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Resultater og realiteter 
 

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

Så er KV17 ovre, vi kender resultatet og kan tolke på det.  Det har kommentatorer, politikere 

både på landsplan, kommunalplan og fra partihovedkontorer gjort.  Det vil være synd at sige, 

at de er helt enige. Men alle har dog været enige om fremgang for Socialdemokratiet, 

tilbagegang for Venstre, og at hverken Liberal Alliance eller Dansk Folkeparti fik den ventede  
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fremgang, ligesom der heller ikke for alvor kom et kommunalpolitisk gennembrud for 

Alternativet og slet ikke for Nye Borgerlige.  

Vi har naturligvis også oplevet som vanligt at se uforudsigelige alliancer, når der skulle vælges 

borgmestre.  Ingen nævnt og ingen glemt.  Men alle ved vist nu, hvor Slagelse, Læsø og Fanø 

er placeret på det danske landkort. 

I vor egen kommune vil jeg nævne det glædelige først:  Blå blok fik samlet 53,4% af stemmerne.  

Der er altså klart borgerligt flertal!  Det udmøntede sig da også i konstitueringsaftalen på 

valgnatten, hvor der stod, at der skulle være borgerligt flertal i alle udvalg (undtagen Børne- og 

Unge udvalget, der kun har 2 medlemmer).   

Denne del af aftalen holdt desværre ikke længe. I anden omgang af forhandlingerne var det 

blevet til, at der ikke skulle være borgerligt flertal i Skoleudvalget og i Social- og Sundheds-

udvalget.  Jeg udtrykte utilfredshed med denne beslutning, men det blev ikke anderledes.  Nu 

kan vi naturligvis trøste os med, at mange udvalgsbeslutninger efterfølgende skal i Økonomi-

udvalg og Byråd, hvor der er mulighed for at ændre på en indstilling fra et udvalg. 

Et mere glædeligt resultat er, at Det Konservative Folkeparti, som det eneste parti ud over 

sejrherrerne Venstre og Socialdemokratiet, fik en udvalgsformandspost, nemlig formanden i 

Kultur- og Erhvervs-udvalget.  Et udvalg, der beskæftiger sig med to af vore mærkesager, så nu 

har vi altså muligheden for på disse områder at profilere os i borgernes øjne i de kommende 

år.   

Men når disse to glædelige ting er nævnt, må vi jo desværre også med sorg konstatere, at vi er 

gået tilbage fra 4 til 2 mandater i Byrådet.  Vi vidste godt, at det ville være op ad bakke for os, 

og vi forventede nøgternt set også en tilbagegang, men ikke en halvering.  Det er klart, det har 

givet anledning til overvejelser i såvel byrådsgruppe som bestyrelse, men det stopper 

forhåbentlig ikke her.  Vi vil i alle tilfælde gerne involvere alle medlemmer i en drøftelse af 

valgresultatet og fremtiden, og om hvordan vi sikrer, at vi får et langt bedre resultat ved KV21. 

På dette sted burde der måske også have været bemærkninger om finanslov, skattereform, 

udlændingepolitik, Brexit, regeringsdannelse i Tyskland, EU’s fremtid, Trump og Nordkorea, 

men alt dette er lige nu uafklaret, og meget af det vil sikkert også præge 2018.   

Jeg vil derfor blot slutte med at ønske en rigtig glædelig Jul og et velsignet Nytår til alle læsere 

og deres kære! 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwidpfuDo4fYAhUkOpoKHRuTC0oQjRwIBw&url=http://clipart-library.com/transparent-christmas-cliparts.html&psig=AOvVaw20szsQ_5Yx07V3ejVZqTvE&ust=1513264308136745
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Valgresultatet KV17  
Tirsdag den 21. november 2017 kunne vælgerne i Egedal Kommune stemme på 68 forskellige 

kandidater, der kæmpede om 21 pladser i Byrådet.  Resultatet blev som nedenstående:  

Socialdemokraterne 

6 mandater (6.234) 

Ib Sørensen (972) 

Vicky Holst Rasmussen (637) 

Henriette Thirup-Bielefeldt (359) NY 

Hamad Mahmoud (262) NY 

Anne-Mie Højsted Johansen (427)  

Lasse Nørreskov (308) NY 
 

Radikale Venstre 

3 mandater (2.802) 

