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Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal 

       Nyhedsbrev nr. 37                                  Februar 2017 
 __________________________________________________________________________ 

 

Reformer – nu igen? 
 

Af Eva Møller, fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

Skal vi nu have reformer igen?  Gik den socialdemokratisk ledede regering ikke med egne ord 

reformamok?  Så kan det da ikke være nødvendigt. 

Jo, det er det faktisk!  Det er præcist som i vor egen privatøkonomi.  Det går måske nok meget 

godt lige nu, der er både til de faste udgifter og så også til fornøjelser og ferie, men hvis vi er 

kloge, så bruger vi ikke alle pengene på sidstnævnte, men husker at sætte lidt til side til 

dårlige tider. 

Så selv om den danske økonomi altså lige nu har det godt, er det nødvendigt med reformer, 

hvis vi ikke skal få problemer på længere sigt.  Det er jo en kendsgerning, at der bliver flere 

ældre, og at vi lever længere.  Det er derfor klogt, at regeringen har foreslået at hæve 

pensionsalderen i lidt hurtigere takt end hidtil.  Det er ligeledes nødvendigt med reformer, 

der får flyttet flere fra passiv forsørgelse og over i aktivt arbejde.  Det handler både om første 

og anden og tredje og ….  generations danskere.   

Selvfølgelig vil det være godt for økonomien, men det er endnu bedre for det enkelte 

menneske, thi langt de fleste af os vil hellere føle glæden ved at kunne klare sig selv, ved selv 

at kunne bestemme og ved at være en god rollemodel.  Det handler også om at skabe et 

Danmark med færre fattige, og det er da et godt mål. 
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Jeg ved naturligvis godt, at det ikke er tilstrækkeligt, at det står i regeringens handlingsplan. 

Der skal også kunne skabes flertal for det.  Eller, som det hedder på folketingssprog, der skal 

kunne tælles til 90.  Hvis det ikke kan lykkes, er det trist. 

Men det vil i så tilfælde stille store krav til vore ministre og folketingsmedlemmer, de må 

nemlig så sørge for, at gøre det helt klart for befolkningen, at når det ikke lykkes, så skyldes 

det ikke manglende konservativ indsats eller vilje, men kun folketingets sammensætning.   

Det er i det hele taget i resten af regeringens levetid - den bliver forhåbentlig lang! - en klar 

forpligtigelse for vore folkevalgte, at de tegner en klar konservativ profil, at de udstikker 

langsigtede mål og får understreget, at vi er et selvstændigt parti med egen selvstændig 

politik og markante mærkesager, også udover hårdere straffe og en fair boligpolitik.  Det 

skylder de ikke blot de nuværende vælgere, men i høj grad også de 12,8% af de unge 

kommende vælgere, der ved det nyligt afholdte skolevalg stemte på Det konservative 

Folkeparti.   

Så lad os i fællesskab male fremtiden grøn. 

__________________________________________________________________________ 

Et trygt og værdigt liv med demens  

 Af Erhard Filtenborg (C), Byrådsmedlem – fungerende gruppeformand 

Overskriften er titlen på den handlingsplan, som de fleste af Folketingets partier vedtog i 

slutningen af 2016, og er en aftale om at afsætte 470 mio. kr. i demensindsatsen frem mod 2025. 

Man er enige om, at der er brug for at sætte nogle ambitiøse og langsigtede mål, som skal være 

med til at give demensområdet et markant løft: 

1. Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner. 

2. Flere mennesker med demens udredes, og 80 pct. skal have en specifik diagnose. 

3. En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin 

blandt mennesker med demens frem mod år 2025.  

Planen, der desuden indeholder en lang række fokusområder, blev præsenteret den 26. januar 

for et større forum, og modtaget som værende både god og ambitiøs på papiret, men at det er 

ved implementeringen, at planen skal stå sin virkelige test. 
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Formanden for Alzheimer foreningen, Birgitte Vølund, understregede tillige ved den lejlighed 

”hvor vigtigt det er at viden om demens i samfundet øges væsentligt igennem handleplanens 

initiativer, for viden skal der til for at nedbryde tabu og skabe meget bedre muligheder for, at 

mennesker, der lever med demens, kan leve et aktivt, meningsfuldt hverdagsliv på lige fod med 

andre, så længe det er muligt”. 

Lokalt havde Social- og Sundhedsudvalget den 8. februar et godt møde med Seniorrådet, hvor vi 

blandt mange emner også talte om en gentagelse af sidste års demensuge. Der sigtes på, at 

indholdet i uge 38 i år ikke mindst skal handle om de pårørendes situation, idet demens ikke kun 

er en folkesygdom, men tillige en familiesygdom, hvor de pårørende får en ny virkelighed i 

tilværelsen. 

Vi har alle en pligt til at arbejde for, at Egedal kan udnævnes til en demensvenlig kommune, der 

lever op til handlingsplanens mål. Det kan vi bl.a. gøre ved hjælp af en konkret demenspolitik, 

som bør iværksættes. 

__________________________________________________________________________ 

Hvad er det egentlig, der foregår  
i Region Hovedstaden? 

Af Charlotte Haagendrup (C), Byrådsmedlem   

 
Region Hovedstaden har besluttet af opsige lejemålet i Egedal Sundhedshus, hvor der har 

været jordemoderklinik. Det er ikke drøftet med kommunen, men blot opsagt, og den 

jordemoderkonsultation der har været i Sundhedshuset, skal flyttes til Frederikssund på 

Frederikssund Hospital pr.  1.1. 2018.  

Vi er i Social- og Sundhedsudvalget stærkt utilfredse med beslutningen og har indstillet til 

Byrådet, at det  bør reagere overfor Regionen. 

Mens der både i Helsingør, Frederikssund, Ishøj og Lyngby-Taarbæk fortsat kan drives 

jordemorklinikker udenfor hospitaler, er det altså fra Regionen besluttet at gravide i Egedal, 

nu skal transportere sig til Frederikssund hospital.  

Der har ikke været foretaget en høring i de berørte kommuner, der har ej heller været en 

dialog, eller orientering på det faglige niveau. Der er blot modtaget en opsigelse.  
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Borgerne i Egedal vil få længere til jordemoderklinikken ved en placering i Frederikssund 

(Frederikssund Hospital skal om få år nedlægges,  så vore gravide borgere måske må drage  

til Hillerød eller Herlev eller længere endnu?) 

Vore gravide borgere vil med offentlige transportmidler i alle tilfælde få en besværlig og 

længere transport (også  tidsmæssigt) til de regelmæssige jordemoderkonsultationer. Der har 

hidtil været en nærhed mellem jordemødre og Sundhedshus, der netop i forhold til gravides 

behov har stor betydning.  

