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Mindeord 

 
 

1.Viceborgmester i Egedal Kommune Jens Jørgen Nygaard 

Det er med den dybeste sorg Den Konservative Vælgerforening i Egedal har modtaget med-

delelsen om, at viceborgmester Jens Jørgen Nygaard efter længere tids sygdom var afgået ved 

døden søndag den 27. august om eftermiddagen.  
 

Alle vore tanker og al vor medfølelse går naturligvis i denne svære stund først og fremmest til 

Jens Jørgens nærmeste, der har mistet en varm og kærlig ægtefælle, fader og bedstefar. 
 

For Det Konservative Folkeparti og især for Vælgerforeningen i Egedal er det et stort tab. Det 

er ubegribelig trist og sørgeligt, at vi ikke mere har ham iblandt os. Han var et utrolig varmt, 

positivt, aktivt og idérigt menneske med et smittende humør. 
 

Jens Jørgen Nygaard var en markant skikkelse i det politiske liv først i den daværende Ledøje-

Smørum Kommune, hvor han fra 1998 til 2006 var borgmester og blev kåret som landets 

bedste borgmester, og siden 2006 som 1. viceborgmester i Egedal Kommune. Han levede og 

åndede for den kommune, han boede og virkede i, og især for dens borgere.  Mange har 

oplevet, at henvendte man sig til Jens Jørgen Nygaard, så blev der lyttet med interesse og siden 

handlet.  Jens Jørgen Nygaard har i sit politiske arbejde altid haft et varmt hjerte for kultur- og 

fritidsliv.  Han har været fortaler for og initiativtager til, at historiske steder i kommunen blev 

markeret og bevaret, og at alle de frivillige, der gennem forskellige fritidstilbud på mange 

områder sikrer sammenhængskraft i en kommune, havde gode vilkår. 
 

Jens Jørgen Nygaard var også en respekteret kollega i byrådet. Selv om han var kendt for ofte 

at kunne komme med en kvik bemærkning, var det lige så sikkert, at alle vidste, at man i ham 

havde en ordholdende kollega.  Selv om Jens Jørgen Nygaards politiske engagement var båret 

af en dyb forankring i de konservative værdier, var han også en stor realpolitiker, der var 

indstillet på at finde kompromiser og løsninger til gavn for borgerne. 
 

Jens Jørgen Nygaard efterlader sig et stort savn hos alle os, der kendte ham og holdt af ham. 
 

Ære være hans minde! 
 

 

Den Konservative Vælgerforening i Egedal Kommune 
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Der er plads til forbedringer!  
 

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

Med jævne mellemrum bliver der foretaget sammenligninger af kommunernes serviceniveau.  

Det sker blandt andet fra diverse organisationers side, fra KORA (Kommunernes og 

Regionernes analyseinstitut), ligesom der også kan findes nøgletal på Indenrigsministeriets 

hjemmeside.  Og endelig er der også diverse rapporter, der beretter om kommunernes ageren 

på forskellige områder.   

Den seneste af den slags kom fra børne- og socialministeriet, hvor det viste sig, at Egedal Kom-

mune fik omgjort 40% af i alt 96 klagesager, og på børnehandicapområdet hele 73% af i alt 26 

klagesager.  Det er ikke godt nok!  Og heldigvis udtalte den ansvarlige centerchef da også, at vi 

godt kan gøre det bedre.  Jamen, så er det vel bare at komme i gang. 

Vi har ligget i bunden i undersøgelser fra såvel Dansk Industri, som Dansk Arbejdsgiverforening 

som fra Byggeriet. Borgertilfredshedsundersøgelsen gav også en placering i bund.  Og KORA 

fortalte, at vi bruger flere penge på folkeskolen og administrationen end sammenlignelige 

kommuner. Disse negative undersøgelser bliver ofte fulgt op med bemærkninger fra admini-

strationen om, at man ikke direkte kan sammenligne, da udgifter opgøres (lidt) forskelligt fra 

kommune til kommune, at ansatte registreres med forskellige stillingsbetegnelser, at spørgs-

målene er for ensidige eller ikke relevante osv. 

