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Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal 

       Nyhedsbrev nr. 38                                    Marts 2017 
 __________________________________________________________________________ 

 

De første 100 dage 
 

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

Efter 100 dage gør man normalt status på en ny regerings første periode.  Her har regeringen 

fremlagt en række stærke initiativer.  Sådan begyndte den nydannede regering da også.  Der 

blev udarbejdet et kraftfuldt regeringsgrundlag fyldt med liberale og konservative tanker, 

idéer og tiltag, så alt burde være godt.  

Men sådan er det desværre ikke.  Først og fremmest, fordi regeringen, som der er tradition 

for i Danmark, er en mindretalsregering.  Den skal altså hver gang ud og finde de resterende 

mandater.  Det burde vel naturligt ske hos dens parlamentariske grundlag, men det kræver, 

at dette grundlag plejes og passes.  De skal føle, at de ikke er som de øvrige partier uden for 

regeringen, de skal opleve at blive taget med på råd, at blive orienteret før pressen, at blive 

lyttet til.  Denne forpligtigelse hviler vel især på statsministeren, der desværre på dette 

område ikke helt har levet op til sit ry som en særdeles kompetent politisk håndværker. 

Det bevirker, at regeringen har svært ved at få sine forslag igennem Folketinget.  Det har givet 

mismod især i Venstre, hvor man kan begynde at skimte konturerne af en magtkamp - hvem 

skal tage over efter et valgnederlag?  Liberal Alliance har også sine vanskeligheder.  Anders 

Samuelsen er måske alligevel ikke den bedst forberedte udenrigsminister, Danmark har haft.  

Thyra Franck og Ole Birch Olesen er begge blevet udsat for byger af spørgsmål vedrørende 

tidligere udtalelser, selv om man burde gå efter bolden og ikke efter manden!  Men på den 
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anden side har de ikke altid gjort nok for at få et godt forhold til de øvrige partiers ordførere.  

I Det konservative Folkeparti kan vi dog heldigvis glæde os over, at vi er kommet godt fra 

start, vore ministre har fået områder, de brænder for, de er kommet godt i pressen og har 

fremsat initiativer, der finder genklang i både Folketing og befolkning. 

Bedømmelsen af regeringen er foregået overalt i den danske presse, og man kan få det 

indtryk, at det er den rene ynk.  Jeg har dog hæftet mig ved, at da partierne skulle give 

regeringen karakter efter 7-skalaen, ja så gav alle partier undtagen Socialdemokratiet og Det 

radikale Venstre regeringen en bestået karakter.  Jeg indrømmer, at der var flere 2-taller, men 

dog altså bestået fra et flertal af partier. 

Der er også grund til at glæde sig over, at ungdommen, som resultatet af skolevalget viste, 

stemmer blåt, så de unge  mener altså også, at regeringen har bestået og har de bud, der kan 

sikre deres fremtid med velfærd, vækst, frihed og udvikling. 

__________________________________________________________________________ 

God beslutning om Vindekilde 

 Af Erhard Filtenborg (C), Byrådsmedlem – fungerende 1. viceborgmester  

 

Regionsrådet har på sit seneste møde behandlet et forslag til fremtidig råstofindvinding i 

Region Hovedstaden, og til glæde for mange besluttede Rådet at tage Vindekilde området i 

Egedal ud af forslaget. Man valgte at følge de mange velbegrundede tilkendegivelser, der 

anbefalede denne ændring. Tak for det! 

Og tak til de mange borgere og foreninger m.fl. som ihærdigt har argumenteret sagligt og 

grundigt for at friholde dette landskab for ødelæggende gravning. En indsats der blev set og 

lyttet til, og fornuftigvis gav resultat. 

Vi er tillige glade for, at bl.a. Jens Jørgen Nygaard på et tidligt tidspunkt i fjor engagerede sig 

energisk i sagen, og dermed bidrog til at skabe forståelse for de lokale synspunkter, som nu 

glædeligvis er blevet imødekommet.  

Den konservative byrådsgruppe i Egedal. 
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Ølstykke svømmehal genåbnet  
efter flot gennemført renovering 

 

Af Charlotte Haagendrup (C), fmd. for Kultur- og Erhvervsudvalget 
 

Den 28. februar genåbnede Ølstykke svømmehal igen efter en stor renovering.  
 