Ydermere kan man samtidig være bekymret for, at den længere og mere besværlige 

transport til jordemoderklinik kan betyde, at sårbare borgere måske ligefrem vælger 

jordemoderkonsultationerne fra. 

Som mange i Egedal sikkert ved, verserer i øjeblikket en meget alvorlig sag om grusgravning 

ved Vindekilde i Egedal. En  sag,  hvor Hovedstadsregionen på tilsvarende vis også uden 

nogen form for kontakt og dialog blot hen over hovedet på en del af regionens borgere og 

politikere udarbejder oplæg til en Råstofplan, som i dén grad kan få fatale konsekvenser for 

vor natur, miljø og fortidsminder, men som man tilsyneladende ikke har haft tid, lyst og 

lejlighed til at sætte sig nærmere ind i.   

 

Jeg synes  både i lyset af opsigelsen af lejemålet til Jordemoderklinikken og Vindekildesagen - 

begge indenfor kort tid - at Region Hovedstaden og deres folkevalgte medlemmer endnu 

engang udviser en manglende vilje (eller evne) til at indgå i et samarbejde med de 

kommunale politikere og de kommunale administrationer.  Og jeg  undrer mig over, om det 

blot er udtryk for arrogance i Regionsgården. Mener man f.eks. ikke, at vi i de enkelte 

kommuner både administrativt og politisk kan bidrage med noget fornuftigt -  eller er det 

bare uvidenhed med hensyn til, hvordan man politisk typisk arbejder  med dialog, 

samarbejde og gensidig respekt for hinanden?  

 

Det er måske meget godt,  der snart er valg – så vi kan se frem mod nye tider….! 
__________________________________________________________________________ 

En klumme… 

 Niels Lindhardt Johansen (C), Byrådsmedlem  

 

Politik er uforudsigeligt, men spændende. Politik handler om de goder, vi har i samfundet, 

hvem skal have hvad, hvorfor, hvornår og på hvilken måde. Derfor er politik altid aktuelt. 
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Derfor er politik en del af hverdagen. Derfor er der politik hver dag. Hver dag bringer nye 

politiske emner. Hver uge og hver måned er en blomsterbuket af politiske emner. 

Senest har man forhandlet en ny taxalovgivning på Christiansborg. Kort fortalt - måske en lille 

smule for forenklet - bliver det lettere at drive taxavirksomhed. Der bliver ingen 

begrænsninger i antal i de enkelte kommuner, men alle taxaer skal have videoovervågning, 

sædefølere og taxametre mv.. Man kan sige, at det bliver ”et frit erhverv”, men alle skal 

konkurrere på ens vilkår. Det synes jeg er en god ide. Ens regler, men fri tilgang til erhvervet, i 

taxabranchen som i andre brancher. Det skal naturligvis også gælde Uber. Jeg er glad for, at 

Uber også skal følge de regler, der gælder for den organiserede del af taxabranchen. Fair og 

lige konkurrence. Og alle skal opgive deres indtægter til skattevæsenet. Det skylder man 

samfundet. Betales der i forskellige brancher ikke skat, skal de manglende skatteindtægter jo 

indbetales af alle andre. Det er ikke fair. Der var et par unge piger i fjernsynet, der fortalte 

hvor let, det var at bestille en Uber. Den anden aften skulle jeg hjem fra Måløv Station. På min 

telefon har jeg indtastet taxas telefonnummer. Et tryk på dette. En stemme spurgte, om jeg 

skulle have en taxa, så tryk 1. Mit andet tryk på telefonen. Derefter sagde en stemme, at jeg 

havde bestilt en taxa til Måløv Stationsplads. Det var da nemt. Tak til Uber for at have presset 

taxabranchen til at be- og udnytte de tekniske og digitale muligheder. 

Og så lidt malurt. Jeg kan være bekymret for, at den nye taxalovgivning vil gøre det meget 

sværere at få en taxa i yderområderne, og det vil sikkert også gælde i Egedal Kommune. 

Loven skal revurderes om et år. Vi kører en tur til igen til den tid. 

Et andet emne i Egedal har været Slagslunde Skole. Få elever i 0-klasse har givet blod på 

tanden for de personer i kommunens tjeneste, der gerne vil af med de små skoler. Flyt 

klassen til Ganløse Skole har det lydt. Protesterne har naturligvis lydt i Slagslunde med 

protestoptog til rådhuset, indslag i TV Lorry etc. Bliver 0-klssen flyttet til Ganløse, er det 

begyndelsen på enden på Slagslunde Skole. Hvordan kan man løse antallet af få elever. I en 

landsby et sted i Jylland gennemførte man en altomfattende børnepasning en aften, således 

at der kun var voksentid i de små hjem. Det virkede. Man kunne måske også overveje noget 

andet. I Ganløse er der ved at blive bygget 12 nye familieboliger og 8 nye, mindre boliger. Hvis 

vi antager, at sidstnævnte vil blive købt af borgere i Ganløse, vil det frigive 8 familieboliger. 

Altså 20 boliger, hvor der vel vil komme 2 – 3 børn i hver. Altså 40 – 60 nye børn. Det kunne 

give nogle ekstra børn i hvert klassetrin. I rigtigt mange år har der ikke været bygget nyt i 

Slagslunde. Var det måske ikke tidspunktet nu for at få flyttet boldbanen til et areal ved 

skolen og så få bygget nye boliger på den nuværende boldbane lige over for 

forsamlingshuset. Hvis regnestykket fra Ganløse – med alt muligt forbehold – kunne 

overføres til Slagslunde, ville der ikke være problemer med elevantallet. 

Politik er også paradokser.  Da vi i byrådet skulle beslutte, om Egedal Kommune skulle delta-

ge i et stort vandforsynings-samarbejde i Nordsjælland, stemte jeg imod. Jeg frygtede for 

mulighederne for Egedals borgere at blive hørt i et nyt megaselskab, hvor bestyrelsen 

udgøres af borgmestre. Jeg tabte, og et flertal besluttede, at Egedal skulle deltage i 

vandsamarbejdet. Og nu kommer paradokset. Barnet skulle jo have et navn, og alle 

byrådsmedlemmer m.fl. i de deltagende kommuner fik mulighed for at foreslå et navn. Det 
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var selvfølgelig en fin udfordring for mig, og ja nu hedder vandsamarbejdet og selskabet 

NOVAFOS, som jeg foreslog. NOVA for en ny stjerne, et nyt velfungerende selskab, FOS for 

vandløb, men også for NOrdsjællands VAndFOrsyningsSelskab. Jeg ønsker alt det bedste for 

dette selskab. 

Ja, politik er uforudsigeligt, men spændende. 

__________________________________________________________________________ 

Jeg er ikke ’borgerlig-liberal’ 
– jeg er konservativ! 

