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Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal 

       Nyhedsbrev nr. 39                                      April 2017 
 __________________________________________________________________________ 

 

Begrænsninger i friheden 
 

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

Jeg ikke må larme vildt om natten, når naboerne gerne vil sove.  Jeg må heller ikke slå græs, 

når naboerne vil nyde søndagsfreden i haven.  Jeg må heller ikke tale i håndholdt telefon i 

min bil.  Men må jeg nu snart heller ikke køre på cykel uden hjelm?  Skal det snart være 

tvunget at lade sine børn vaccinere?    

Vi kan vist alle fortsætte begge lister med masser af andre eksempler.  Vi er også klar over, at 

der er gode grunde af forskellig art til alle de lovbestemte forbud, mens andre vel blot følger 

af almindelig omtanke og hensynsfuldhed.   

Mange af forbuddene siges at være begrundet i sundhed -  eller ér de nu også det?  For ofte 

lyder følgesætningen jo, at det koster samfundet mange penge med efterfølgende 

behandling og eventuel tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.   

Men selv om sportsskader koster meget, er der dog heldigvis endnu ingen, der har forbudt 

hverken skiløb, fodbold eller trampolin.  Hvilket vel er begrundet med at sport er sundt, og så 

må vi leve med omkostningerne.  Ellers var der måske også nogen, der blev for fede med de 

deraf følgende risici for sygdomme.   

Problemstillingerne er altså ikke enkle.  Jeg skal derfor heller ikke prøve at komme med en 

forkromet løsning, men blot opfordre politikere og andre til at tænke sig om, inden der 
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indføres nye forbud til begrænsning af vor frihed, meget kan sikkert klares med omtanke, 

oplysning og almindelig hensynsfuldhed. 

Vender jeg mig til den store verden, må jeg dog skynde mig at sige, at jeg er glad for, at 

friheden i al fald på nogle områder er begrænset.   

Selv Donald Trump har måttet sande, at han som præsident i en supermagt ikke har 

ubegrænset frihed.  En dommer har kunnet standse hans indrejseforbud fra bestemte lande.  

Kongressen har kunnet begrænse hans tilbagerulning af Obama-care.  FBI har kunnet 

tilbagevise hans påstand om aflytning af hans telefoner under valgkampen, for blot at nævne 

nogle eksempler.   

Andre præsidenter eller regeringschefer, mere eller mindre demokratisk valgte, har oplevet 

det samme, og godt for det.  Men vi ser også diktatorer have ubegrænset frihed, dog som 

regel kun i en begrænset periode til de bliver styrtet.  Lige nu er det vel mest oplagt at tænke 

på Bashar Al-Assad i Syrien.  Kim Jong-un i Nordkorea.  Og måske Erdogan i Tyrkiet.   

Så jeg kan måske alligevel konkludere således:  Personlig frihed under ansvar er et gode, 

mens det er bedst, at lande har demokratisk valgte regeringer og love med mindretals-

beskyttelse. 

 
__________________________________________________________________________ 

Ekstern analyse 
af vigtige kommunale områder 

 

 Af Erhard Filtenborg (C), Byrådsmedlem – fungerende gruppeformand 

I marts havde Egedal Byråd besøg af programchef Kurt Houlberg fra analyse- og 

forskningsinstituttet KORA, som præsenterede en foreløbig undersøgelse af kommunens 

forskelligartede udgiftsområder, som var blevet holdt op mod tilsvarende tal fra sammen-

lignelige kommuner. 

Byrådet besluttede efter denne gennemgang, at KORA skal foretage en mere detaljeret analyse 

af behov og aktuelle udgifter på følgende fire udvalgte områder: Administration, skole, 

dagtilbud for børn samt ældreforhold. 
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At Egedal ifølge KORA’s foreløbige analyse ligger over andre kommuner i administrations-

udgifter pr. indbygger kommer ikke bag på os. Det har andre opgørelser også vist, og den 

konservative gruppe har flere gange bragt dette på bane. 

Derimod er det sikkert mere overraskende for nogle, at Egedal tillige ligger over gennemsnittet 

med hensyn til pengeforbrug pr. skoleelev, når man tænker på de tilbagevendende kritiske 

røster omkring midler og standard i vor folkeskole. Tales skolen for meget ned? Anvendes 

pengene optimalt?  