Jeg har personligt været glad for at se, hvad de mange penge, vi har brugt på renoveringen, 

har kunnet strække sig til, for tre uger inden var Kultur- og Erhvervsudvalget ved februar-

udvalgsmødet deroppe og smugkigge. Det var fantastisk – jeg havde glædet mig lige siden til 

at kunne genåbne svømmehallen.  
 

Det har været en lang proces. De små har ikke kunnet benytte babybassinet siden maj 2015, 

hvor det blev lukket det ned, fordi det ikke levede op til reglerne. Sidste år, i maj 2016, 

lukkede så resten af svømmehallen for den store renovering.  

Men det har været et flot stykke arbejde, der er lavet af de mange involverede - både vores 

eget mandskab i Egedal kommune og de virksomheder der er hyret ind til opgaven. Mange 

ting har skullet passe, men de har sammen fået det til at ske, og arbejdet hårdt for at kunne 

overholde tidsrammen – og dét har de gjort til UG.  
 

 
Det er også et meget stort stykke arbejde, der er lavet. Og mange penge, der er brugt. 14,1 

million er ”hældt” i bassinerne. Brugt til blandt andet beton, renovering af bassinerne, fliser 

og til et nyt vandbehandlingssystem, som fylder godt i kælderen under svømmehallen. Og det 

sluttede ikke der, yderligere er der brugt 3,5 mio. kroner på ventilationsanlæg og LED lys, som 

er mere miljøvenligt og energibesparende.  
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De små badebørn har fået et 40 cm dybt soppe- og bade område, med vandsprøjte og 

boblezone, så de har mulighed for at få en god oplevelse i det våde element. 

Varmtvandsbassinet har også fået et dybere område – som kan bruges til babysvømning og 

for de, der har brug for træning i varmt vand – for eksempel til ømme led. Der er indbygget 

boblebænk og massagedysser til afspænding af nakke, ryg og skuldre. Der er også kommet 

lys i begge bassiner, og dæmpbar LED lys i hele loftet på svømmehallen. 

Jeg kommer der også selv en del,  så personligt glæder det mig meget, at der er kommet 

mere tryk på bruserne, og at afkastvarme fra ventilationsanlægget forvarmer vandet til 

bruserne – så behøver vi ikke længere at hoppe i babybassinet for at få varmen.  

Vandbehandlingen i kælderen er imponerende, og helt tip-top moderne. Mange var til 

åbningen nede og blive vist rundt. Og de mange gæster der kom til indvielsen, gættede på 

hvor mange ton sand, der bruges til vandbehandlingen (præmien var et gavekort til 

svømmehallen).  
 

Så det udendørs bassin, der blev indviet i august 1976, og som fik tag på i september 1980, 

kan vi nu kalde en gennemrenoveret og moderne svømmehal i den nordlige del af Egedal 

kommune i 2017, og hvor der til glæde for vores borgere, små som store, nu kan plaskes i 

mange år frem.  

 
Link til video: 

https://www.facebook.com/StemHaagendrup/videos/1878117665740049/ 

__________________________________________________________________________ 

Valg til Regionsrådet 2017 

 
Den 21. november er valgdag, dét ved vi alle.  Vi har sikkert mest tanke for kommunalvalget, 

men der skal også vælges et nyt Regionsråd.  Regionens største opgave er sygehusvæsnet, 

men der er f.eks. også overordnet planlægning og psykiatri.   

Onsdag den 8. marts holdt De Konservative i Hovedstadsregionen opstillingsmøde.  Der blev 

her opstillet 35 kandidater, så der nu i alt er 36, idet spidskandidaten Christoffer Buster 

Reinhardt, som en del af jer mødte til vor tapasaften i vælgerforeningen, allerede blev 

opstillet i efteråret.   

Her fra Egedal opstiller vi vort byrådsmedlem Charlotte Haagendrup.  Charlotte understreger, 

at der er brug for et bedre samarbejde mellem de forskellige byråd og regionsrådet.  Der kan 

peges på tre aktuelle eksempler.  Grusgravning, hvor der skulle et massivt borgerpres til for 

at få regionen til at lytte, selv om byrådet havde sagt ’Nej’.  Nedlæggelsen af jordmoder-

klinikken i Sundhedscentret, der vil medføre en stor serviceforringelse for Egedals borgere.  

https://www.facebook.com/StemHaagendrup/videos/1878117665740049/
https://www.regionh.dk/
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Endelig også det økonomiske slagsmål mellem Region og kommuner om betaling af 

måleudstyr for sukkersyge patienter, der betyder, at mange udsættes for alt for mange 

unødvendige stik i fingeren.  