Jeg skal ikke benægte, at alle disse årsager kan spille ind. Men med så mange dårlige 

placeringer, må der være noget om snakken.  Det er jo i øvrigt samme indtryk man får ved sam-

taler med kommunens borgere. Så derfor er det bestyrelsens, byrådsgruppens og min hold-

ning, at dét skal vi have ændret i den kommende valgperiode.  Vi skal blive bedre til at lytte til 

borgerne og til at se på, hvordan de gør det i andre kommuner, der klarer sig bedre. Vi har som 

mål at komme i den bedste femtedel blandt landets kommuner, og vi vil arbejde benhårdt for 

at nå dette mål. Det må kunne lade sig gøre med den befolkningssammensætning og det 

skattegrundlag, vi har. 

Jeg har naturligvis noteret mig, at vi klarer os flot på området med flygtninge og integration, at 

vi har lave arbejdsløshedstal og også på enkeltområder på skoleområdet får fine karakterer, 

men én enkelt svale gør ingen sommer!  
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Budgetforhandlinger i fuld gang! 

Niels Lindhardt Johansen (C), Byrådsmedlem, medlem af Økonomiudvalget 

Et af årets højdepunkter i byrådsarbejdet er udarbejdelse og vedtagelse af budgettet for det 

næste år. Det er nemlig her, at det er muligt at afsætte midler til de aktiviteter, som man synes 

er vigtige. Det kan være på skoleområdet, bedre normeringer i børnehaver eller på 

plejecentrene, det kan være penge til en cykelsti eller til idræt for ældre eller noget helt andet. 

Penge med konservative aftryk. Men der skal jo være penge til det hele, så det er også 

tidspunktet, hvor vi skal skære lidt ned på de områder, der betyder mindst for borgerne. 

Det er meget spændende. Det foregår lige nu. Én fra hvert parti sidder sammen med 

borgmesteren og forhandler. Vi har en måned til at opnå et godt resultat. Det tror jeg, at vi gør. 

Det er jo valgår, og ingen har vist lyst til at stå alene udenfor et budgetforlig. Men et forlig 

betyder også, at man ikke kan få alt, hvad man peger på. Kunsten er at få de andre partier med 

på vore ideer, medens de tror, at det er deres egne forslag. 

I år har vi en udfordring på p.t. at finde godt og vel 60 mio. kr. for at skabe den fornødne balance 

mellem indtægter og udgifter, og hvor der også er overskud til at dække afdrag på kommunens 

gæld og penge til investeringer. 

Fra konservativ side går vi ind i forhandlingerne med det klare ønske, at vi skal spare så lidt så 

muligt på de borgernære områder, daginstitutioner, skoler og ældreområdet.  

Vi skal have gode børnehaver, hvor forældrene føler, at de får en børnepasning med høj kvalitet 

med fagligt personale. Det er attraktivt for en kommune, og tilfredse forældre er gode 

skatteydere.  

Det siger sig selv, at vi skal have høj kvalitet i vores skoler. Når vi investerer i vores børn, 

investerer vi også i Danmarks fremtid.  

Og de ældre fortjener et højt serviceniveau. Heldigvis er mange ældre i kommunen meget 

selvhjulpne, men de, der har behov for hjælp og særlig hjælp, de skal have det. De skal ikke 

tigge om hjælp. Det skylder vi dem. 

Desværre har kommunen i mange år haft et af landets mindste kultur- og fritidsbudgetter. 

Uden kultur, historie, frivillig indsats og foreninger mister vi livskvalitet. Vi vil forsøge at forøge 

budgetterne til disse aktiviteter på næste års budget. 
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På anlægsområdet vil vi arbejde på at fremrykke byggeriet af en ny daginstitution i Ledøje-

Smørum. Vi ønsker, at den skal stå klar allerede i 2019. Og forsætte med at renovere 

kommunens bygninger og gøre dem mere energieffektive. 