Af Mette Abildgaard, MF, gruppeformand, Det Konservative Folkeparti 

”Vi tror pa  , at et bredere samarbejde kan gøre en stor positiv forskel og skabe større 

parlamentarisk stabilitet. Derfor vil vi danne en ny trekløverregering. ” 

Sådan lyder indledningen på det regeringsgrundlag, der udgør den fælles platform for 

Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. En regering, som jeg har store 

forhåbninger og forventninger til, og som i mit verdensbillede indiskutabelt vil bringe 

Danmark i den rigtige retning.  

K er ikke borgerlig-liberale 
Selvom trekløveret pryder regeringsgrundlagets forside, så omtales regeringen ofte som den 

nye ’borgerlig-liberale regering’. Men det er et forkert udtryk i mine øjne. En regering, hvor 

Det Konservative Folkeparti indgår, er pr definition ikke forsimplet til at være borgerlig-liberal.  

 

’Borgerlig’ er i dag et udvandet, værdiløst begreb, eftersom at et parti, der ønsker at gøre 

verdens største offentlige sektor markant større, og i øvrigt er imod at sænke skatterne til et 

af de hårdest beskattede folkefærd, stadig omtales som ’borgerligt. Jeg nævner ingen navne. ’ 

’Liberal’ dækker i sagens natur både Liberal Alliance og Venstre, Danmarks liberale parti. Den 

liberale styrkemarkør står skarpere i førstnævnte parti, der tidligere har holdt sig ude af de 

fleste forlig for netop at holde den liberale fane højt. Imens har sidstnævnte kæmpet for at få 

nøglerne til Statsministeriet tilbage og derfor naturligt måttet bøje af. Liberalismen rummer 

mange værdier, som jeg også sætter pris på, men den dækker altså ikke mit politiske ståsted 

som konservativ.  
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Familie udgør kernen i samfundet 
En gennemgående forskel er, at vi konservative rent faktisk mener, at nogle ting er bedre end 

andre. Med andre ord: Vi er ikke relativistiske i vores syn på mennesker og på 

samfundsindretningen.  Vi mener eksempelvis, at ”forpligtende tosomhed” er at foretrække 

frem for ”individualistisk ensomhed”. Den gensidige forpligtelse, gerne manifisteret via 

ægteskabet, er den centrale byggesten i en familie. Familien er kernen for det konservative 

liv, og det er i familien, at børns værdier skabes, at vi finder tryghed og ro, styrke når livet er 

svært – og der, vi udlever livet som andet end arbejdslivets nyttige slaver.  

 

Ingen politikere glæder sig over, at mere end halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisser. 

Men de rendyrkede liberale mener, at staten skal blande sig uden om. At det udelukkende er 

et personligt anliggende. Som konservativ blander mig sig ikke udenom, når en af 

samfundets vigtigste strukturer, familien, er under afvikling – eller i hvert fald på tilbagegang.  

Som konservativ stiller jeg spørgsmålet, hvilket initiativer kan vi tage for at forhindre 

skilsmisser og brudte familier. 

Her er staten netop til for at understøtte nationens fundamentale strukturer såsom familien, 

civilsamfundet, forsvaret og det sociale sikkerhedsnet. Derfor er fuldblods liberale tilhængere 

af nem-id-skilsmisser, der kan klares med syv klik, og er imod statslig rådgivning til 

skilsmissetruede. Derimod er konservative imod straks-skilsmisser uden separation og åbne 

over for rådgivning, hvis det kan redde familier.  

Som konservativ er jeg heller ikke relativistisk i forhold til religion, og derfor er det af største 

betydning, at der i regeringsgrundlaget står: ”Danmark er et kristent land, og den evangelisk-

lutherske kirke indtager en særstatus som folkekirke.” Derfor kæmper vi konservative også 

imod, hvis mennesker med radikalt anderledes kultur og livsanskuelse insisterer på, at deres 

normer og traditioner skal vinde frem på bekostning af vores. At afskaffe juleafslutningen i 

folkeskoler er et klart eksempel på dette og er undergravende for det danske samfund.  
 

Udbud og efterspørgsel afgør ikke Det Kongelige Teaters fremtid  

Som konservativ mener jeg ikke, at markedet alene skal afgøre, hvad der skal bestå, og hvad 

der skal forgå. For ikke alting er lige godt, og nogle ting er det værd, at staten holder hånden 

under. Et godt eksempel er vores kulturarv. Staten skal tage ansvaret for og sikre, at vi 

bevarer nationale og historiske symboler, vedligeholder monumenter og støtter 

betydningsfulde kulturinstitutioner.  

Udbud og efterspørgsel skal ikke bestemme om Frilandsmuseet, Jellingestenen eller Det 

Kongelige Teater skal bevares. Det har vi et politisk ansvar for at sikre. Også uagtet at 

besøgstallet enkelte år er lavere end ønsket, for det ændrer ikke på samfundsinstitutionernes 

betydning, når vi skal dannes som hele mennesker, og den danske kultur skal 

videreformidles. Ligesom at en hestetransport over Atlanten ikke ændrer på, at DR spiller en 

central rolle i den danske public service-formidling.  

Liberalismens blinde tiltro på det ufejlbarlige marked er naiv og relativistisk. Den rene 

liberalisme rummer en åndløs materialisme, som ikke har blik for kulturen, fællesskabet og 

nationen.   



 

8 

  

Liberale kender prisen på alt, men værdien af intet  
Som konservativ hylder jeg generationskontrakten. Det bånd, der binder mine afdøde 

forfædre, mig selv og mine endnu ufødte børn og børnebørn sammen. Vi bindes sammen af 

ansvaret for at beskytte og bevare den danske natur af kærlighed til vores fædreland. Svigter 

bare én generation sit ansvar, får det konsekvenser for de næste, og derfor er det ikke at tage 

let på. 

  

Hvis også kommende generationer skal kunne producere, skabe vækst og udvikle Danmark, 

skal vi opretholde balancen mellem beskyttelse og benyttelse, så fremtidige generationer ikke 

skal slukke brande tændt af fortidens uansvarlighed. 

  

Vi bruger gerne lovgivning til at sikre et mere grønt og bæredygtigt Danmark, for her kan 

markedskræfterne heller ikke stå alene. Det gamle Oscar Wilde-citat om, at liberale kender 

prisen på alt, men værdien af intet, er ikke uden sandhed, selvom det er sat på spidsen. Mens 

liberale kæmper for salg af statslige skovarealer, fik vi konservative kæmpet naturgen-

opretning og en ny dansk naturkanon ind i regeringsgrundlaget.  

  

Millioner til kultur og klima 
Hvis alting er lige godt, bliver alting lige meget. Markedet skal ikke have lov til at råde 

ureguleret, så kulturskatte går tabt, så vores dejlige natur lider overlast, og så vores værdier 

og normer skrider. 

