
 

1 

                                                                                                                                      

 

Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal 

       Nyhedsbrev nr. 40                                        Maj 2017 
 __________________________________________________________________________ 

 

 

REFORMER MED RETTIDIG OMHU 
GIVER ØGET VELFÆRD 

 

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

Tænk engang, på grund af reformer i løbet af årene fra 2007 til 2017 er danskerne, når vi 

rammer 2020, blevet 130 milliarder kroner rigere, og beskæftigelsen er øget med 155.00!  

Sagt på en anden måde er hver enkelt danskers velstand årligt øget med 22.500 kroner.  

Tallene stammer fra en undersøgelse foretaget af DI.   

Hvad skyldes nu denne fremgang?  Det skyldes rent faktisk, at vore politikere har haft mod til 

at gennemføre reformer, der på forskellig vis har øget beskæftigelse og bruttonational-

produkt.  Den største indflydelse har aftalen fra 2011 om senere tilbagetrækning fra 

arbejdsmarkedet haft, men også reform af sygedagpenge, SU, kontanthjælp og fleksjob har 

bidraget.  Ligesom også skattereformen fra 2012 og aftalen om lavere skat på arbejde fra 

2007 har bidraget. 

Hvis vi tænker tilbage på disse reformer og aftaler, er de bestemt ikke alle blevet modtaget 

med begejstring, måske snare tværtimod.  Men de har altså virket, de har gavnet det danske 

samfund.  De har bidraget til at bringe os bedre igennem finanskrisen end mange andre 

lande.  Det vil derfor være en særdeles god idé at fortsætte denne kurs. 
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Det er regeringen også indstillet på.  Vi har fortsat godt 700.000 personer i den arbejds-

dygtige alder, der er uden for arbejdsmarkedet, flere af dem må kunne bringes i beskæf-

tigelse.  Det drejer sig om mange flygtninge og ikke-vestlige indvandrere, alle kan måske ikke 

arbejde fuldtids, og nogle mangler måske også tilstrækkelige sprogkundskaber eller kvalifi-

kationer. Men det er problemer, der kan og skal løses.  Det skal de både for de berørtes egen 

skyld, men ikke mindst for deres børns skyld og for at sikre bedre integration og sammen-

hængskraft.  Det er også stadig muligt at øge velstanden ved at sikre, at det (endnu) bedre 

kan betale sig at arbejde, ved at skabe ordninger, så flere seniorer, der selv ønsker det, kan 

blive længere på arbejdsmarkedet, ved generelt at øge tilbagetrækningsalderen, mere end 

det allerede er vedtaget, da levealderen jo stiger mere end forventet og ved reform af både 

indkomstskat og SU.  Der er altså kort sagt masser af gode forslag med mulighed for at øge 

beskæftigelse og velstand. 

Det ser dog desværre ikke ud til, at det er muligt at få hverken Dansk Folkeparti eller 

Socialdemokratiet med på disse tanker, men forsøget må og skal gøres. 

Det er jo tidligere lykkedes med tilsyneladende umulige politiske opgaver, senest på bolig-

beskatningens område, der har sikret tryghed for boligejerne nu og her, samt at ingen 

beskattes fra hus og hjem.   

Så lad os håbe, at det endnu engang lykkes politikerne at have mod til at udvise rettidig omhu 

for at bevare og udbygge det danske velfærdssamfund!  

__________________________________________________________________________ 

Egedals borgere giver kommunen 
dumpekarakter  

 

 Af Erhard Filtenborg (C), Byrådsmedlem – fungerende gruppeformand 

I en netop offentliggjort undersøgelse er et repræsentativt udsnit af befolkningen mellem 18-

79 år blevet spurgt om deres tilfredshed med den kommunale service i deres kommune 

(skole, ældrepleje, sociale ydelser, vedligehold af veje, kultur og fritid). 

Resultatet er desværre nedslående for Egedal, som er endt på en klar sidsteplads blandt 

landets kommuner, mens listen toppes af de to konservativt ledede kommuner Gentofte og 

Frederiksberg, som det fremgår af nedenstående uddrag af undersøgelsen! 
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                                                                                                     Kilde: EPSI RATING – KOMMUNER 2016 

Undersøgelsen er samtidig et vink med en vognstang om, at selv om rådhusets PR afdeling 

beskriver alt hvad kommunen rører ved som succeshistorier, så oplever og vægter borgerne 

det altså generelt temmelig anderledes. 