Udgifterne til børnepasning ligger til gengæld under gennemsnittet i de kommuner, som 

Egedal sammenlignes med. Har dagtilbuddene tilstrækkeligt fokus i selskab med skoleom-

rådet? 

Det skal blive meget interessant at se de endelige vurderinger i KORA’s uvildige analyse af 

disse fire væsentlige områder! 

__________________________________________________________________________ 

Nyt husholdningsregulativ! 
Tale holdt i Byrådet den 29. marts 2017 

 

 Niels Lindhardt Johansen (C), Byrådsmedlem  
 

Hvem husker ikke skraldemanden Alfred Doolittle i My Fair Lady, som Osvald Helmuth med 

sin sang om ”Alfred skal giftes her til morgen” udødeliggjorde i Danmark for snart 60 år 

siden? Ved hårdt fysisk arbejde indsamlede han alt affald i tunge jernbeholdere, således at 

det bagefter kunne blive smidt af på en losseplads og brændt eller tildækket med jord. 

I dag har vi renovationsarbejdere eller renovatører, der indsamler affald fra husholdninger og 

får det opdelt i bioaffald og restaffald, der køres til kompostering eller til afbrænding til 

fjernvarmeforsyningen. Derudover er der opsamling på genbrugsstation af glas, plastik, jern 

og metal, batterier osv. 

Samfundet har heldigvis fået en helt anden forståelse for miljø og genbrug. 

Dette nye husholdningsregulativ skal ses i lyset af denne forståelse. Hidtil har alle hushold-

ninger i Egedal kommune opdelt affaldet i bio- og restaffald. Nu skal alle husholdninger også 

kildesortere papir og pap, glas, metal og plastik. 
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Det er vi fra konservativ side meget tilfredse med. Vi har alle en pligt til at bidrage til at 

beskytte miljøet og vores ressourcer, den grønne generationsforståelse. 

I den forbindelse tilbydes alle husholdninger i Egedal at få en ekstra affaldsbeholder med fire 

separate rum til papir og pap, glas, metal og plastik. Det er et godt tilbud for de, der ikke selv 

ønsker at aflevere det sorterede affald direkte på genbrugspladsen, men ønsker at få affaldet 

afhentet sammen med det almindelige husholdningsaffald. 

Der er imidlertid ingen tvivl om, at mange husstande vil have problemer med at placere disse 

nye og ganske store beholdere på parcellen. Derfor er vi meget tilfredse med, at det er 

frivilligt, om en husstand vil benytte tilbuddet fra kommunen eller ej. Vi er også meget 

tilfredse med, at der er tale om en tilmeldingsordning. De husstande, der ønsker en ekstra 

beholder til papir, glas, metal og plastik, skal henvende sig aktivt til kommunen. Ingen villaer 

og parcelhuse får nye beholdere uden at bede om det. Det er nyt i forhold til det udkast til 

regulativ, der har været i høring. 

Det er også nyt, at den nye, store beholder vil blive afhentet, når den står sammen med de to 

beholdere, vi allerede har, med en afstand på op til fem meter fra fortov og vej. Det er også 

en god forbedring. 

Vi kan således fra konservativ side støtte det udkast til et nyt husholdningsregulativ, der er 

anbefalet i økonomiudvalget. 

Må vores afsluttende ønske være, at vi i Egedal opnår samme flotte sorteringsgrad på de nye 

affaldsområder, som er opnået i sorteringen af det hidtidige husholdningsaffald i rødt og 

grønt affald. 

Alfred Doolittles verden eksisterer ikke mere. 

__________________________________________________________________________ 

Hvad kan få din nabo til at stemme 

konservativt? 
Bestyrelse og mulige kandidater til kommunalvalget den 21. november er i arbejdstøjet.  

Målet er naturligvis mange stemmer til Liste C!   

Vi er selvfølgelig sikre på medlemmernes stemmer, men de gør det ikke alene!  Vi skulle 

gerne have mange flere, så derfor kan du hjælpe os ved at fortælle, hvad du tror, kunne få din 

nabo til at stemme på os.   

