det kan læses her: https://konservative.dk/politik/mediepolitik/

Ny bog fra Lars Christensen
Lars Christensen, der forfattede bogen om Den Konservative Presseforening er kommet på gaden
med bogen ”Den danske drøm om Revanche. Store Nordiske Krig 1700-1721. Den er udkommet på
Kristeligt Dagblads Forlag ligesom de forudgående bind.
Værket kan anbefales på det varmeste. Synes man, at vor tid er rimelig kaotisk politisk, så slår
1700-tallet dette med flere længder. Ikke mindst i kynisme er vi – heldigvis - ikke kommet på højde
med den tid.
Set i perspektiv af øjeblikkets problemer i Ukraine og omegn er bogen god at blive klog af.

Dødsfald:
Mindeord over fhv. MF Christian O. Aagaard
Forhenværende folketingsmedlem Christian Overdal Aagaard er død 84 år
gammel den 8. januar 2022.
Christian blev født den 22. januar 1937 i Hjallerup som søn af førstelærer Jens
Karsten Aagaard og hustru Ane Kathrine Aagaard. Christian tog
Realeksamen Dronninglund Realskole 1953. Tekstiluddannet 1953-57.
Merkonom i markedsføring 1971.
Studieophold i Frankrig 1978, i Schweiz 1979 og i USA 1980. Beskæftigelse
omfattede bl.a. Stormagasin Salling i Århus 1958-65, hvor han var
souschef 1960-62, afdelingschef 1962-65. Derefter forretningsfører i Føtex, Silkeborg, 1965-74.
Selvstændig købmand, Favør, City Vest, Århus, 1974-81. Indkøbsdirektør i Denfo A/S 1981-84.
Selvstændig virksomhedskonsulent fra 1995.
Politik tog efterhånden helt over for Christian, og han bestred en uhyre lang række organisatoriske
og senere politiske poster i Det Konservative Folkeparti. Han prøvede både at være kredsformand
og hovedbestyrelsesmedlem. Politisk var det bl.a. som medlem af Silkeborg Byråd, hvor han i en
periode var viceborgmester, amtsrådsmedlem, hvor han var 2. næstformand i Amtsrådsforeningen
og Folketingsmedlem, at han blev kendt. Folketinget var han medlem af 1984-94, 1996 og 1997-98.
I 1991-93 var han politisk ordfører. I alle årene 1983-97 var han folketingskandidat i
Silkeborgkredsen.
Jeg mødte ham som ansat, og han var bestemt en af de meget vidende medlemmer på både det
kommunale område og på skatteområdet. Det var ikke tilfældigt, at han var formand for
Skatteudvalget 1993-94. Han var en arbejdsom mand, der næsten altid havde et smil på læben og en
god bemærkning. Han var meget afholdt af personalet på Christiansborg.
Æret være Christian Overdal Aagaards minde.
Niels J M d C S Langkilde
Formand
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Mindeord over fhv. MF Oluf von Lowzow
Det forhenværende konservative folketingsmedlem Oluf Krieger von Lowzow
er død 90 år gammel den 16. januar 2022.
Lowzow – sådan blev han kaldt i min politiske ungdom i Østjylland – var født
den 17. juni 1931 som søn af kommandør Knud Krieger von Lowzow og hustru
Marie Antoinette von Lowzow født Bille Brahe Selby. Han blev student fra
Zahles Skole og fik 1950-56 en praktisk uddannelse indenfor landbrug i
Danmark og USA suppleret med en teoretisk uddannelse på Korinth
Landbrugsskole, der i dag ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune, og Cornell
University i New York. Fra 1956 drev han Estruplund Gods, som han var ejer af 1942-2000. Godset
var arvet efter en slægtning, Valdemar Krieger, der døde i 1942. Godset ejes nu af hans ældste søn
Klavs Krieger von Lowzow.
Han blev valgt til Folketinget ved valget i 1971 og sad i Folketinget frem til 1973 og igen fra 197579. Han var opstillet i Hammel-, Skanderborg- og Silkeborgkredsene. Han var delegeret til FN’s
generalforsamling i både 1977 og 1978. I 1979-80 var han formand for partiets landbrugsudvalg.
På kulturområdet var Lowzow formand for Dansk Landbrugsmuseum Gammel Estrup i årene 19912007. Det museum hedder i dag Det grønne Museum. En svigerdatter, journalist og filminstruktør
Anna Emilie von Lowzow sidder nu som formand på nabomuseet: Herregårdsmuseet Gammel
Estrup.
Lowzow var Ridder af 1. grad af Dannebrog, hofjægermester, kammerherre og meget aktiv
erhvervsmand med en lang række fremtrædende bestyrelsesposter og tillidsposter og senere en
række hædersbevisninger for sin energiske indsats.
Æret være hans minde.
Niels J. M. d. C. S. Langkilde
Formand

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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