Rikke Mortensen (1.473) 

Jacob Peter Loessi (559) NY 

Helle Anna Elisabeth Nielsen (125) NY 
 

Det Konservative Folkeparti 

2 mandater (2.784) 

Charlotte Haagendrup (610) 

Niels Lindhardt Johansen (353) 
 

SF 

1 mandat (1.632) 

Jens Skov (380) NY 
 

Liberal Alliance 

1 mandat (963) 

Bendt Tranekjær (269) 
 

Dansk Folkeparti: 

2 mandater (2.503) 

Peter Rosgaard Hemmingsen (243) 

Bettina Zarp (347) NY 
 

Venstre 

6 mandater (6.613) 

Karsten Søndergaard (2.132) 

Ole B. Hovøre (308) 

Bo Vesth (240) 

Carina Buurskov (465) 

Bettina Hilligsøe (486) NY 

Ulrik John Nielsen (480) NY 

Alternativet 

0 mandater (543) 
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Vort byrådsmedlem Niels Lindhardt Johansen har supplerende kommunens opgørelse udarbejdet en oversigt 

over stemmefordelingen på stemmestederne i 2017 sammenlignet med kommunalvalget i 2013, der med 

beklagelse for forringet læsbarhed pga. nødvendig nedskalering til Nyhedsbrevets format bringes nedenfor: 

 

 
 

__________________ 
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KV17 gav os en sviende øretæve  

- men nu gælder det fremtiden! 
 

  Ulrik Linvald, næstfmd. i Det Konservative Folkeparti i Egedal 
 

 

 

Det blev desværre en sviende øretæve til De Konservative i Egedal ved kommunalvalget den 

21. november.  

Forventningerne var ganske vist på forhånd skruet ned. Efter Jens Jørgen Nygaards tragiske 

død i august og Erhard Filtenborgs beslutning om at gå på pension efter mangeårig stor indsats 

i Byrådet stod partiet ved valgkampens start uden vore hidtidige store stemmeslugere. Men vi 

håbede da i al fald på 3 mandater. Men trods stor indsats under valgkampen gik det desværre 

ikke efter forventning. Kun 2 mandater blev det til.  
 

Bortforklaringer i stil med ’det kunne da være gået langt værre’, overdrivelse af få lyspunkter 

eller forsøg på at nedtone valgnederlaget hverken pynter eller hjælper.  Vi kan først som sidst  

ligeså godt se nederlaget i øjnene og i stedet bruge kræfterne på nøgternt og fordomsfrit at 

finde ud af hvor og hvorfor, det gik så galt – og lære af det.  
 

Som konservative i Egedal har vi jo stadig masser at byde på. Stærke politiske bud på frem-

tidens Egedal, 2 gode folk i Byrådet, engagerede og kompetente kræfter i baglandet, en velfun-

gerende vælgerforening med fortsat medlemstilgang og en KU-afdeling under opstart. 

Samtidig støttes vi utvivlsomt også af en ”landspolitisk effekt”.  Når henses til valgresultaterne 

i andre kommuner udover landet, de gunstige landspolitiske meningsmålinger, en særdeles 

populær partiformand/minister, en stærk kredskandidat og MF’er samt stor tilgang af nye 

medlemmer til Det Konservative Folkeparti, der netop har rundet flere end 10.000 medlemmer, 

har den konservative sag i al fald åbenlys medvind i disse år.  

Så slaget er langtfra tabt. Vi har tværtimod hele 4 år til at vinde et nyt! 
 

Men vi skal rigtignok her i Egedal blive bedre til at sælge varen. Meget bedre.  

Både i tale, tekst, på de sociale medier og i den personlige fremtræden har vi efter alt at dømme 

manglet fornøden gennemslagskraft eller valgt en forkert form til at italesætte og vinde 

vælgerne for de konservative dagsordner.  

Men det handler også om indsatsen på andre fronter. Der skal arbejdes hårdt i Byrådet. 

Konkret og synlig indflydelse er vigtigere end nogensinde at satse på. Og ressourcer, 

kompetencer og erfaringer bør udnyttes optimalt i tæt samarbejde mellem bestyrelse og 

byrådsgruppe! 
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Hensynet til et godt samarbejde, konstruktiv tilgang til nødvendige kompromisser og brede 

forlig i Byrådet bør dog ikke tilsløre, at vi fortsat er et selvstændigt parti med egne mærkesager 

og holdninger. Så selvom der i den politiske hverdag altid er tale om en balancegang mellem 

det ønskelige og det mulige, bør vi i al fald ikke undlade at give vore synspunkter kant, når det 

gælder profilerende mærkesager. 
 