Det kan gøres meget simpelt - blot  send en mail til formand på eva_moel@post12.tele.dk 

eller næstformand ulrik@linvald.dk, hvis du har et forslag eller bare en god idé.  Vi kan  godt 

nok desværre ikke på forhånd love at opfylde naboens ønske, det skulle jo gerne være i 

overensstemmelse med vor politik, men vi vil i al fald bestemt tage det alvorligt .  

Red. 

mailto:eva_moel@post12.tele.dk
mailto:ulrik@linvald.dk
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Storkredsgeneralforsamling 
Der var omkring 70 deltagere til storkredsgeneralforsamling den 14. marts i Skævinge.  Al det 

formelle med beretning og regnskab blev aflagt uden spørgsmål.  Valgene gik også efter 

planen Jesper Roulund, Helsingør blev genvalgt som formand, Lars Carstensen, Furesø som 

næstformand, Ann Sofie Ohrt, Rudersdal som medlem af hovedbestyrelsen ligesom de øvrige 

poster blev besat. 

 

Vor spidskandidat til regionsvalget Christoffer Buster Reinhardt omtalte kort de alvorlige 

problemer på sygehusområdet, patienter på gangene, manglende behandling for brystkræft, 

beskæringerne på det kommende supersygehus og nævnte videre, at  ud over at have focus 

på dette skulle der også arbejdes med bedre trafikforbindelser, erhvervspolitik herunder 

turisme samt 1813- ordningen. 

 

Derefter blev ordet givet til Søren Pape, han omtalte indledningsvis de ændringer, der er sket 

i det politiske klima og synet på Det konservative Folkeparti siden regeringsomdannelsen i 

december, bestemt en positiv udvikling, og gik herefter over til at omtale initiativerne på det 

retspolitiske område. 
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 Rocker- og bandepakken med hovedoverskriften ”Bander bag tremmer”, der skyldes de al for 

mange skyderier, hvor ganske almindelige mennesker kommer i skudlinien. Pakken 

indeholder også forbud mod ophold i bestemte områder og højere straf for våbenbesiddelse.  

 Indbrudspakken indebærer en selvstændig paragraf for indbrud og focus på, at der skal være 

trygt i eget hjem, hvorfor straffen skal øges, hvis indbrud sker, mens der er nogen hjemme.   

Ligeledes blev også tankerne om ændringer for de indsatte omtalt.  Søren Pape under-

stregede, at det for ham var vigtigt at tænke på ofrene og de ansatte, før der blev tænkt på de 

kriminelle, at lov, orden og retfærdighed skal være gældende.   

Han sluttede med at betone, at det lange seje træk var begyndt, Konservative  bliver langsomt 

trin for trin større, og sluttede af med at pointere, at kompromiser er i orden, bare de har den 

rigtige retning. 

Derpå fik Mette Abildgaard ordet. Hun tog udgangspunkt i, at det jo med de nylige menings-

målinger var svært at være pessimist og konstaterede med tilfredshed, at journalisterne da 

også var begyndt at omtale os pænt.  Herefter kom hun ind på de nu syv focusområder: 

Erhverv, uddannelse, miljø, forsvar, udlændinge samt social- og retspolitik.  De er alle 

adresseret i programmet 2034, udarbejdet i 2016 og rettet mod de unge, der bliver 18 år i 

2034.  I forbindelse med regeringssamarbejdet karakteriserede hun forskellen på at være 

liberal og konservativ med ordene: ”En liberal kender prisen på alt, men ikke værdien af 

noget, det omvendte gælder for en konservativ”.   

Mette kom herefter ind på forsvaret ud fra betragtningen om, at frihed ikke er gratis, og at 

det danske forsvar er effektivt, men for lille. Det er bl.a. tankevækkende, at Sverige nu 

indfører værnepligt p.g.a. det ændrede trusselsbillede, at Rusland bruger 30% af sit budget på 

forsvar og sikkerhed, mens Danmark og mange andre NATO-lande ikke engang –trods 

gentagne løfter - bruger 2%.   

Også forhandlingerne om boligpakken blev nævnt, det ser meget vanskeligt ud.   

Mette sluttede af med at nævne en række specielle Nordsjællandske problemer, herunder 

stigningen i indbrudskriminalitet (i Egedal 115%), Frederikssund og Hillerød motorvejene, 

samt Kronprinsesse Marys bro. 

EM. 