Vi vil gennemgå de ikke så borgernære områder med tættekam for at finde midler. Vi har ikke 

behov for store brandingkampagner eller direkte TV fra byrådssalen for bare at nævne to 

eksempler. 

Jeg kan ikke love, at vi får alle vores ønsker igennem. Men jeg kan love, at byrådsgruppen vil 

forfølge konservative ønsker, og jeg kan love, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan under budget-

forhandlingerne for at sikre et resultat, vi kan være stolte af i den konservative lejr. 

__________________________________________________________________________ 
 

Egedals jordemoderklinik lukkes 

ved udgangen af 2017! 
 

Af Charlotte Haagendrup (C), Byrådsmedlem, fmd. Kultur- og Erhvervsudvalget,    
                                            medlem af Social- og Sundhedsudvalget   

 

Så lukkes Egedals jordemoderklinik pr. 31.12 17. Kedelig, trist, og aldeles tåbeligt.  

Hvis det var for at få bedre lokaler, lettere adgang for de gravide og fordi der var en 

fødeafdeling, hvilket kunne tilføre noget synergi, så ville det give mening. Men at man lukker 

på baggrund af at skulle spare. Og derfor samler jordemoderklinikkerne, og sender gravide fra 

Egedal til Frederikssund hospital, virker på mig, helt ude i skoven. Særligt når de fødende 

kvinder sendes til fødsel på Herlev.  
 

Et enigt byråd i Egedal har endda tilbudt regionen at stille lokalerne til rådighed til 0,- kr.  

Vi har argumenteret for at det giver bedst mening at jordemoderklinikken ligger her i Egedal, 

tæt på offentlig transport, men nej, siger regionen.  

Regionen skal spare, og så skal jordemoderklinikkerne samles, udtaler formanden for 

sundhedsudvalget, Karin Friis Bach (R). 
 

Hvordan er man kommet frem til denne beregning?  Nu er Regionen jo sammensat af mange 

forskellige mennesker fra mange steder i regionen, så jeg undskylder gerne Karin, fordi hun 

ikke kender til de lokale forhold – hov vent – hun er faktisk lokal i Egedal, hvor hun bor.  
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Det ville have klædt en lokal politiker i regionen at rådføre sig med f.eks. det lokale social-og 

sundhedsudvalg. 

Hun burde således i kraft af lokalkendskab i sit område, kende til transportmuligheder til og 

fra Frederikssund Sygehus kontra Egedal Sundhedshus. Hun burde også vide, at vi i Egedal har 

rigtig mange nye borgere, som sandsynligvis ikke har bil. Som sandsynligvis har brug for lidt 

ekstra gennem graviditeten, og når vi alle ved at der ikke er en fødeafdeling på Frederikssund 

sygehus, er der ingen god og fornuftig grund for at jordemoderklinikken skal samles der. Man 

kunne vel i Regionen have tænkt ud af boksen, og foreslået at i stedet for Frederikssund kunne 

den være lagt i Egedal, hvis det, som KFB udtaler, blot drejer sig om at samle jorde-

moderklinikken?  
 

I det seneste år, har vi gang på gang set nogle umanerlige dårlige ideer og dårlige beslutninger, 

fra regionerne samlet set. Kampen mellem kommuner og regioner om betaling for kropsbårne 

hjælpemidler for diabetes patienter. Der har været udpegning af grusgrave, uden at kigge på 

de lokale områder, og rådføre sig med lokalviden. Nu kommer lukning af jordmoderklinikken i 

Egedal – for det første uden at være i dialog, men blot en opsigelse.  
 

Jeg ærgres over at regionerne ikke har mere interesse i at lave gode løsninger for borgerne. De 

virker på mig, som hævet over de lokale politikere, deres bagland og almen sund fornuft.  