 Charlotte er opstillet som nr. 20.  Vi ønsker hende held og lykke. 

Eva Møller, fmd.  

__________________________________________________________________________ 

Et travlt byrådsmedlem fyldte rundt! 
 

Det blev næsten en tredobbelt fejring, da vort superaktive byrådsmedlem Charlotte 

Haagendrup bød til reception den 4. marts i anledning af sin 40 års fødselsdag (…eller var det 

virkelig 50 år?!). Ikke blot fyldte Charlotte således rundt, men havde også netop færdiggjort 

sin uddannelse som socialrådgiver og blevet ansat i Ballerup Kommune! 
 

På sin FaceBook-profil beskriver Charlotte sig i al korthed som ”mor til fire, farmor til to, gift 

og bor i Ølstykke”.  Lidt af en underdrivelse. Charlottes mange meritter og gøremål kunne 

med lethed fylde det halve af nærværende Nyhedsbrev, hvis det hele skulle med. 

Allerede da hun i 1996 flyttede til Ølstykke sammen med ægtefællen Henrik, engagerede hun 

sig med stor entusiasme i det lokale liv. Bl.a. i børnehavebestyrelse, skolebestyrelse, 

Erhvervsforening og ungdomskolebestyrelse, siden hen som kandidat og medlem af byrådet i 

2005-2009 og igen fra 2013, hvor hun i dag varetager hvervet som formand for Kultur- og 

Erhvervsudvalget og medlem af både Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundheds-

udvalget.  
 

Mange rosende ord fra adskillige talere ved receptionen og et stort fremmøde afspejlede da 

også tydeligt Charlottes brede kontaktflade, politiske indsats og gode forhold til kollegerne i 

byrådet og hendes store vennekreds - men også, at Charlotte ved siden af sit kommunal-

politiske virke tydeligvis er et familiemenneske.  At retfærdighedsfølelsen og temperamentet 

bestemt heller ikke fejler noget, skal blot nævnes for fuldstændighedens skyld. 
 

 
Mange gratulanter mødte frem ved den flotte reception, hvor flere holdt taler, bl.a. Eva Møller og Erhard Filtenborg 

 

Så stort tillykke til Charlotte og alle gode ønsker om fortsat fuld fart frem i det næste halve 

århundrede både i det politiske virke og på den private front skal naturligvis også lyde herfra! 
 

Ulrik Linvald, næst.fmd. 



 

6 

 
Sagt fra folketingsgruppen  

 

Aktuelle debatklip fra partiets webside og sociale medier  
 

Om fængselsdebatten…! 
 

 
Af justitsminister og partiformand Søren Pape  den 13. marts 

 

Her et billede fra dagens møde med et hold betjentelever. De gjorde et stort indtryk på mig - 

ligesom alle de beskeder, jeg modtager fra såvel fængselsbetjente som andre borgere. Bliv 

ved med det! 
  

Det har været rart for mig som justitsminister at se, hvordan debatten om tilgangen i landets 

fængsler har udspillet sig i de seneste uger. Det er vigtigt, at vi diskuterer balancen mellem 

hård konsekvens og resocialisering.  
 

Men jeg må omvendt tilstå, at jeg er overrasket over, hvor endimensionel debatten er blevet. 

Som om man i fængselsdebatten enten skal være tilhænger af hårdere straffe eller af det 

forebyggende, resocialiserende arbejde. Men hør her: Tilgangen til landets kriminelle er ikke 

et nulsumsspil. Det er ikke et valg mellem to. Det er ikke "enten eller".  

 

https://www.facebook.com/SorenPapePoulsen/photos/a.952360528113576.1073741828.952334508116178/1676767439006211/?type=3
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Nej, tilgangen i landets fængsler skal være "både og". Når flere og flere dømte afsoner på nye 

måder som eksempelvis fodlænke, og de indsatte i fængslerne derfor ofte er mere 

hårdkogte, må vi være parate til at sætte klare grænser. Vise at det ikke er de indsatte, men 

de ansatte, der bestemmer. Sådan er det.  
 

Men samtidig skal vi være parate til at hjælpe dem, der kan og vil en anden vej. Kun tåber 

ønsker ikke at hjælpe mennesker, der er mulige at nå, ud af kriminalitet. Det vinder vi alle på i 

sidste ende. Menneskeligt. Økonomisk. Samfundsmæssigt.  
 