__________________________________________________________________________ 

Møde med John Wagner 
 

Vi var desværre kun mødt 13 medlemmer  frem til et ellers særdeles spændende og morsomt 

medlemsarrangement  den 27. marts med tidligere journalist og generalsekretær nuværende 

direktør i De Samvirkende købmænd John Wagner.  John Wagner er manden bag det kendte 

interview med Poul Schlüter, der indeholdt ordene: ”Vist er jeg da konservativ, men ikke så 

meget, at det gør noget”.  Han har også sammen med andre forfattet en bog om partiledelse 

- og nu altså direktør for en trediedel af dansk dagligvarehandel eller 1500 butikker.   
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Vi fik tankevækkende betragtninger om grænsehandelen, der svarer til omsætningen i 10 

Bilkaer, bordershop svarer til Bilka i Hundige, om momsen der er 25 %  her i landet , men kun 

8% (for fødevarer) eller 14 % (for dagligvarer) i Tyskland, om theafgiften der giver 9 millioner i 

statskassen, men berører 240 virksomheder, om lukkeloven der giver øgede 

personaleomkostninger ….og meget mere.   

John Wagner kom også ind på, at der godt nok tales en del om bøvl i forbindelse med 

erhvervslivet, men det er faktisk blevet bedre. Så nu er overenskomsterne på arbejdsmar-

kedet faktisk mere bøvlede end momsregnskabet!   

Om den fremtidige forbrugsudvikling  spåede han afslutningsvis, at den efter alt at dømme vil 

være præget af mindre madspild, genbrug, deleøkonomi, E-handel og forbrugsrejser. Noget, 

der alt sammen vil medføre et mindre arealbehov til butikker, selv om befolkningstallet 

stiger.  
EM. 

__________________________________________________________________________ 

Stadig problemer med 1813! 
 

 Christoffer Buster Reinhardt, C-spidskandidat i Region Hovedstaden 
 

Hvorfor skal borgerne i Region Hovedstaden stilles ringere end i resten af landet, når det 

kommer til sundhedsfaglig rådgivning udenfor de praktiserende lægers åbningstid? Jeg 

forstår det ikke, og vi konservative stemte da også nej til at indføre 1813 i sin tid.  

I Region Hovedstaden har vi Akuttelefonen 1813, mens de i de fire øvrige regioner betjenes af 

en vagtlægeordning, som vi også havde det i hovedstaden før 1.januar 2014. Den mest i 

øjenfaldende forskel på tilbuddet i Region Hovedstaden og de øvrige regioner er, at det hos 

os ikke er speciallæger i almen medicin (praktiserende læger), der sidder ved telefonen. Det 

er derimod sygeplejersker og jordemødre. Jeg har den største respekt for det arbejde, som 

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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sygeplejerskerne og jordemødrene gør, men det at telefon-diagnosticere er noget af det 

vanskeligste. Patienterne i Region Hovedstaden bør have en berettiget forventning om, at 

regionen stiller den bedst mulige ekspertise til rådighed for dem – også i aften- og 

nattetimerne. Derfor vil Det Konservative Folkeparti have praktiserende læger, altså 

speciallæger i almen medicin til at tage telefonerne, ligesom i resten af landet.  

Når vi ved, at det, i modsætning til de øvrige regioner, ikke er speciallæger i almen medicin 

der sidder ved telefonen, så bliver jeg da også ekstra bekymret, når Danmarks Radio kan 

afsløre, at antallet af indberettede alvorlige fejl, i sager hvor patienten enten er død eller er 

kommet alvorligt til skade, er mere end dobbelt så højt i Region Hovedstaden som i de øvrige 

regioner. Læg dertil at 1813 ikke i en eneste måned siden åbningen for snart 3,5 år siden har 

nået sit eget tidsmål om, at 90% af opkaldene skal besvares inden for 3 minutter.  

Jeg er derfor rigtig glad for, at sundhedsministeren nu vil igangsætte en undersøgelse af 

1813. For det kan ikke være rigtigt, at borgerne i landets største region, skal føle sig utrygge 

ved 1813. 
 

__________________________________________________________________________ 

Stafet for Livet – Egedal 
          

Af Peter Theis Marcussen, formand Stafet for livet, Egedal 

 
Stafet For Livet er en 24 timers holdaktivitet, der sætter fokus på kræftsagen. Det er en 

anledning til at mindes dem, vi har mistet til kræft, og give håb til dem, der kæmper. Det sker 

gennem oplysning, aktiviteter og underholdning. 