Og alt handler jo i øvrigt ikke kun om, hvad der foregår i byrådssalen, udvalgsværelserne og i 

rådhusets korridorer.  

De seneste års sammenlignende undersøgelser af kommunerne har med al ønskelig tydelig-

hed vist, at borgernes oplevelse af kommunen og dens administration ligger ganske langt fra 

politikernes intentioner og embedsmændenes regneark. Hvortil kommer, at valgkampen 

endnu engang dokumenterede, at borgerne fortsat orienterer sig efter det nære og lokale. 

Uanset politikeropfordringer til også at se på helheden. 

Der er derfor al mulig god grund til at nytænke kontakten og dialogen med borgerne, og i langt 

større omfang end hidtil vægte deres synspunkter, oplevelser og ønsker som konkrete input 

og korrektiver til de politiske beslutningsprocesser.   
 

Vælgerforeningens rolle skal næppe heller undervurderes. Både som inspirerende og socialt 

samlingspunkt for medlemmerne, platform for netværksdannelse, agitation og rekruttering af 

nye medlemmer og politiske talenter – samt, ikke mindst, politisk klangbund for 

byrådsgruppen og demokratisk smeltedigel for aktiv politikformulering og -styring.  

Men vigtigst af alt er, at alle gode kræfter nu står sammen om i fællesskab at løfte  de mange 

nye store udfordringer og opgaver, som ligger foran os. Vi bliver alle nødt til at lytte, lære, give 

vort besyv med og være parate til at tage initiativer og i øvrigt ikke være bange for at afprøve 

nye måder at gøre tingene på.  Både udadtil og på de indre linjer. Og jo før, vi kommer i gang, 

jo bedre.  

Sagt med andre ord - valgkampen frem mod KV21 er allerede i gang!  
_______________________________________________________________________ 

Julehilsen fra bestyrelse og redaktion! 
 

Bestyrelsen og redaktionen takker alle vore medlemmer og andre læsere af 

Nyhedsbrevet for interesse og engagement i den konservative sag såvel som for 

gode og hyggelige stunder, der i forbindelse med Vælgerforeningens arrangementer 

og under valgkampen er tilbragt sammen i det snart forgangne år og sender samtidig 

vore allerbedste ønsker om en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår 

til jer alle og jeres familier!  
 

På bestyrelsens og redaktionens vegne 

Eva Møller og Ulrik Linvald 
 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM74zerIfYAhWKDpoKHR_hCzIQjRwIBw&url=https://www.parnas.dk/2016/12/&psig=AOvVaw1_rSXcs4W3t67n6w2Irptl&ust=1513266786479163
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Kommende arrangementer! 

 
__________________ 

 

Sæt  X i kalenderen! 

Ordinær generalforsamling 
i den Konservative Vælgerforening i Egedal  

den 25. januar 2018 kl. 19.30 

i Kulturhuset på Ganløse skole 
 

 
 

Der vil som tidligere være mulighed for fælles spisning kl. 18.30 for tilmeldte. 

Indkaldelse, dagsorden og nærmere information vil fremkomme i særskilt indkaldelse 

medio januar samt blive aftrykt i næstkommende nummer af Nyhedsbrevet. 

__________________ 
 

Arrangementer under planlægning i foråret 

I foråret planlægger Vælgerforeningen et møde til drøftelse af den politiske situation 

efter KV17 samt desuden arrangementer med henholdsvis Marc Perera, byrådsmedlem 

i Århus og bl.a. kendt for sine gode indlæg på Landsrådsmøder, Orla Østerby, MF fra 

Lemvig  - og så naturligvis det traditionsrige Grundlovsmøde.  

 

Så du kan allerede nu glæde dig til adskillige kommende spændende og hyggelige 

aktiviteter i Vælgerforeningen! 

__________________ 
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…Og sluttelig en aktuel meningsmåling 
 

Vægtet gennemsnit den 9. december 2017 sammenlignet med valget 18. juni 2015 
 

 
 
 

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