Resultatet er også en understregning af, hvad jeg gav udtryk for i fjor, at en positiv identitet 

skabes gennem den standard, borgerne oplever i hverdagen og ikke gennem floskler og dyre 

konsulentslogans. 
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Undersøgelsen kan tillige rejse det spørgsmål, om kommunen skal være et super-marked 

med varer på alle hylder, væsentlige som uvæsentlige, vigtige som ligegyldige? 

Prioriterer kommunen opgaverne rigtigt, spørger folk. Er det for eksempel velvalgt at bruge 

en formue på popkoncerter, som trods kraftig annoncering ikke interesserer ret mange af 

kommunens indbyggere, samtidig med at der bl.a. skæres ned på den sociale indsats for 

svage og ældre. 

Personligt er jeg ikke i tvivl. Kommunen bør først og fremmest bruge sine ressourcer på de 

kerneopgaver, den er sat i verden for at løse. 

Samtidig er befolkningen blevet spurgt, om man vil anbefale andre at flytte til kommunen. 

Med en plads som fjerde sidst blandt landets kommuner er Egedals placering heller ikke her 

noget at råbe hurra for. 

Alt i alt er undersøgelsen således et wake-up call til byråd og ledelse. Med hovedstadsregio-

nens højeste kommuneskat, bør Egedal kunne drives langt bedre og mere tilfredsstillende for 

borgerne, end tilfældet er!   

__________________________________________________________________________ 

Bookingsystemet – det unævnelige… 

 

Af Charlotte Haagendrup (C), Byrådsmedlem   

 

Det er sjældent jeg mister modet – og det har jeg heller ikke helt i denne sag, men jeg må 

indrømme at min tålmodighed har været strakt temmelig meget i de seneste halve år. 

For ca. 2 år siden, fik vi i Egedal nyt booking system til lokalereservationer. Det skulle være så 

godt, men så var det faktisk skidt. 

Det virkede ikke rigtig. Rigtig mange i forenings- og sportsverdenen i Egedal, gik fra at ”kunne 

selv” til aldrig at vide, om dét lokale, man nu havde booket, i virkeligheden var det ønskede.  

Det er frustrerende, for de mennesker, der bruger deres fritid, og som derfor har brugt 

meget mere tid på bookning af lokaler, end de burde. Vi HAR som politikere fulgt det på 

sidelinjen. Nogle gange må man lige komme efter det nye. Der kan være lidt tilpasnings-

problemer, og der er måske nogle der har browsere, der ikke kan køre systemet og så videre, 
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så jeg bevarede egentlig optimismen et godt stykke hen af vejen, men det blev ikke bedre, 

trods mange møder og intern kiggen og spørgen.  

Det er frustrerende som politiker, vi har fået noget, som skulle lette arbejdet, både for alle 

vores mange frivillige, og ikke mindst for vores medarbejdere, der kunne få tid til andre 

opgaver.  

Det gamle system, som mange gik og sukkede efter, var gået ud og kunne ikke bruges, og 

som tiden gik, blev frustrationerne hos foreningsmedlemmer i alle aldre, større og større, 

medarbejdernes tidsforbrug steg og steg, og vi politikere i byrådet turde knapt åbne mails 

eller gå i Brugsen, for overalt dukkede ”bookingsystemet” op. 

Vi har nu i nogle måneder haft det på dagsordenen som fast punkt, og det har hjulpet (nok 

ikke at i sig selv blot at have det på, men at vi hver gang i al fald får en status).  

Der er prøvet nogle andre tiltag, blandt andet med en medarbejder fra en af de andre 

kommuner, der har arbejdet på at se, hvad der kan gøre, at vi har så store problemer og de i 

andre kommuner har så få.  

Det går fremad og sidste nyt er at 95 % af vores foreninger nu er på, og der er flere og flere, 

der faktisk ser det virker.  

Jeg håber derfor, fremgangen fortsætter, og at alle snart er på bookingsystemet, og det 

kommer til at virke, som det burde have gjort fra starten.  