”Stafet? Jamen jeg kan ikke løbe” Det er en sætning jeg ofte hører, når jeg inviterer til stafet 

for livet. MEN Stafet for livet er ikke en DHL stafet eller en ultimate løb. Stafet for livet handler 

faktisk om alt andet end at løbe. Det er et døgn med fællesskab, håb og ikke mindst glæde 

over at kunne slå igen mod Kræften.  

Det hele foregår i og ved Smørum Kulturhus den 10. -11. juni 2017, hvor vi i 24 timer skal 

bringe en stafet rundt på en af 2 ruter varierende mellem 580 m og 1,8 km. Det er helt op til 

dig selv, om du vil gå, køre i kørestol, kravle eller tage barnevognen og hunden med rundt.   

I løbet de 24 timer stafetten varer, vil der være masser af underholdning.  Der er mulighed for 

at købe lysposer enten over nettet eller på pladsen. Disse kan dekoreres med en tekst til en 
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som kæmper eller har kæmpet med kræft. Så vil vi lørdag aften stille dem op i formation, 

mens Jonas Rose spiller noget smuk musik og Jesper Lohmann holder tale. 

 

Alt hvad der foregår på pladsen går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse, og det er lokale 

kræfter, som donerer til stafetten. Der er ingen på pladsen, som tjener noget på at være der 

udover Kræftens Bekæmpelse. Den eneste regel, der er på pladsen, er, at der skal være 

røgfrit, og at folk hygger sig og har det godt. 

  

Stafet for Livet skal opleves, da følelser ikke kan beskrives. De reaktioner, jeg får fra alle 

deltagere, er, at det har været en unik oplevelse, som ikke fås andre steder. Specielt fighterne 

(nuværende og tidligere kræftpatienter) får et helt nyt håb og tro på, at kræften kan 

overleves. 
NB! Se også om tilmelding m.v. under ’Arrangementer’/Red. 

__________________________________________________________________________ 

HØRT OG SKREVET FRA ’BORGEN’…! 

 
 

 

Pressemeddelelse fra Det Konservative Folkeparti 5. april 2017: 

 

K opfordrer landets kommuner til at 

deltage i nyt skoleforsøg 
 

Landets kommuner kan nu ansøge om, at deres lokale folkeskoler bliver en af de 50 

forsøgsskoler, som regeringen i et rammeforsøg vil give mere fleksible muligheder for 

at tilrettelægge skoledagen. K støtter selvfølgelig op om initiativet og opfordrer 

landets kommuner til at søge.  

 

”Siden folkeskolereformen blev vedtaget, har vi konservative gang på gang ønsket mere 

fleksibilitet til kommunerne. Måske er skoledagene nogle steder for lange, og måske skal 

mere faglighed prioriteres højere, og derfor glæder vi os til at se, hvilke muligheder dette 

giver skolerne rundt omkring i landet,” udtaler den konservative undervisningsordfører 

Brigitte Klintskov Jerkel.  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEiLHg7qvTAhWFlCwKHfT0CO0QjRwIBw&url=http://www.b.dk/politiko/de-traekker-sig-paa-stribe-flertal-for-loenfest-paa-christiansborg-er-forsvu&bvm=bv.152479541,d.ZWM&psig=AFQjCNERS823T3J_ujoug7_8E0fzxMjvzQ&ust=1492531284515821
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De nye forsøg skal foreløbigt løbe i to år, men hvis interessen er til stede, og hvis resultaterne 

følger med, er man i Det Konservative Folkeparti åbne over for at udvide ordningen 

yderligere, påpeger Jerkel.  

”Dette er et godt og nødvendigt skridt på vejen mod en bedre og mere målrettet hverdag i 

landets folkeskoler. Det er vist ikke nogen hemmelighed, at den nye understøttende 

undervisning, som har høstet kritik for ikke at være faglig nok, aldrig har været designet helt 

efter vores hoved. Derfor er vi selvfølgelig særligt interesserede i, om nogle skoler vil 

konvertere UU-timerne til bedre indhold – eksempelvis turboforløb for fagligt svage elever 

eller andre pædagogiske tiltag, der kan styrke fagligheden,” mener Brigitte Klintskov Jerkel.  