Jeg tænker at måske kunne man lave nogle meget bedre løsninger, hvis samarbejde blev sat 

på dagsordenen i regionerne. Uanset hvordan man er valgt som politiker, er man vel valgt på 

at gøre det bedste for borgerne?! 
__________________________________________________________________________ 

Arven fra Jens Jørgen … 

Niels Lindhardt Johansen (C), Byrådsmedlem, medlem af Økonomiudvalget 
Vi konservative i Egedal står overfor en kolossal udfordring og opgave. Vi skal forsøge at løfte 

arven fra Jens Jørgen. Han har om nogen tegnet Det konservative Folkeparti i hele Egedals 

levetid, det vil sige i godt og vel 10 år. Han har været den synlige leder alle steder i kommunen. 

Han har mødt op til utallige arrangementer, og bedst var han, når det var lokale ildsjæle, 

sportsudøvende børn, unge der lavede mad over bål, med historiske indlæg når der var 

mulighed for det, i samtaler med borgerne ved Brugsen i Smørum eller ved Føtex ved siden af 

rådhuset. Han var der, når svømmehallen skulle renoveres, når hullerne i vejene blev for store. 

Jeg kunne blive ved. Altid åben, altid lyttende. 
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I byrådet var Jens Jørgen også i sit es. Altid med et klart budskab, borgerne frem for mursten. 

Altid godt forberedt og altid med historien og fortiden som god ballast. For os, der ikke har 

været så længe i politik, var han en inspiration. Hans største force var imidlertid, at han kunne 

se, hvor der skulle ageres politisk for at tilgodese og fremme konservative tanker, ideer og 

visioner. Han var nemlig meget bevidst om, at det ikke var nok at have visioner og tanker om 

en rigtig konservativ kommune. Man skulle også kunne samarbejde med de øvrige partier, 

således at der kunne skabes et flertal. Jens Jørgen var god til at skabe samarbejde med de 

øvrige partier i byrådet. Han kunne ”læse” de andre partier. Det var ikke så svært at gå til 

forhandlinger, når man havde Jens Jørgen som sparringspartner og sikkerhedsventil. 

Nu skal vi tage ovre, resten af byrådsgruppen. Vi har fået et godt nyt medlem i Lars Jacobsen. 

Han er stærk på bygninger, byudvikling, projekter, økonomi og meget andet. Det er der behov 

for i en kommune, hvor der er store udbygningsplaner omkring Egedal Rådhus, Føtex mv. Vi 

andre må løfte visionerne for fremtidens Egedal. Vi må sikre, at der fortsat er et godt samar-

bejdsklima med de øvrige politiske partier. Det kræver erfaring og omtanke. Og det kræver, at 

vi kan indgå kompromisser for at få store konservative aftryk. Jeg tror på, det kan lade sig gøre. 

Den sidste udfordring, og måske den største her foran kommunevalget, er, at vi kan få alle de 

tusindvis af vælgere, der stemte personligt på Jens Jørgen og medvirkede til, at han var den 

person, der fik flest personlige stemmer i Egedal, også vil stemme konservativt ved det 

kommende valg. Det kan byrådsgruppen ikke klare alene. Dér skal alle vi konservative, 

byrådsgruppe, kandidater og hele vælgerforeningen yde en indsats. Alle skal medvirke. Vi skal 

løfte i flok. Gør vi det, får vi et godt valgresultat. 

__________________________________________________________________________ 

Dagplejen i Egedal 

Af Charlotte Haagendrup (C), Byrådsmedlem, fmd. Kultur- og Erhvervsudvalget,    
                                       medlem af Social- og Sundhedsudvalget   
 

Det har aldrig været en konservativ mærkesag , at forældre (og børn) ikke skulle have et valg.  

Derfor er jeg mere end glad for, at alle partier i Egedal byråd, allerede inden budgetforhand-

lingerne kunne tage forslaget af bordet om helt at nedlægge den kommunale dagpleje. Det 

betyder nemlig alverden for forældre og børn, at der er mulighed for at vælge andet end 

vuggestue.  
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I disse år hvor der er en stigning i børn med forskellige udfordringer og forstyrrelser, kan det 

især gavne at barnet er i et trygt miljø, hvor der ikke er meget støj og mange forskellige 

mennesker at forholde sig til. Blandt andet har sensitive børn bedst af rolige omgivelser i de 

første år.  