  

Derfor er jeg også stolt over, at der allerede nu er afsat midler til så mange konservative 

mærkesager: I finansloven for 2017 sikrede vi millioner af kroner årligt frem til 2020 til Den 

Gamle By, Mindelunden og Arbejdermuseet.  

  

Regeringsgrundlaget rummer ambitiøse mål for vores klima, hvor regeringen vil arbejde for, 

at Danmark i år 2030 skal have mindst 50 procent af sit energibehov dækket af vedvarende 

energi, og så lægger regeringen op til en asylreform og en stram integrationspolitik, som står 

vagt om danske værdier.  

Enige om langt det meste 
Den nye trekløverregering er uden tvivl det bedste, der kunne ske for Danmark. Tre 

forskellige partier er blevet forenet om de mange fælles synspunkter, vi har, samtidig med at 

vi ikke bilder nogen ind, at vi er enige om alt. Deri ligger en stor anerkendelse og styrke, og 

kompromisets kunst anerkender vi alle i regeringspartierne.  

Som konservativ er der naturligvis også meget, som vi kan blive enige med de liberale om. 

Ønsket om en mindre og mere fokuseret offentlig sektor, mere frihed i form af skattelettelser 

til danskerne. Staten skal ikke kvæle borgeren med bedrevidenhed, formynderi og politisk 

korrekt opdragelse. Det kan godt være, at færre ville ryge, hvis cigaretterne ikke måtte stå 

fremme i butikkerne, men sådan skal vi ikke umyndiggøre og ansvarsfratage voksne 

mennesker.  

Lige som de liberale mener vi, at staten så lidt som muligt skal blande sig i borgernes liv – 

med minder det gælder opretholdelse af fundamentale samfundsstrukturer såsom familien.  
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Staten skal hjælpe de rigtige 
Langt de fleste mennesker kan jo godt selv. Derfor skal staten ikke i så høj grad som i dag 

omfordele borgernes indtjente penge. Lidt forenklet så betaler 90 procent af de ”rigeste” 

danskere i dag til 90 procent af de ”fattigste” danskere.  

  

Det er formynderisk og unødvendigt. I stedet burde vi sørge for, at de danskere, der virkelig 

har brug for samfundets hjælp, får den hjælp, de er berettiget til. Det sociale sikkerhedsnet 

skal spændes ud for at opfange dem, der falder. Staten skal ikke umyndiggøre borgerne, men 

tværtimod forsvare deres personlige værdighed.  

  

For mig er konservatismen en ansvarlig og anstændig måde at anskue og indrette samfundet 

på. Det er den eneste politiske retning, der både formår at favne personlig frihed og fælles 

arv og ansvar.  

  

Derfor, er jeg konservativ, og ikke ’borgerlig-liberal’. 
 

__________________________________________________________________________ 

VÆLGERFORENINGENS 

GENERALFORSAMLING 2017 
Den Konservative Vælgerforening i Egedal afholdt sin årlige ordinære generalforsamling  

torsdag aften den 26. januar.  Det blev en både velbesøgt, udbytterig og hyggelig aften med 

livlig snak og debat, gode indlæg fra byrådsgruppens Erhard Filtenborg og Charlotte 

Haagendrup såvel som fra kredsens folketingsmedlem Mette Abildgaard. Ligeledes var der 

tale om fredsvalg og udbredt enighed om holdninger og mål for den konservative sag. 

Selvom generalforsamlingen først startede kl. 19.30, mødte over 30 af vælgerforeningens 

medlemmer allerede op ved 18-tiden for at deltage i den efterhånden næste faste tradition 

for fælles spisning og uformel snak inden generalforsamlingen. Selv kredsens hypertravle 

folketingsmedlem, Mette Abildgaard, nåede frem fra en hektisk dag på Christiansborg lige 

tidsnok til også at nå få en bid brød med, så hun ikke skulle aflægge beretning i udsultet 

tilstand! 

Da klokken faldt i slag for generalforsamlingens officielle starttidspunkt, var yderligere en del 

medlemmer kommet til, og salen var således godt fyldt op, da vælgerforeningens formand 

Eva Møller bød velkommen og efter behørigt valg af Søren Martinussen som dirigent overlod 

ham mødeledelsen. Om behandlingen af dagsordenspunkterne på generalforsamlingen kan 

læses i referatet på de følgende sider, ligesom også formandens beretning er aftrykt samme 

steds. Så egentlig kun at tilføje, at det at både stemningen og talelysten bestemt heller ikke 

fejlede noget. Eneste lidt triste ting var savnet af vor 1. viceborgmester Jens Jørgen Nygaard, 

der p.t. jo desværre er sygemeldt,  og som forsamlingen sendte en varm hilsen med ønsket 

om god og hurtig bedring! 
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Er 

Erhard Filtenborg kom i sin beretning ind    Charlotte Haagendrup berettede bl.a. om arbejdet i Kultur-                      

på kommunens høje udgifter til admini-      og Erhvervsudvalget og Skoleudvalget og de mange opga- 

stration i forhold til andre kommuner           ver og udfordringer indenfor de pågældende områder 

 

 

Ligesom til beretningerne fra de to byrådsmedlemmer blev der lyttet opmærksomt på Mette 

Abildgaards beretning og kontante kommentarer til, hvad der aktuelt er fokus på i regering og i 

Folketing såvel som til hendes omtale af de mange nye lovinitiativer m.v., hvor flere jo kommer fra vor 

konservative justitsminister Søren Pape. 
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Den nyvalgte bestyrelse for Vælgerforeningen på generalforsamlingen den 26. januar  

  Forrest fra Venstre mod højre: Henrik Færch Fromholt, formand Eva Møller, Ingrid Bay,  1. sup-   

  pleant Kirsten Jensen, 2. suppleant Therese Hvidberg-Hansen  (nyvalgt)  - Bagerst fra venstre mod  

  højre:  næstformand Ulrik Linvald, Anker Sylvest Jørgensen,   Ricky Kofoed-Madsen, Jørgen Hansen,  

  Ric Jacob-sen, Lars Falk Hansen (nyvalgt) 
__________________________________________________________________________ 

 

Referat fra ordinær generalforsamling  

torsdag den 26. januar 2017 kl. 19:30 

i Bibliotekets mødesal, Østervej 1A, 3650 Ølstykke 

 

1. Valg af dirigent                                                                                                                                                   
Søren Martinsen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovlig og beslutningsdygtig. Der blev valgt to stemmetællere. 

Dirigenten oplyste, at foreningen pr. ultimo 2015 har 115 medlemmer, 

hvoraf 37 medlemmer var til stede. 