__________________________________________________________________________ 

Tilliden skal tilbage i Egedal! 

 

 Niels Lindhardt Johansen (C), Byrådsmedlem  
 

Vi konservative har sagt det mange gange før. Vi skal gøre mere ved kerneopgaverne i Egedal. 

Vi skal have et bedre skolevæsen. Vi skal have fjernet hullerne i vejene. Vi skal have gode 

faciliteter til et frodigt foreningsliv til sport og kultur. Vi skal have en sikker ældrepleje. 

 

Der er netop offentliggjort en undersøgelse blandt alle landets kommuner. Det er ikke god 

læsning for Egedal. Borgernes tilfredshed med den kommunale service ligger i Egedal på 52 

pct. Gennemsnittet er 63 pct, og Gentofte topper med 80 pct. 
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I Furesø kommune vil 95 pct. anbefale andre at bo i kommunen. Det er en klar topplacering. I 

Egedal er vi nummer fire fra bunden. Kun 75 vil anbefale andre at bosætte sig i Egedal. 

 

Det er tid til et systemskifte. Det er tid til, at tilliden vender tilbage i Egedal. 

 

Vi skal have mere fokus på de centrale kerneområder. Efter år, hvor der har været alt for 

meget fokus på at få bygget Egedal Rådhus og at få profileret Egedal med en masse projekter 

uden nytteværdi, er der behov for, at vi vender os mod det væsentlige. Borgernes dom har 

været entydig. Kommunen har ikke gjort det godt nok. Og de gode historier, som der også er 

mange af, drukner i de dårlige. 

 

Vi konservative vil have fuldt fokus på velfungerende skoler og gode daginstitutioner i den 

kommende budgetperiode. Vi skal finde de midler, der er nødvendige for, at dette kan sikres. 

Her hjælper borgmesterens dialog om forventningsafstemning om serviceniveau ikke. Her 

hjælper heller ikke borgmesterens udtalelse om, at Egedal bruger 45 mio. kr. for meget på 

skolevæsenet. Det er der vist ingen, der kan genkende blandt børn, forældre eller ansatte. 

 

Vi konservative har altid haft borgerne i centrum. Det vil vi også have i de kommende 

budgetforhandlinger. 
__________________________________________________________________________ 

Ny bred boligaftale på plads 

Af Mette Abildgaard, MF (C), Politisk ordfører 

 Som I helt sikkert har fulgt intenst med i, har vi langt om længe fået landet en ny bred aftale om 

boligskatterne for de kommende år.  

Det har været vigtigt for os og for regeringen, at aftalen blev bred, fordi vi på den måde sikrer 

os, at en mulig kommende rød regering ikke laver en ny aftale med blandt andre 

Enhedslisten - og på den måde har vi sikret ro om boligskatterne den kommende tid.  

Vi kunne altså ikke regne med at få vores såkaldte 'luksusmodel', men alternativet havde 

været forfærdeligt.  

  

Får det så os konservative til at holde op med at tale om behovet for lavere boligskatter? Nej, 

det gør det selvfølgelig ikke. Tværtimod. Vi mener stadig, at løbende boligskatter er 

uretfærdige, og vi så dem helst afskaffet i morgen. Men det er vi desværre det eneste parti i 

Folketinget, der mener, og derfor må vi selvfølgelig indgå kompromisser på området.  
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Men hvad får den nye aftale så af konsekvenser for boligejerne i Egedal Kommune, tænker I. 

Og det kan jeg sjovt nok godt svare jer på - i hvert fald ud fra nogle gennemsnitsberegninger, 

som Skatteministeriet netop har offentliggjort.  

 

 
  

For en typisk bolig vil boligskatten falde med 1.300 kroner om året i 2021, som beregningen 

fokuserer på - og derudover er der samtidig aflyst ellers planlagte stigninger i grundskylden 

på hele 13.600 kroner.  

  

For boliger i den dyre eller i den billige ende er tallene lidt anderledes, men det kan I selv slå 

op på www.nye-ejendomsvurderinger.dk/min-boligskat/ og studere nærmere. Fælles er, at 

ingen skal betale mere i boligskat! 