 

Regeringen understreger i øvrigt, at eventuelt besparede midler skal bruges krone til krone 

på at højne kvaliteten i skolen på andre måder.  

”Dette er netop ikke en spareøvelse. Pointen er at give mere frihed til skolerne til selv at 

indrette skoledagene mest hensigtsmæssigt, og først og fremmest handler det om at få mere 

faglighed i folkeskolen,” afslutter Jerkel. 

__________________________________________________________________________ 

Pressemeddelelse fra Det Konservative Folkeparti den 1. april 2017: 

 

 K vil lade kommuner straffe natursvineri  
 

Den seneste tids historier om affald i naturen og den store interesse for Danmarks 

Naturfredningsforenings affaldsindsamling den 2. april bekræfter, at der er behov for 

at tænke i nye baner for at holde naturen ren, mener Det Konservative Folkeparti. 

Partiet foreslår derfor nu, at der skal ses nærmere på mulighederne for at lade ansatte 

i kommunerne udstede administrative bøder for henkastning af affald i naturen.  

 

”Når en opgørelse fra Miljøstyrelsen viser, at der i perioden fra april 2008 frem til juli 2015 

kun blev udstedt 36 bødeforelæg for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven og 

miljøbeskyttelsesloven for henkastning af affald på gaden eller i naturen, så er det et vink 

med en vognstang om, at vi må tage andre værktøjer i brug for at stoppe miljøsvineriet,” 

udtaler Mette Abildgaard, der er konservativ gruppeformand og miljøordfører, og fortsætter:  

”Det er simpelthen respektløst svineri at smide affald i naturen, og det skal have 

konsekvenser. Jeg har fuld forståelse for, at landets politikredse for tiden er meget hårdt 

spændt for, og det kan være vanskeligt at finde ressourcer til alle sager. Men det skal 

omvendt ikke betyde, at man bare skal gå fri, hvis man sviner vores fælles natur til. Vi foreslår 

derfor, at vi eksempelvis kunne give autorisation til p-vagter eller parkbetjente, så de kan 

udskrive bøder for henkastning af affald. De færdes i deres arbejdstid ofte i områder, hvor 

der ulovligt smides en del affald, så hvorfor ikke lader os slå to fluer med et smæk?”  

 

Mette Abildgaard pointerer i øvrigt, at der med dette forslag ikke skal ansættes flere 

kommunale ansætte, men at Det Konservative Folkeparti blot ønsker at udnytte de 

kommunale ressourcer på bedste vis og opretholde en natur, som vi kan være bekendt at 

give videre til de kommende generationer. 
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__________________________________________________________________________ 
 

 
OBS! Vedrørende kontingent til vælgerforeningen 

Da vi har rullende kontingent til vælgerforeningen, er det ikke alle medlemmer, der for nylig 

har modtaget opkrævning. Foranlediget af et konkret tilfælde skal derfor gøres opmærksom 

på, at kontingentet er 350 kr., men kun 250 kr. for medlemmer over 65 år.  For at få den 

sidste kontingentsats kræver det imidlertid, at partiet er klar over jeres alder. I flg. 

medlemslisten har mange ikke har oplyst fødselsdato. Så hvis du er berettiget til et kontin-

gent på 250 kr., men er blevet opkrævet 350 kr., så meddel hovedkontoret det, så de kan 

rette.  Du kan alternativt også meddele det til foreningen, så klarer vi det videre fornødne.  

EM. 

__________________________________________________________________________ 

 

Kommende arrangementer! 

 
__________________________________________________________________________ 

Vigtigt - aflysning! 
 

 

Det oprindeligt planlagte møde med Rasmus Jarlov, MF den 17. maj kl. 19:30 er 

desværre aflyst, da Rasmus Jarlov er blevet forhindret og har meldt afbud til at komme 

til Egedal den pågældende dato.  

Bestyrelsen arbejder naturligvis på i stedet at finde et senere tidspunkt for mødet og 

håber, interesserede vil væbne sig med tålmodighed, indtil en ny dato for mødet 

således forhåbentlig snarest kan foreligge! 
__________________________________________________________________________ 
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Opstillingsmøde til kommunalvalg 2017! 
 