  

2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år  
Formand Eva Møller aflagde beretning for året 2016.  

Formandens skriftlige beretning følger som bilag til referatet.  

Beretningen gav ikke anledning til kommentarer og den blev derefter taget  

til efterretning. 
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3. Godkendelse af det reviderede regnskab 
Det reviderede regnskab blev omdelt og gennemgået af kasserer  

Henrik Færch Fromholdt.  

Årsregnskabet indeholdt indtægter på i alt…………….kr.81.648,50  

De samlede omkostninger udgjorde i alt.………........kr.43.130,03  

Årets resultat blev et overskud på…………………………..kr.38.518,47 

Regnskabet er underskrevet af kasserer og to revisorer. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.  

 

4. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling       

Kontingentet for 2017 blev vedtaget uændret i forhold til sidste år til 350 kr. pr. 

medlem. For medlemmer ældre end 65 år blev kontingentet fastsat til 250 kr. hvilket 

også er uændret i forhold til sidste år. For medlemmer yngre end 25 år er 

kontingentet uændret 200 kr. 

For ”Ungkonservative”, dvs. unge under 26 år, der både er medlemmer af partiet og 

KU eller KS, er kontingentet uændret 100 kr. Der betales ikke kontingent hverken til 

partiet eller til storkredsen for disse medlemmer. 

 

5. Indkomne forslag   
Der var ikke indkommet forslag til behandling på dette års generalforsamling. 

 

6.  Valg af formand  

Eva Møller blev genvalgt som formand. 

 

7.  Valg af næstformand     
Ulrik Linvald blev genvalgt som næstformand. 

 

8. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer, samt en 1. og 2. suppleant for disse      

Følgende blev genvalgt til bestyrelsen: 

             Jørgen Hansen, Ingrid Bay, Henrik Færch Fromholdt, Ric Jakobsen, 

             Anker Sylvest Jørgensen, Ricky Kofoed-Madsen.  
             Samt nyvalg af: Lars Falk Hansen.  

Som suppleanter for bestyrelsen blev Kirsten Jensen og Therese Hvidberg-Hansen 

valgt. 

 

9. Valg af delegerede til partiets landsråd, jvf. vedtægter for Det Konservative 

Folkepartis organisation § 4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for 
disse  

Følgende blev valgt som delegerede: 

 Henrik Færch Fromholdt 

 Kirsten Jensen 
 Ingrid Bay 
 Jørgen Hansen 
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I nummerrækkefølge blev følgende suppleanter valgt: 

 Lars Falk Hansen 
 Bente Hansen 
 Dan Haugbøl 

 Ricky Kofoed-Madsen  
 Bent Thyge Thygesen 

  

10. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse  

Søren Martinsen og Bo Otterstrøm blev valgt som revisorer.  

Anders Skou Hansen og Finn Højgaard Mortensen blev valgt som suppleanter.             

  

11. Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik   

Erhard Filtenborg indledte med at se tilbage på Schlüters statsministertid, hvor nogle 

af venstreministrene sagde, at de både var i regering og i opposition på samme tid. 

Helt sådan ville Erhard Filtenborg ikke beskrive byrådsgruppens rolle, men 

situationen er, at vi på den ene side skal være konstruktive og loyale mod de 

beslutninger og kompromiser, byrådsgruppen indgår i, og på den anden side også 

tydeligt søge at markere, når vi på væsentlige områder har holdninger, der ikke er 

sammenfaldende med administrationens forslag eller andre partiers synspunkter. 

Derfor vil man også opleve, at vi af og til ikke straks støtter nye udgifts-ønsker, for 

som konservative betragter vi ikke automatisk enhver ny offentlig udgift som en 

sejr. 

Den balancegang vi søger at holde, har vi senest udtrykt i en offentlig Nytårs 

udtalelse, hvor vi f.eks. erklærer os meget glade og tilfredse med kommunens nye, 

store plejecenter, men mindre begejstret for en række – efter vor mening – ret 

unødvendige udgifter, der har ringe værdi for skatteborgerne, ikke mindst når man 

er tvunget til at prioritere indsatsen. 

I en tid, hvor der er skåret mærkbart ned på kerneydelser, har vi således vendt os 

klart mod innovationsfestivaller, store konsulenthonorarer til branding o.l., og det er 

standpunkter vi også møder udbredt blandt borgerne. 

Hvorfor har Egedal særligt store problemer med økonomien, som nabokommunerne 

ikke har, kan man med rette spørge. 

Vi har jo Hovedstadsregionens højeste skatteprocent, god beskæftigelse og lav 

ledighed, og Egedal ligger helt i top blandt landets kommuner, når de 

socioøkonomiske forhold i Danmark beregnes.  

Altså et økonomisk og socialt godt udgangspunkt. Ser vi på udviklingen i fjor, så må 

det retfærdigvis siges, at økonomiafdelingen allerede i februar/marts gjorde 

opmærksom på de ubalancer der tegnede sig, hvis ikke kursen blev lagt om. 

Det skete bare ikke. Tværtimod. Først efter sommerferien gik alvoren rigtigt op for 

ledelsen. Var der blevet holdt igen allerede i foråret, så havde indgrebene i efteråret 

ikke skulle være så drastiske, som de blev. Der blev, med en skibsreders ord, ikke i 

tilstrækkelig grad udvist rettidig omhu. 

I januarnummeret af det digitale nyhedsbrev har Erhard Filtenborg et indlæg under 

overskriften: ”Egedals høje administrationsudgifter”, hvor der bliver givet et 

personligt bud på hvad der, udover en mindre skatteindtægt og andre forhold, tillige 

medvirkede til Egedals økonomiske ubalance. 
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For at det ikke bare kan afvises som subjektive påstande, har Erhard Filtenborg 

citeret fakta oplysninger fra anerkendte neutrale kilder, og den faktuelle statistik 

fortæller, at hvor vi sidste år i tide burde have holdt igen, så steg antallet af 

administrative fuldtidsstillinger i kommunen tværtimod med ikke mindre end 11,4 

stillinger fra marts til september 2016.Det burde være gået den anden vej. Til 

sammenligning gik tallene netop den anden vej i nabokommunerne, og de har heller 

ikke haft de samme problemer som Egedal. 

KORA, der er kommunernes og regionernes eget og meget anerkendte analyse-

institut, antyder diplomatisk, at Egedal har et pænt rationaliserings-potentiale. Nogle 

af disse penge kunne med fordel bruges anderledes. 