Det er derfor underligt at læse, at mit menneskesyn skulle være mørkere end andres. At jeg 

vil dræne den sidste rest af menneske ud af de indsatte. At jeg vil skabe dyriske uhyrer.  
 

Min tilgang til kriminelle har altid gået på to ben: På den ene side skal hårdkogte rockere og 

bandemedlemmer mærke, at de sidder i fængsel. Mærke at vi som samfund vælger at stå på 

ofrenes side. Og på den anden side skal vi have flere i exitforløb, anerkende den uvurderlige 

forebyggende indsats og hjælpe dem, der kan og vil, ud i samfundet igen.  
 

Jeg havde i dag æren af at besøge Enner Mark Fængsel og Statsfængslet ved Sdr. Omme. Og 

hvor er jeg fuld af beundring for det store arbejde, der udføres i de danske fængsler. Hvis 

noget bestyrker mig i, at fængselsarbejdet skal gå på to ben, er det de inspirerende 

fængselsbetjente, jeg i dag mødte på min vej. Med dem ved roret er fængslerne mere trygge. 

Med dem vil jeg fortsætte den tætte dialog. Og for dem er jeg stolt af at være justitsminister.  
 

Kilde: http://konservative.dk/ 

__________________________________________________________________________ 

 

Kvindekampen anno 2017 hører 
hjemme i muslimske miljøer 

 

 Af Birgitte Klintskov Jerkel, MF og ligestillingsordfører (C) – den 8. marts 
 

 21 pct. af nydanske kvinder oplever, at deres familie begrænser deres valg af kæreste eller 

ægtefælle. Det viser en ny redegørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, så på 

kvindernes internationale kampdag i dag bør vi sige klart, at ligestillingskampen i 2017 bør 

rykkes fra direktionsgangen og venstrefløjens snak om kvindekvoter og ud i ghettomiljøerne, 

hvor den vigtigste kvindekamp skal kæmpes.  

Det var den 8. marts, at vi råber ud i ghettoerne, at kvinder har ret til at leve de liv, de vil. 

Sådan er det i Danmark, for det har vi kæmpet for i generationer. Og vi kæmper selvfølgelig 
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gerne den kamp igen mod de miljøer, hvor nogle unge kvinder ikke må være kærester med 

den, de elsker.  
 

Vi har skabt en positiv udvikling i samfundet, men når hver femte unge indvandrerkvinde ikke 

selv frit kan bestemme, hvem hun gifter sig med eller er kæreste med, er vi slet ikke i mål. Jeg 

vil ikke acceptere, at nogle kvinder er tvunget til at leve under de forhold. Det er muligvis et 

følsomt emne, men alle vi kvinder må være solidariske på tværs af hudfarve, religion og 

oprindelsesland. Ellers er der ingen kvindekamp.  
 

Jeg opfordrer samtidig kvindekampsorganisationerne til at kigge rigtig grundigt på deres virke 

og overveje, om de problemer, de tager op, er lige så alvorlige som de problemer, visse 

indvandrerkvinder oplever: Jeg tænker især på udpræget social kontrol og økonomisk 

afhængighed som følge af ikke at have et arbejde. Der er så meget at vinde på 

ligestillingsfronten i minoritetsmiljøerne, hvis vi kan debattere jomfruidealer, ære og skam 

fordomsfrit og uden berøringsangst. Dér ligger den sande kvindekamp i 2017. 
Kilde: http://konservative.dk/ 

 
__________________________________________________________________________ 

 

Nu kommer naturpleje på skoleskemaet 

Af Mette Abildgaard, MF , gruppeformand og  miljøordfører (C)  - den 7. marts 

 

Naturen er til glæde og til gavn for os alle. Det er her, vi slapper af og nyder friheden, men det 

er også her, vi producerer og dyrker fødevarer. Naturen er fælles, og vi skal alle værne om 

den. Derfor er jeg både glad og stolt over, at vi i regeringspartierne har indgået en aftale om 

en naturpakke, hvor et af tiltagene er, at landbrugsstuderende fremover skal uddannes i 

naturpleje. Det er vigtigt.  
 

Den danske natur har et rigt og mangfoldigt dyre- og planteliv – og det skal den selvfølgelig 

blive ved med. Derfor er det meget vigtigt, at vi indtænker undervisning i naturpleje i de 

uddannelser, der beskæftiger sig med naturen. Og her må landmænd siges at have enorm 

stor berøring. Og enormt stor betydning.  
 