  

Det er alt i alt et resultat, som vi i den konservative gruppe er tilfredse med, og vi har 

kategoriseret aftalen som 'en god aftale'. Selvfølgelig ser den ikke ud, som den ville have 

gjort, hvis vi alene havde siddet på 90 mandater - men så længe vi ikke gør det, kommer vi 

helt naturligt til at skulle gå på kompromis. Og det har vi det i øvrigt ganske udmærket med, 

for det ligger dybt i vores konservative DNA at søge indflydelse, hvor vi kan få det. 

Men I kan i hvert fald være stensikre på, at vi har kæmpet en hvis legemsdel ud af bukserne 

for at skabe det bedst mulige resultat.  

  

Som den tidligere socialdemokratiske spindoktor og nuværende politiske kommentator Noa 

Redington sagde live på TV2 NEWS i en debat om, hvilket parti der var kommet bedst ud af 

aftalen: 

  

"Jeg tror, der er mange boligejere, der skal være rigtigt glade for, at Det Konservative 

Folkeparti sad med ved bordet." 

  

Vi er tilfredse med aftalen, og det håber jeg også, at I er i Egedal - og så lover jeg i øvrigt, at vi 

kæmper videre for yderligere konservative resultater. Det er nemlig derfor, vi er her! 

  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXmPLck-jTAhXJKiwKHd2DCfwQjRwIBw&url=https://www.b.dk/nationalt/her-bor-danskerne-med-de-stoerste-indkomster&psig=AFQjCNGPjW4QXJyDRG3ak71VHH7c8SOukg&ust=1494602872124133
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Konservativ optimisme  
”Gå efter borgmesterposten!” 

 

 Niels Lindhardt Johansen (C), Byrådsmedlem  

 

En gang om året mødes alle kommunalpolitikere til det såkaldte topmøde i Kommunernes 

Landsforening, hver gang i Aalborg. Det skete også i år i marts måned. 

 

På topmødet er der separate gruppemøder for de enkelte partier. På det konservative møde 

deltager således de konservative deltagere i topmødet, heriblandt de mange konservative 

borgmestre. Vi drøfter kommunale emner, der er på dagsordenen på topmødet, og vi får en 

god gennemgang af det sidste års store sager i KL’s bestyrelse. Det er Tåstrups borgmester 

Michael Ziegler, der forestår denne gennemgang. 

 

På mødet deltager også repræsentanter fra den konservative folketingsgruppe. Det skete 

også i år, men der var noget, der var nyt.  

Denne gang deltog der tre konservative ministre med justitsministeren og partiformand 

Søren Pape Poulsen i spidsen. Fra mødet var der fuld opbakning til regeringsdeltagesen, og 

der var stor ros til alle vores ministre. 
 

 
                                                                             Foto: Niels Lindhardt Johansen 
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Der herskede en rigtig god stemning på mødet, måske også fordi meningsmålingerne på 

landsplan viser gode tegn og fremgang. Det gav optimisme på stolerækkerne. Vi står jo 

traditionelt stærk på det kommunale område, og landsfremgangen og gode karakterer til 

vores ministre – faktisk er vores justitsminister den mest populære minister i hele regeringen 

– afspejlede den politiske debat på mødet.  

Kommunalpolitikerne sagde: ”Hold fast til ministrene”, og Søren Pape svarede prompte, at vi 

til kommunevalget skal gå efter så mange borgmesterposter som overhovedet muligt. ”Indgå 

samarbejde for at få borgmesterposten”, lød opfordringen. ”Det giver muligheder”. Søren 

Pape nævnte sine egne erfaringer fra Viborg. En borgmesterpost er det bedste udgangspunkt 

for at føre konservativ politik. Og Søren Pape var optimistisk med hensyn til flere 

konservative borgmestre end i dag. 

 

Det konservative gruppemøde på KL’s topmøde er altid noget af det bedste på topmødet. Der 

oplever vi, at vi ikke er alene i Egedal, men at der er en stor samling af konservative i alle 

landets kommuner (på nær en enkelt eller to). Vi er med i et konservativt fællesskab. 

 

I år var det konservative gruppemøde nok det bedste, som jeg har deltaget i de snart 12 år, 

jeg har været med i kommunalpolitik. Det var nok også det mest optimistiske. 