På planområdet har der været nogle år, hvor det næsten kun var de almennyttige 

selskaber, der bød ind på boligbyggeri. Det gjaldt de to rådhusgrunde i Smørum og 

Ølstykke, samt det første byggefelt på arealet ved det nye rådhus. Det billede har 

heldigvis ændret sig, og der er nu adskillige private byggefirmaer på banen. Samlet 

set er der over 20 større og mindre boligprojekter i gang eller på tegnebrættet 

fordelt rundt om i kommunen, og planafdelingen forventer, at der opføres op mod 

1500 boliger i løbet af de næste 5 år. Der er tale om både parcelhuse, tæt-lavt 

byggeri, etageboliger og seniorboliger, så der skulle være noget for stort set alle 

ønsker og behov. De nye skatteborgere skal være velkomne, for forrige år steg 

kommunens indbyggertal kun i kraft af flygtninge, hvilket ikke giver indtægter. Det 

største byggeprojekt omfatter mulighed for 348 varierende boliger tegnet af det 

kendte arkitektfirma Schmidt Hammer Lassen. Arkitektfirmaet er berømmet ikke blot 

i Danmark, men for spændende byggerier i hele verden. Ved at vælge dette private 

projekt, så bliver området ved rådhuset ikke udelukkende kendetegnet ved 

almennyttigt byggeri. 

Kommunens plankontor forbereder oplæg til en revideret kommuneplan, som 

byrådet bliver orienteret om den 1.februar. Kommuneplanen vil blive sendt i offentlig 

høring i perioden 1. maj – 26. juni med en offentlig temaaften den 18. maj 2017. 

Der skal lyde en opfordring til, at interesserede medlemmer deltager aktivt i 

forløbet, hvor kommunens fysiske indretning bliver planlagt. 

På teknik- og miljøområdet skal nævnes to landskabssager, hvoraf den første er vel 

overstået. Det drejede sig om NOVO’s ønske om at udvide et dyreforsøgsanlæg nær 

Bastrup Sø, hvilket skabte stor modstand i området.  

Sagen endte med at blive skrinlagt. 

Den anden sag drejer sig om Hovedstadsregionens planer for råstofindvinding, hvor 

man har kig på flere områder i Egedal, henholdsvis i Ledøje og Vindekilde, hvilket 

der for tiden kæmpes en brav kamp for at undgå. Fra byrådsgruppen side er der 

sagt klart nej tak, men slutresultatet i regionen kender vi ikke. 

Det skal også nævnes, at samfundets centraliseringstendenser i disse år også har 

medført sammenlægninger i Nordsjælland indenfor brand- og redning og for 

organisering af vandforsyning. 

På socialområdet er antallet af plejehjemspladser forøget med 72 nye pladser i 

Plejecenter Egeparken. Det samlede antal plejehjemspladser er nu oppe på i alt 194, 

og dermed er ventelisten fjernet. 

I løbet af foråret skal forvaltningen præsentere et oplæg for social- og 

sundhedsudvalget med forslag og placeringsmuligheder for et plejecenter mere, set i 

lyset af de aldersprognoser, der gør sig gældende. 
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Et par ord om flygtninge. 

Egedal kommune modtog i 2015 i alt 166, og der var stillet et større antal i udsigt i 

2016. Opbremsningen i flygtningestrømmen betød dog, at tallet aktuelt blev 114, 

heraf 87 flygtninge og 27 familiesammenførte. Der arbejdes løbende på at etablere 

de nødvendige permanente boliger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Charlotte Haagendrup gav en orientering om arbejdet i Børne- og Skoleudvalget.  

Der er nu frokostordning i 22 ud af kommunens 33 institutioner. Der er  brugt 3,8 

mio.kr. til etablering af 7 køkkener. Der er stor tilfredshed med maden og forældre 

betaler 560,- kr. pr. barn.  

I den lokale udebørnehave ”Hede Enge” i Smørum, der er normeret til 40 børn, er 

der kun 15 børn, hertil kommer yderligere 8 børn, så der arbejdes hårdt på at fylde 

op. Sagen behandles politisk i februar 2017. 

 

Skoleudvalget: 

Der er stadig en udfordring med rekruttering – gælder i hele landet. Egedal 

kommune har 480 lærere, heraf er 82 ikke læreruddannet (f.eks. 4.års studerende, 

cand merc eller lignende). Sygefraværet blandt lærerne er for nedadgående 

Slagslunde skole ansøger om flere penge til opstart af 0.klasser (sagen skal 

undersøges nærmere). 

Flygtningebørn er blevet visiteret til klasser i folkeskolen med et godt resultat.   

Mobning er fortsat på dagsorden – med trivsel og læring. 

Medielæringsstrategi (er ikke ok,) kommer med i skolekommissoriet. 

Ungeforum efter 2015 ungekonferencen – de unge skal involveres og tage ejerskab. 

Der er afsat 50 timer / 20.000,-kr. til opstart.  

Børn og ungepolitik er igangsat med inddragelse af interessenter. 

 

Kultur- og Erhvervsudvalget: 

I Ganløse er svømmebadet blevet repareret. Det åbnede til sæsonen, som var 

velbesøgt.  

I Ølstykke svømmehal er der sket modernisering, og sidste fase af reparationen 

færdiggøres, så badet kan åbne i starten af marts 2017. 

Stenløse Kulturhus er godt besøgt. Biblioteket ”kører” fornuftigt. 

Udvalget har behandlet spørgsmålet om evt. adgangsbegrænsning. 

Der har været et par uheldige episoder med unge, der ikke ville være  

en del af noget. 

600 borgere har deltaget i arrangementet med uddeling af mesterskabspriser, hvor 

de unge talenter hyldes. 

 

C sagde ”nej tak” til kinesisk nytår, men andre ”fandt” pengene. 

Arrangementet beskrives som meget flot. 
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Efterårets budgetaftale indebærer en besparelse på 1 mio. kroner årligt i overslags-

årerne. 

 Der er lagt op til et samarbejde mellem de to erhvervsforeninger og kommunen. 

Der afholdes to møder årligt. Kommunen kommer ud til erhvervslivet, og der 

indledes et samarbejde om praktik etc. 

Egedal erhvervsforening har stillet forslag til forbedringer med hensyn til områder, 

hvor det er gavnligt for alle parter med lokale indkøb. 

Egedal Erhvervspris er netop blevet uddelt. Der var 6 nominerede virksomheder. Det 

var KASA, der modtog prisen.  

Med hensyn til beskæftigelsen er ledigheden igen nede på ca. 3% (samme som før 

krisen), hvilket er meget flot. 

 

     12.    Politisk drøftelse 

                   Mette Abildgaard takkede for opmærksomheden i forbindelse med hendes bryllup i  

            efteråret. 

            Folketingsgruppen har konstitueret sig med Mette som gruppeformand.  

            Mette beskrev den politiske dagsorden for det kommende år.  

            Det var gruppeformandens klare opfattelse, at de konservative havde fået sat nogle 

            tydelige aftryk på regeringsgrundlaget. Der kommer et nyt udspil om boligbeskat- 

            ningen i næste uge. 