Vi er derfor blevet enige om, at fra sommeren 2017 skal alle danske landmandsstuderende 

have faget naturpleje som fast del af undervisningen. De skal blandt andet undervises i, 

hvordan naturarealer bedst holdes åbne for dyr og planter, samt hvilke regler der gælder på 

området. Vi vil sikre, at alle nye landmænd har de bedste forudsætninger for at forstå den 

natur, som de omgives af.  
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Men vi stopper ikke her. Vi vil have alle med. Vi fortsætter derfor og vil investere yderligere i 

indsatsen for efteruddannelse for landmænd frem til 2019. Det er helt afgørende for os, at 

landmændene er opdaterede og informerede om udførelse af naturpleje – for vi har både 

brug for dygtige landmænd og en dejlig natur. 
Kilde: http://konservative.dk/ 

__________________________________________________________________________ 

Tyvebanderne skal stoppes 

Af Orla Østerby , MF (C) – den 27. februar 
 

Hjemmet er det vigtigste, en familie har. Det er det, vi værner om, passer på og længes efter, 

når vi er ude. Hjemmet har alle dage været et sted, hvor man som dansker skal kunne føle sig 

tryg.  
 

Desværre oplever vi, at denne følelse af tryghed sommetider afløses af utryghed, når 

tyvebander bryder ind hos helt almindelige danskere. Vi skal have trygheden tilbage i alle 

danske hjem, og derfor er jeg stolt af, at min partiformand og justitsminister Søren Pape 

Poulsen, har præsenteret et nyt udspil, der skal sætte skærpet fokus på indbrud. Vi skal 

indbrud til livs, nu! Tidligere har det været sådan, at indbrudstyve er blevet dømt efter 

tyveriparagraffen, som omfatter alle former for tyveri – lige fra cykeltyveri til indbrudstyveri. 

Det har været for mangelfuldt. Derfor ønsker vi nu at indføre en decideret indbrudsparagraf, 

så indbrudstyve straffes hårdere. Vi vil markere over for de kriminelle, at det ikke på nogen 

måde er acceptabelt at begå indbrudstyveri.  
 

Det kan ikke være rigtigt at Danmark skal være et turistmål for udenlandske kriminelle. I en 

årrække har Danmark været et af de lande Europa, der har været absolut mest hærget af 

indbrudstyve. Vi har blandt andet set det i Videbæk, hvor en uskyldig optiker i januar blev 

udsat for indbrud af en østeuropæer. I alt var der faktisk hele 6.266 indbrud i privat beboelse 

alene i Region Midtjylland i 2016.  
 

Vi må ikke acceptere, at hverken danske eller udenlandske tyvebander på må og få kan 

tillusket sig værdier fra os almindelige borgere – det skal være slut! Derfor indebærer vores 

øgede fokus på indbrud også en ny strategi til at styrke indsatsen mod de omrejsende 

kriminelle. Vi vil styrke politiets efterforskningsmæssige kompetencer og sikre dem 

ressourcer, så de lettere og hurtigere kan fange de kriminelle.  
 

Vi vil ikke finde os i, at kriminelle kan turnere rundt i landet og plyndre almindelige danskere 

uden at møde en konsekvens. Trygheden skal tilbage. 
Kilde: http://konservative.dk/ 
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Kommende arrangementer! 

 
 
 

MEDLEMSARRANGEMENT  

MED JOHN WAGNER 
"Fra journalistik over politik til selvstændighedskultur, købmandskab 

og lobbyisme – alt sammen 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 og levende foredragsholder! 

Arrangementet finder sted i Smørum Gl. Skole, Smørum Bygade 35, 2765 

Smørum.   

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 10. februar 2017 sammenlignet med valget 18. juni 2015 
 

  
 

 
 

                                                    Kilde: Berlingske Politiko, http://www.politiko.dk/barometeret 
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normer eller er af injurierende karakter. Størrelsen må max. andrage ½ maskinskreven A4-side, og indlæg-
get skal sendes pr. mail til ulrik@linvald.dk  - husk at anføre navn og adresse, anonyme indlæg bringes ikke. 
Deadline for indsendelse af indlæg til næstkommende numre af Nyhedsbrevet er senest den 8. i hver 
måned.  

NB! Grundet påskeferien udkommer næste nummer af Nyhedsbrevet  først den 20. april 2017. 
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