Jeg glæder mig over, at vi konservative har været imod forslaget, da vi ved, at barnets første 

år er de vigtigste i forhold til udvikling. Det betyder naturligvis også at vi skal finde de to 

millioner kroner et andet sted, men det må vi så gøre.  

Samtidig skal vi konservative slå et slag for, at der ikke hvert år kommer sådanne forslag op. 

Det er ikke i orden overfor vores dygtige medarbejdere, at de tilbagevendende kan se sig selv 

i et sparekatalog. Det kan vi ikke være bekendt. 

 ________________________________________________________________________ 
 

En fyldt kirke tog afsked 

med Jens Jørgen  

 
Lørdag den 2. september, en smuk sensommerdag, blev Jens Jørgen bisat i hans elskede Ledøje 

Kirke, hvor han jo så mange gange har vist rundt og holdt foredrag.  

Fremmødte fra nær og fjern fyldte kirken til mere end bristepunktet, hvad der mere end meget 

andet jo vidnede om, hvor vellidt og respekteret Jens Jørgen havde været. Også et sandt hav af 

blomsterhilsner og kranse fra både familie, venner, kolleger, foreninger, virksomheder og de 

mange enkeltpersoner, som Jens Jørgen gennem årene har været i kontakt med, prydede det 

historiske kirkerum, hvor levende lys markerede de fyldte stolerader.  En på alle måder smuk 

og stemningsfuld ramme om et sidste farvel til Jens Jørgen.  

Mange var da også synligt bevægede under bisættelsen, hvor sognepræst Edith Thingstrup 

som nær bekendt af Jens Jørgen holdt en meget personlig og følelsesladet tale, og hvor Jens 

Jørgens ægtefælle Anne-Magrethe smukt og værdigt støttet af børn og børnebørn til slut tog 

kærligt afsked med sin mand og takkede for fremmødet og de mange hilsner og smukke ord 

om Jens Jørgen, hun og familien havde modtaget, hvorefter kisten blev båret ud til tonerne fra 

et børnekor, der sang Leonard Cohens smukke ’Hallelujah’.               
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-Også på Rådhuset blev Jens Jørgen i øvrigt mindet. Ikke blot gik flaget på rådhuset på halv, da 

meddelelsen om hans alt for tidlige død blev kendt – fra samtlige partier og politiske kolleger 

udtaltes smukke og dybtfølte mindeord. Og, måske mest gribende, da byrådet ved sit første 

efterfølgende møde efter Jens Jørgens død trådte sammen, stod Jens Jørgens plads i 

byrådssalen tom men smukt prydet af en stor buket hvide blomster. En respektfuld og fortjent 

markering af hans livslange og resultatrige indsats for borgere og kommune. 

UL. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Vi forbedrer nu danskernes 

pensionsmuligheder 

 Af Mette Abildgaard Juulsager, gruppeformand, Det Konservative Folkeparti 

I mine teenageår i Konservativ Ungdom kunne vi KU’ere godt sætte tingene lidt på spidsen. En 

af vores aktioner var engang at sprætte en madras op for at gemme pengesedler i den. Det var 

i sin tid en kritik af udligningsskatten, fordi netop den skat betyder, at det for nogle mennesker 

nærmest bedre kan betale sig at gemme penge til pensionsalderen i sine møbler end i en 

pensionsopsparing. Udligningsskatten er som bekendt den skat, som, da den blev indført, 

betød 6 % beskatning af større pensionsudbetalinger. 

I regeringens nye skatteudspil fjernes udligningsskatten i 2018 i stedet for 2020. Det har længe 

været et konservativt ønske, og derfor er det også meget glædeligt, at regeringen fjerner en 

skat, der straffer folk for selv at spare op til livet efter arbejdsmarkedet. 
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Når man igennem et helt liv arbejder hårdt i et af verdens højst beskattede lande for at kunne 

lægge penge til side til en ordentlig pension, er det ikke rimeligt, at man skal beskattes på ny, 

når man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Man straffer med andre ord de mennesker, 

der handler fornuftigt og sparer op. Og det er ufornuftigt at straffe sund fornuft. 