 

Nu er det så op til os i Egedal frem til kommunalvalget og i de efterfølgende borgmester-

forhandlinger at være med til at sikre endnu en konservativ borgmester. 
 

__________________________________________________________________________ 

Ny form for dialog 
med foreningerne 

 

Af Charlotte Haagendrup (C), Byrådsmedlem   

 

I december måned besluttede et enigt Kultur- og erhvervsudvalg at fremtidige møder med 

foreningerne i stedet for at få foretræde enkeltvis kom ind og talte for udvalget, så skulle vi 

alle mødes sammen.  

Det blev afprøvet i forbindelse med april mødet, og sikke en god idé.  Snakken gik på hele 

mødet, der blev udvekslet ideer og tilbudt hjælp med lokaler, og flere fik kendskab hvordan 

de for eksempel kan hjælpe og bruge hinanden på en anden måde.  
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Efterfølgende har der været en del tilkendegivelser om, at denne måde, er en markant bedre 

måde at mødes på. Der var en synergi, som vi ikke ser, når taler enkeltvis med de forskellige 

foreninger og sammenslutninger. 

Nogle gange kan en simpelt lille idé, skabe så meget mere værdi. Vi vil i udvalget  fortsætte 

denne dialogform til og med vores foreninger fremover – jeg er sikker på det bliver til glæde 

og gavn for alle involverede.  

__________________________________________________________________________ 

HØRT OG SAGT FRA ’BORGEN’…! 

 
______________________ 

Nu sikrer vi bedre forhold 

for ordblinde unge 

Af Brigitte Klintskov Jerkel, uddannelsesordfører for Det Konservative Folkeparti  
 

Uanset hvilket udfordringer man har, skal man have muligheder for at uddanne sig. Det skal 

ikke være sådan, at fordi man har problemer med at læse eller skrive, så forhindres man i at 

tage en uddannelse.  
 

Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu præsentere et ordblindespor, der hjælpe ordblinde bedre 

gennem uddannelser og fjerne nogle af de problemer, som ordblinde møder.  

 

 

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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Den ordblinde i centrum  

I dag eksisterer der en række strukturelle problemer i uddannelsessystemet, der betyder, at 

ordblinde ikke kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.  

Eksempelvis har ordblinde i dag ikke adgang til de nødvendige hjælpemidler, fordi det 

betragtes som ”snyd”. Men det skal være slut.  
 

Med det nye ordblindespor skal der tages udgangspunkt i den enkelte ordblindes behov. Det 

er vigtigt, at vi ikke ser ordblinde som én stor gruppe, men i stedet dykker et lag dybere, og 

tilbyder en indsats beregnet til den enkelte.  
 

Helt konkret vil vi åbne op for brug af flere IT-løsninger, og give alle ordblinde adgang til 

digitale tekster, så de kan få dem læst højt og ikke tabes i undervisningen.  
 

Det er også vigtigt, at vi så tidligt som muligt udreder, hvem der har skrive- og 

læsevanskeligheder, så disse børn kan få særlige forløb, og lærerne får stillet de nødvendige 

ressourcer til rådighed.  

Ingen skal tabes på gulvet, bare fordi man er ordblind. 
 

__________________________________________________________________________ 

Nu skal miljøsynderne stoppes 

 Af Mette Abildgaard, miljøordfører for Det Konservative Folkeparti  
 

Lad mig gøre det helt klart – vi skal simpelthen ikke finde os i, at vognmænd og 

lastbilchauffører snyder med lastbilernes rensesystem, så udstødningsrøgen bliver blæst 

urenset ud, og derved efterlader store mængder sundhedsskadelige kvælstofoxider, såkaldte 

NOx’er, i luften. Det har vi ellers hørt om de seneste dage i pressen.  
 

Det er en luftforurening, der kan gøre os syge, og det skal stoppes. Derfor foreslår vi nu dels 

at tidoble den nuværende bødestraf og derudover indføre mulighed for kørselsforbud.  
 

Hårdere straf  

Det skal ikke kunne betale sig at snyde, og derfor foreslår vi altså at hæve bøderne fra de 

nuværende 1.000 kroner til det tidobbelte. Det vil forhåbentligt afskrække de fleste, hvis 

bøderne hæves til et niveau, hvor det kan mærkes.  