 
 

Tirsdag den 30. maj kl. 19:30 

i Egedal Rådhus 
 

På Den Konservative Vælgerforening i Egedals opstillingsmøde i den 30. maj skal 

vælgerforeningens medlemmer beslutte, hvem der skal opstilles til kommunalvalget 

den 21. november 2017 og i hvilken rækkefølge, de valgte kandidater skal opstilles i.  

Bestyrelsens forslag hertil vil fremkomme i forbindelse med den formelle indkaldelse. 
__________________________________________________________________________ 

Sæt  X i kalenderen allerede nu! 

GRUNDLOVSMØDE DEN 5. JUNI 2017 kl. 9:30 
med fhv. udenrigsminister Per Stig møller som hovedtaler 

på ”Ellegården”, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum 
 
 

 

De konservative vælgerforeninger i Egedal og Furesø’s fælles traditionelle og altid 

hyggelige grundlovsarrangement arrangeres i år af Furesø Konservative Vælgerfor-

ening. Som noget nyt her i valgåret er udover medlemmerne af de to vælgerforeninger 

også andre interesserede Egedal- og Furesøborgere velkomne til at møde frem!  

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
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Vores urolige verden og ikke mindst Danmarks placering i det globaliserede samfund 

bliver helt sikkert emne i Per Stig Møllers tale, hvilket jo er både højaktuelle og 

vedkommende emner for de fleste af os! 

Kredsens folketingsmedlem og gruppeformand Mette Abildgaard har også lovet at ville 

komme og tale om de konservative værdier, og herudover kan vi naturligvis som altid  

også glæde os til taler fra de to konservative borgmesterkandidater i Furesø og Egedal. 

Så kom og vær med til at fejre grundlovsdag og benyt også gerne lejligheden til efter 

mødet at gå den smukke tur ned til Furesøen og nyde den storslåede udsigt.  
 

Der serveres kaffe og friskt morgenbrød! 

__________________________________________________________________________ 
 

 
Som omtalt andetsteds i Nyhedsbrevet finder Stafet for Livet sted lørdag den 10. juni 

kl. 11.00 til søndag den 11. juni kl.11.00 ved Smørum Kulturhus.  Vi håber at kunne 

stable et konserva-tivt hold på benene. Men hvis der ikke melder sig nok,  kan vi være 

med hos vort medlem Peter Theis Marcussen.  Er du interesseret i at medvirke, også 

kun i en del af tiden, så send en mail til formand  eva_moel@post12.tele.dk   

__________________________________________________________________________ 

…Og sluttelig en aktuel meningsmåling 
 

Vægtet gennemsnit 18. april 2017 sammenlignet med valget 18. juni 2015 
 

 
 

 
 

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

mailto:eva_moel@post12.tele.dk
http://www.politiko.dk/barometeret


 

14 

 

Nyhedsbrev udgivet af Den Konservative Vælgerforening i Egedal 

Redaktionelle oplysninger m.v. 

   Ansvarshavende:   Redaktion:                       IT og forsendelse: 
                      Formand Eva Møller          Næstformand Ulrik Linvald       Ricky Kofoed-Madsen 
                          Tlf. 47 17 43 55                                     Tlf. 23 41 14 18                      Tlf. 25 18 76 05 
                  eva_moel@post12.tele.dk                         ulrik@linvald.dk                 rkofoedm@gmail.com     
 

Distribution: Nyhedsbrevet udsendes pr. mail til alle medlemmer af Den Konservative Vælgerforening i 
Egedal, der har oplyst en mailadresse til vælgerforeningen.  
Ændring af eller ny e-mail adresse samt eventuel afmelding af Nyhedsbrevet: Hvis du har skiftet eller fået 
ny mail-adresse eller fremover ikke ønsker at modtage Nyhedsbrevet, bedes du venligst oplyse dette til 
Ricky Kofoed-Madsen ved mail til rkofoedm@gmail.com  
Læserbreve til Nyhedsbrevet: Du er som medlem altid velkommen til at sende et læserbrev til 
Nyhedsbrevet. Vi betinger os blot, at der ikke er tale om tilkendegivelser, der krænker almindelige etiske 
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.  
Næste nummer udkommer i dagene den 15.- 16. maj 2017. 
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