Det lader dog heldigvis til, at vi nu allerede fra 2018 ikke længere behøver at gemme penge i 

madrasserne men i stedet investere dem i vores alderdom uden at frygte skattehammeren, 

når vi skal nyde godt af vores optjente pension. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Motion er sundt, også i små doser – 

Omdelere søges! 
Vi havde trykt sommerpostkortene til husstandene i Egedal, og nogle få var også blevet omdelt.  

Men vi blev jo så desværre nødt til at standse med omdelingen, da vi efter meddelelsen om 

Jens Jørgens død selvfølgelig ikke ville omdele et postkort med et billede af Jens Jørgen stående 

blandt kandidaterne. 

Vi har nu fået trykt nye postkort, som vi gerne skal have omdelt for at sende et tydeligt signal 

om, at vi fortsat er klar til valgkamp 2017 - også efter Jens Jørgens alt for tidlige og tragiske død.   

Så derfor en indtrængende bøn om hjælp - bestyrelse og kandidater er også klar, men vi har 

samtidig også travlt med andre dele af valgkampen.  Så kan du klare bare din egen vej og evt. 

nabovejen eller bare 50 postkort gerne over et par dage, vil vi være glade. Så henvend dig 

omgående - evt. med ønske om foretrukkent område - til Lars Falk Hansen på mail til  

lfh@falki.dk 

Lars vil så klare det praktiske.  Husk, vi kæmper for en fælles sag og skylder ikke mindst Jens 

Jørgen at få et godt resultat! 

mailto:lfh@falki.dk
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv8e-NvZ_WAhUqS5oKHWnpD9UQjRwIBw&url=http://vikasweb-vikasweb.blogspot.com/2008/11/&psig=AFQjCNHuCq_ShAPR93AaEnogfL-ysLDdKg&ust=1505299790207318
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Valgtilforordnede søges ligeledes 

– også på deltid! 
 

Tirsdag den 21. november er der valg til byrådet og regionsrådet.  I den anledning er der brug 

for tilforordnede.  Vi har i alt 17 pladser fordelt på kommunens valgsteder.   

Hvis du kunne have lyst til at være med og få en hyggelig dag i demokratiets tjeneste sammen 

med andre politisk interesserede, så giv mig venligst senest den 1. oktober besked på mail til  

eva_moel@post12.tele.dk 

Hvis du ønsker at være tilforordnet, har jeg brug for oplysninger om navn, adresse, e-

mailadresse og telefonnummer.  Du er også meget velkommen til at angive ønske om, hvor 

du gerne vil være, det kan jeg dog ikke love at opfylde, men jeg vil gøre mit bedste. 

Rent praktisk: Vi mødes om morgenen kl. 7 og slutter, når stemmerne er talt op, forhåbentlig 

senest kl. 22.  Kommunen sørger for forplejning fra morgenmad og til dagen er slut.  Der 

udbetales diæter, hvoraf vi håber på, at du vil donere et beløb til vælgerforeningens valgkasse.  

Deltid:  Da valgstederne denne gang åbner allerede kl. 8 mod tidligere kl. 9, er mødetid allerede 

kl. 7.  Kommunen har skønnet, at det kan blive en meget lang dag, og har derfor givet mulighed 

for deltidsdeltagelse enten fra kl. 7.00 – 15.00, eller fra 15.00 til stemmerne er optalt.   

Deltid kræver naturligvis, at jeg kan få det til at gå op, dvs. at der er lige mange, der ønsker 

første og andet tidsinterval, og at det også passer med evt. ønskede valgsteder.  

EM. 
 

mailto:eva_moel@post12.tele.dk
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8nLGawp_WAhVCb5oKHfa4AGEQjRwIBw&url=https://www.colourbox.dk/vektor/vektor-5138109&psig=AFQjCNEEW_jUlAUnlSyXYxAoa7sjWDyNhg&ust=1505301211838381
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Kommende arrangementer! 