            Med hensyn til flygtningesituationen sagde Mette, at der kommer ikke flere end vi  

            kan ”håndtere”. 

            Det var helt tydeligt, at alle medlemmer af folketingsgruppen har en meget travl  

            hverdag med mange udvalgsmøder. 

 

      13.  Eventuelt  

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt, og Søren Martinsen takkede 

forsamlingen for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden. 

 

Kl. 21:30 blev generalforsamlingen afsluttet, og formanden takkede dirigenten for 

god afvikling af generalforsamlingen. 

 

Søren Martinsen          Jørgen Hansen 

                        Dirigent                 Sekretær 

 

__________________________________________________________________________ 
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Bilag til referat fra den ordinære generalforsamling i Det Konservative Folkeparti i Egedal: 

Formandens beretning ved generalforsamling 2017. 

En status over 2016.  Hvis vi ser ud over de danske grænser, så er det vel først og fremmest 

Brexit og valget af Trump som præsident.  De langsigtede konsekvenser kan vi endnu ikke se, 

men det er naturligvis interessant, at det ene land ønsker flere frihandelsaftaler, det andet 

beskyttende toldmure, at England vil bevare musketereden, USA vil ikke længere.  Men som 

jeg ser det, er der et fællestræk ved begge valgresultater, nemlig den almindelige vælgers 

træthed eller utilfredshed med det politiske system.  Vi ser desværre også tegn på det både i 

vort eget land og i det øvrige Europa. 

Det en tendens, som skal tages alvorligt, der skal altså bruges tid, kræfter og omtanke på at 

tale om de reelle problemstillinger og meget mindre tid på personfnidder og spin.  Selv om 

verden generelt har fået det bedre i de seneste år, der er mindsket børnedødelighed og 

fattigdom, der arbejdes globalt med klima- og miljøtiltag osv.  Så opleves verden ikke som 

bedre for mennesker, der har mistet deres job, og ikke kan se et nyt i horisonten, eller for 

mennesker, der kan se, at deres nærområde tømmes for butikker og arbejdspladser, heller 

ikke af de mange, der står længe på venteliste til behandling, ældrebolig eller daginstitutions-

plads.  Det er naturligvis først og fremmest et job for vore politikere, men vi kan hjælpe til, 

dels ved selv altid at bruge en sober tone dels ved at søge at forklare de store 

sammenhænge. 

Uden for vore egne grænser kan vi desværre se, at terror stadig er udbredt alt for mange ste-

der i verden.  I år er jeg blevet rystet af, hvor nemt det er med en lastbil at ramme ganske 

almindelige mennesker, der nyder vor vestlige verdens frihed til enten at fejre en nationaldag 

eller julens glæder.  Vi kan ikke afskaffe terror, men vi kan forhåbentlig begrænse den, jeg 

tænker her på indsats fra politi og efterretningsvæsen.  Men det vigtigste er at begrænse 

strømmen af flygtninge og immigranter.   

Det kan vi ikke gøre alene, men kun i samarbejde med andre.  Vi skal have ydre grænse-

kontrol, indtil videre har vi en national grænsekontrol og en aftale med Tyrkiet, der heldigvis 

begrænser antallet.  Men hvor længe varer det?  Lad os håbe, det varer til en permanent og 

robust løsning er fundet.  Desuden må vi i fællesskab med andre gennem bistandshjælp, 

fredsbevarende eller fredsskabende aktioner søge at sikre, at mennesker hjemme kan skabe 

sig en tilværelse med fred og velfærd. 

I Danmark er den største politiske begivenhed dannelsen af den nye trekløverregering.  Lad 

os håbe den får et langt og resultatfyldt liv.  Selve baggrunden for dannelsen bidrog næppe til 

respekten for politikerne.  Jeg tror, de fleste af os følte, at Liberal Alliances stålsatte krav om 

topskattelettelse bare var for meget, og at det derpå var for ynkeligt at løbe fra det ved at gå i 

regering.  Efterfølgende er der også hændelser, jeg gerne var foruden, jeg tænker her på 

oppositionens klapjagt på ældreminister Thyra Frank og det politiske spil om politiskolen.   

Men lad os hellere se på de positive tiltag.  Jeg glædes over, justitsminister Søren Papes faste 

kurs over for bandekriminalitet, tyveri fra private hjem og rockerborge i boligområder, over 
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erhvervsminister Brian Mikkelsen tiltag for at hjælpe studerende med boliger, at der kommer 

en grønnere planlov, end den rene venstreregerings, og at han vil hjælpe med kystsikring ved 

Tangbjerg og Jyllinge nu, over børne- og socialminister Mai Mercados fornuftige holdninger til  

f.eks. sprogtest af børnehavebørn og knivforbud på bosteder, hvor man jo netop både skal 

kunne bo og trygt kunne gå på arbejde.  Og så fryder jeg mig selvfølgelig generelt over posi-

tive resultater og planer i regeringsgrundlaget som f.eks. flere penge til forsvaret, afskaffelse 

af PSO-afgiften, fastfrysning af grundskylden og generelt ønsket om tryghed for boligejere. 

Hvis jeg til sidst vender mig til vor egen kommune, vil jeg blot konstatere, at vi økonomisk er 

pressede, men at det trods alt lykkedes i enighed at vedtage et budget for 2017, hvor vi fik 

fredet bibliotekerne og skolerne, selv om sagerne blot er sparket til hjørne.  

Det er dog trist, at vi stadig bruger for mange penge på administration og branding.  Den bed-

ste branding er glade og tilfredse borgere i grøn kommune med et godt serviceniveau.  Men 

byrådsgruppen kommer i sin beretning nærmere ind på lokalpolitik.  Lad mig slutte med at 

tilføje, at på forretningsudvalgsmødet i regionen forleden stemte begge de to konservative 

medlemmer imod grusgravning ved Vindekilde, så der er nu en klar konservativ modstand 

både i kommune og region. 
 

I vælgerforeningen er arbejdet i forbindelse med det kommende kommunalvalg begyndt.  Vi 

vil gøre alt for også denne gang at få et godt valg, sidst blev vi kommunens næststørste parti, 

og vi har ikke sat ambitionerne ned.  Vi har allerede nu gode navne til kandidatlisten, men vi 

kan bruge flere, specielt savner vi en superung og måske lidt flere kvinder.  Vi indledte inden 

jul valgkampen med postkort til alle, nej det blev kun til næsten alle, husstande i Egedal 

kommune.  Vi nåede 12.000 af kommunens 16.000 husstande, heraf klarede Lars Falk de 

9.200, det svarer til 101 km.  Jeg synes vi skal give ham en stor hånd.  