 

Men vi stopper ikke her, og vi mener ikke, bødestraf kan stå alene. Vi foreslår derfor 

samtidigt, at vognmænd eller chauffører skal kunne idømmes kørselsforbud i Danmark, hvis 

de opdages i at snyde. Det kunne eksempelvis være, at første gang man opdages i snyderi, vil 

man blive idømt et halvt års kørselsforbud. Og hvis snyderiet gentages, så er der altså ingen 

kære mor, og man vil kunne blive idømt permanent kørselsforbud.  
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Vores forslag skal både gælde danske og udenlandske chauffører, hvor sidstnævnte angiveligt 

er de hyppigste lovovertrædere. Derfor vil jeg nu have undersøgt, om det i forhold til EU-

reglerne kan lade sig gøre, at udstede et egentligt kørselsforbud for de udenlandske 

lastvogne og deres chauffører, der snyder.  
 

Vi gider ikke systematisk miljøsvineri. 
 

_________________________________________________________________________ 
 

Kommende arrangementer! 

 
__________________________________________________________________________ 

 

 
 

Opstillingsmøde til kommunalvalg 2017! 
Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 19:30 

i Egedal Rådhus 

Dronning Dagmars Vej 200, 

3650 Ølstykke 
 

 

På Den Konservative Vælgerforening i Egedals opstillingsmøde 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.  

Bestyrelsens forslag hertil vil fremkomme i forbindelse med særskilt fremsendelse af 

den formelle indkaldelse. 

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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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 grundlovsarrangement 

arrangeres i år af Furesø Konservative Vælgerforening, og som noget nyt her i valgåret 

er udover medlemmerne af de to vælgerforeninger også andre interesserede Egedal- og 

Furesøborgere velkomne!  

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! 

__________________________________________________________________________ 
 

 
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 konservativt 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   

mailto:eva_moel@post12.tele.dk
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MØD SØREN PAPE I HELSINGØR! 
Torsdag den 7. september 2017 

 

 
Helsingør Konservative Vælgerforening inviterer til møde med vores justitsminister og 

partiformand Søren Pape, hvor også medlemmerne af de nordsjællandske 

konservative vælger-foreninger vil være velkomne til at deltage.  

Nærmere oplysninger om tid og sted vil følge i kommende numre af Nyhedsbrevet. 

__________________________________________________________________________ 

PER STIG MØLLER 
I FREDENSBORG KONSERVATIVE VÆLGERFORENING 

Torsdag den 21. september 2017 

 

Fredensborg Konservative Vælgerforening har taget initiativ til et arrangement med 

Per Stig Møller, hvor medlemmer også i storkredsens øvrige vælgerforeninger  vil være 

meget velkomne! 
 

Mødet vil finde sted hos Simons Golf, Nybovej 5, 3480 Kvistgård 

 

Nærmere oplysninger om tidspunkt m.v. vil følge i kommende numre af Nyhedsbrevet. 

https://www.skyfish.com/p/konservative/525674/14736169?predicate=created&direction=desc
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK__XSxezTAhWFiywKHS7DCiIQjRwIBw&url=https://www.b.dk/kommentarer/per-stig-moeller-det-er-politikken-dumme&psig=AFQjCNFCDcF_YZnLkQhHekyZtotnietUlA&ust=1494753712012709
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__________________________________________________________________________ 

 

MØDE MED RASMUS JARLOV, MF 
Mandag den 9. oktober 2017 

 

 
 

Det oprindeligt planlagte møde med Rasmus Jarlov her i maj, der jo desværre måtte 

aflyses grundet hans orlov, er nu fastsat til ovenstående dato. Så sæt allerede nu kryds 

i kalenderen for en udbytterig og spændende aften! 
 

Nærmere oplysninger om tid og sted vil følge i kommende numre af Nyhedsbrevet 

__________________________________________________________________________ 

…Og sluttelig en aktuel meningsmåling 
 

Aktuelt vægtet gennemsnit sammenlignet med valget 18. juni 2015 
 

 
 

 
 

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

http://www.politiko.dk/barometeret
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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. juni 2017. Grundet forestående IT- omlægning tages dog 
forbehold for eventuel forsinket udsendelse. 
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