 
 

________________________________________ 
 

VIGTIGT! Den Konservative Vælgerforening i Egedal afholder 

Ekstraordinær 

generalforsamling 
   Mandag den 18. september 2017 kl. 19.30 

     i Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse 
 

Dagsorden: 
 

         Punkt 1. Valg af dirigent  

                                                   Punkt 2. Valg af 4 stemmetællere  

                                                   Punkt 3. Valg af spidskandidat  

         Punkt 4. Godkendelse af den hidtidige indstillede kandidatliste 

                         med de nødvendige tilkomne ændringer  

          Punkt 5. Eventuelt  
 

Bemærkninger til dagsordenen: 

Ad. Punkt 3. Der er p.t. opstillet to kandidater, hhv. Charlotte Haagendrup og Niels Lindhardt 

Johansen. De vil begge få lejlighed til at præsentere sig på generalforsamlingen.  

Ad. Punkt 4. På den oprindeligt besluttede kandidatliste indtog Charlotte Haagendrup og Niels 

Lindhardt Johansen pladserne 2 og 3. Derefter følger på nuværende tidspunkt i rækkefølge:  
 

Lars Falk Hansen  

Dan Haugbøl  

Charlotte Valentin  

Mathias Guhle Nielsen  

Ricky Kofoed-Madsen  

Jimmy Bernard  

Peter Dreyer  

Nikolaj Lundsteen  

Ingrid Bay 

 

Formel skriftlig indkaldelse er iht. gældende vedtægt i øvrigt udsendt til alle medlemmer af Vælgerforeningen. 
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Invitation fra den Konservative Vælgerforening i Fredensborg: 
 

 
__________________________________________________________________________ 

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

 Stenløse Kulturhus (det tidligere Rådhus) kl. 19:30 
 

 
 

Der har netop været åbning af det ny Folketingsår, så her er chancen for at få den seneste 

opdatering.  Vi vil også høre om forsvarsforhandlinger, Brexit, EU, det aktuelle trusselsbillede 

og det europæiske og globale verdensbillede. Rasmus Jarlov er næstformand i folketings-

gruppen og ordfører for bl.a. forsvar, finans, beskæftigelse, reformer og EU. 
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Sæt  X i kalenderen allerede nu! 
 

Den Konservative Vælgerforening i Egedal 

afholder 

Ordinær generalforsamling  

den 25. januar 2017 kl. 18.30 
 

 
 

Indkaldelse og dagsorden samt nærmere oplysning om sted og eventuel mulighed for 

fælles spisning forud for generalforsamlingen fremkommer senere. 
__________________________________________________________________________ 

Valgmøder – foreløbig kalender 
 

 

Konservative i Egedal: 2. oktober kl. 14.00 - 15.00 Søren Pape 

kommer til Egedal 

Ældresagen:      10. oktober kl. 19.00 i HEP-huset  

26. oktober i Ledøje-Smørum i Kulturhuset, 

Flodvej i Smørum 

Alle politiske partier: 30. oktober Valgarrangement på Borgertor-

vet i Egedal Rådhus kl. 18.00 - 19.00 

 Spisning med politikere på Borgertorvet i kl. 

19.00 – 19.55 

 TV Lorry på Borgertorvet kl. 19.55 – 20.35 
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Konservative i Egedal: Mette Abildgaard, MF kommer til Egedal 

den 4. november – nærmere oplysning om 

tid og sted fremkommer senere 

Ung Egedal:     8. november kl. 18.00 – 21.00 i Stenløse 

Kulturhus 

Egedal Gymnasium:  9. november kl. 10.00 – 11.30 

Egedals Erhvervsforening: 9. november kl. 19 – 21 i Egedal Rådhus 

Autismeforeningen: 13. november kl. 19.00 – 21.00 i Stenløse 

Kulturhus 

Skolebestyrelserne og Egedal   

Lærerkreds: 16. november kl. 19 – 21.30 i Egedal Rådhus 

 

_______________________________________________________________________ 

 

…Og sluttelig en aktuel meningsmåling 
 

 
 

Vægtet gennemsnit den 9. september 2017 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 medio oktober 2017.  
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