Der skal føres mere valgkamp, og her vil vi gerne have flere med, så vi vil udsende en mail 

med bøn om hjælp til forskellige job, tag godt imod den.  Husk, at alle bidrag, også uddeling 

af 40 brochurer, ½ time ved et arrangement eller en kop varm kaffe til travle plakatop-

hængere er en stor hjælp.  Vi lover, at vi tager ikke hele armen, hvis I tilbyder os en lillefinger.   

Vi har i årets løb fulgt det sædvanlige mødemønster, så der har været omvisning i Folketinget, 

togtur i regnvejr i Stormosen, nå for nogen blev det en gåtur, møder med Brian Mikkelsen, 

Per Tærsbøl, Mette Abildgaard, Buster Reinhardt og Jens Jørgen, foruden arrangementer i 

Den grønne skole og Mettes debatkreds samt grundlovsmøde.  Vi hører naturligvis gerne, 

hvis I har ønsker eller forslag til arrangementer.  

Vi er lige nu 115 medlemmer, vi har mistet nogle pga. vandmiljøplanen og nogle ved dødsfald, 

men vi har glædelig vis også fået nyindmeldelser.  For de sidste har vi i efteråret indført den 

praksis, at vi inviterer dem til et møde med et par bestyrelsesmedlemmer, for at sige rigtig 

velkommen og fortælle lidt om vort arbejde og vor politik.  Jeg beklager, at I ikke alle i sin tid 

fik det tilbud, men vi fik først idéen for nylig.  

Jeg vil slutte denne beretning med at takke alle for gode stunder sammen i 2016, og 

byrådsgruppe og bestyrelse for med- og modspil, godt humør og stort arbejde. 

Eva Møller, den 26. januar 2017 
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Kommende arrangementer! 

 
-------------------------------------------------- 

 

Vær med i Mette Abildgaards debatkreds! 
Det første debatkredsarrangement i 2017 bliver d. 27. februar, hvor Biskop 

Lise-Lotte Rebel gæster debatkredsen. Mødetid på Christiansborg kl. 17.15. 
 

 
 

Den danske folkekirke er grundlovsbestemt, men hvilken rolle bør den danske 

folkekirke spille anno 2017, hvis overhovedet nogen? Det spørgsmål har vi 

inviteret biskop for Helsingør Stift, Lise-Lotte Rebel, til at belyse for os. 
 

Lise-Lotte Rebel er cand.theol. fra Københavns Universitet og fik sin 

embedseksamen i 1978. Siden har hun haft embede ved Utterslev Kirke, Islev 

Kirke og 1987-1995 ved Helsingør Domkirke. I 1995 blev hun valgt til biskop for 

Helsingør Stift, hvilket er et embede, hun har bestridt lige siden. 
 

Arrangementet slutter cirka kl. 19.00 og herefter er der en 30 minutters 

rundvisning på Christiansborg for de, som har lyst til det. Det er gratis at 

deltage, men af sikkerhedsmæssige pladsmæssige hensyn er tilmelding 

nødvendig. Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet via hjemme-siden 

www.billetto.dk/folkekirken2017. 

 Du er meget velkommen til at tage familie, venner og potentielle nye 

medlemmer med til mødet. 

http://www.billetto.dk/folkekirken2017
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Der indkaldes hermed til opstillingsmøde 

(valg af  kandidater til regionsvalget bortset fra spidskandidaten). 

  De Konservative i Region Hovedstaden 

Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.30 

Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161 i kantinen 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Kort orientering om kandidatudvælgelsesprocessen ved Jesper 

Roulund 

3. Kort præsentation af kandidaterne 

4. Afstemning om listen (fra nr. 2) 

5. Valgkampens mål ved Christoffer Buster Reinhardt (spidskandidat) 

6. Eventuelt 

Med venlig hilsen 

 Jesper Roulund 

Formand for Regionsudvalget 
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Storkredsgeneralforsamling 

 
Tirsdag den 14. marts, kl. 19:30 i Hillerød 

Den formelle indkaldelse fra Storkredsen var desværre endnu ikke fremkommet 

ved deadline for nærværende Nyhedsbrev. Men i flg. det foreløbig oplyste vil 

generalfor-samlingen finde  sted i Hillerød kommune, og hvor  Søren Pape vil 

tale.  

Når den endelige indkaldelse fremkommer fra Storkredsen, vil den naturligvis 

blive eftersendt direkte til alle medlemmer. 

__________________________________________________________________________ 

MEDLEMSARRANGEMENT MED JOHN WAGNER 

"Fra journalistik over politik til selvstændighedskultur, købmandskab 

og lobbyisme - altsammen handler det om holdninger!" 

 

Mandag den 27. marts  KL. 19:30 taler John Wagner i Vælgerforeningen. Han er 

tidligere generalsekretær i partiet, direktør i De samvirkende Købmænd og 

debattør i Berlingske og ifølge vennerne i Furesø vælgerforening i øvrigt en 

spændende foredragsholder! 

Nærmere oplysninger om sted for arrangementet 

vil fremkomme i næste nummer af Nyhedsbrevet! 
__________________________________________________________________________ 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi22OPsho3SAhXBkywKHYRnA1IQjRwIBw&url=https://twitter.com/johnwagnerdsk&psig=AFQjCNFrANP10jMcnU4CJGsbf_JTLQcCvg&ust=1487074628588182
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Sæt  X i kalenderen allerede nu! 

 
Opstillingsmøde til kommunalvalg 2017 i Den 

Konservative Vælgerforening i Egedal 

Tirsdag aften den 30. maj  

Nærmere oplysninger om tid og sted vil fremkomme senere! 

__________________________________________________________________________ 

Sæt  X i kalenderen allerede nu! 

GRUNDLOVSMØDE DEN 5. JUNI 2017 

 

Det traditionelle og altid hyggelige fælles grundlovsarrangement den 

5. juni 2017 arrangeres i år af Furesø Konservative Vælgerforening, og 

der vil senere kommer nærmere orientering om tid, sted og talere.  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwspTnmsrRAhUBoCwKHZnUA-cQjRwIBw&url=http://www.clipartkid.com/public-speaker-cliparts/&bvm=bv.144224172,d.bGg&psig=AFQjCNEKDGGy-EUeTmGAU9xIkQAZmKfQ4g&ust=1484777743290286
http://www.dr.dk/nyheder/indland/regeringen-indfoerer-officielle-flagdage-groenland-og-faeroeerne
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…Og sluttelig en aktuel meningsmåling 
 

Vægtet gennemsnit 5. februar 2017 sammenlignet med valget 18. juni 2015 
 

  
 

 
 

                                                      Kilde: Berlingske Politiko, http://www.politiko.dk/barometeret 
__________________________________________________________________________ 
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