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Statsministerens nytårstale – en 

gratis omgang 
Af Eva Møller, Formand 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

Så har statsminister Mette Frederiksen holdt sin første nytårstale.  

Man kan naturligvis have forskellige forventninger til denne tale, 

men jeg forventede en tale om landets største problemer.  I så fald 

er vort største problem, da det fyldte 2/3 af talen, at vi anbringer for 

få børn.  Jeg er selvfølgelig enig i, at et barn, der har en barndom 

med mistrivsel, er et barn for mange.  Men alligevel! 

 

Lad mig nu trods alt gå ind på tankegangen.  Hvis problemet er så alvorligt, så må vi prøve at 

løse det.  Det er desværre åbenbart ikke så nemt, thi efterfølgende har flere eksperter udtalt, 

at der ikke er hverken forskningsmæssig eller praktisk evidens for, at tvangsfjernelse er en 

rigtig løsning.   Men vælger vi den alligevel, da det i øjeblikket er vort bedste bud, så koster det 

kassen.  Tænketanken Kraka har beregnet, at en stigning på blot 10 % i forebyggelse og 

anbringelse vil koste 7,7 milliarder.  Det svarer til en fjerdedel af det økonomiske råderum i 

2025. 

 

Det, mener jeg, kan ikke stemme overens med regeringens øvrige politik.  Regeringen har 

netop inden jul sammen med næsten hele det øvrige Folketing forpligtiget sig på verdens mest 

ambitiøse klimaplan, og godt for det.  Men den skal jo finansieres, her mener Dansk Energi, at 

det kan koste 30 milliarder kroner, det er lige hele det føromtalte råderum!   

 

Og så er det vel heller ikke gratis at sikre, at det bliver Arnes tur!  Socialdemokratiet har nu i et 

år talt om det, men der er intet konkret, der er dog lovet 3 milliarder.  Men det mener 

fagbevægelsen er alt for lidt.  Samme fagbevægelse lægger i øvrigt i de igangværende 

overenskomstforhandlinger op til lønstigninger på det private arbejdsmarked.  Og heraf følger 

automatisk stigninger i både de offentlige lønninger og ydelser. 

 

Minimumsnormeringer koster også!  Selv om det ligeledes her gælder, at der mangler en 

præcis definition af, hvad begrebet dækker over.  Det er klart billigst, hvis det blot gælder på 

kommunalt niveau, og dyrest, hvis det skal gælde for hver enkelt stue.  Så prisen blæser i 

vinden! Og mon en ny udligningsreform bliver gratis?  Eller skal det bare klares ved en ændret 

fordeling, så kommer vi nok til at punge ud her i Egedal. 

 

Der er for resten også løfter om flere penge til sundhedsvæsenet, politiet og infrastrukturen.  

Vi har allerede nu klare løfter om flere sygeplejersker og flere penge til politi og 

anklagemyndighed, og her i Nordsjælland har vi ønsker om motorveje og udbygning af 

kystbanen. 

 

Så mon ikke det er på tide, at børnenes statsminister vågner op og bliver landets økonomisk 

ansvarlige statsminister? 
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Tanker fra kommunaløkonomisk 

forum 
Af Charlotte Haagendrup, Gruppeformand, Byrådsmedlem 

fmd. Kultur- og Erhvervsudvalget, medlem af Økonomiudvalget og Social- og 

Sundhedsudvalget   

 

Netop hjemvendt fra Kommunernes landsforenings årlige 

kommunaløkonomiske forum, har jeg reflekteret over, hvad det var, jeg så 

og hørte derovre.  Der var ingen revolutionerende nyheder om, hvad vi 

kommuner står overfor, men på den anden side er det da rart at vide, at vi 

ikke er helt alene. 

 

Det helt store samtaleemne, som vi står med og gerne så forandret, er udligningsordningerne 

kommunerne imellem. Social- og Indenrigsminister Astrid Krag talte til de fremmødte 

kommunale politikere og topchefer fra alle landets 98 kommuner. Hun havde dog ikke noget 

konkret med – end ikke en rigtig ”teaser”.  

 

Som alle andre politikere tror jeg ikke, vi i Egedal skal forvente de store forandringer, når/hvis 

udligningsordningerne tages op til revision.  Blandt de varme emner – som vi også taler en del 

om i Egedal – var kommunernes store udfordringer: den eksplosive vækst af ældre de 

kommende år, samt rekrutteringen af personale, særligt på det sociale og plejeområdet.  

 

Det er noget, der tales rigtig meget om, og der er også nogle massive udfordringer foran os.  

Men jeg synes bare, at i virkeligheden er det en smule trist, vi som politikere kommer til at tale 

om (alle) vores ældre som et kæmpe problem. 

 

Alt andet lige er det jo fantastisk, at vi (også politikerne) får lov til at beholde forældre, 

bedsteforældre og oldeforældre længere i dag.  

 

Og glad er jeg da især ved tanken om, at jeg kan se frem til mange, mange gode lange år foran 

mig – måske endnu flere end generationen før mig. Helst også så rask og rørig, som jeg ser, 

når jeg besøger Ældresagen, Ældre i bevægelse eller ser pæne ældre herrer svinge sig i 

møllehjulene på Skenkelsø mølle, for bare at nævne et par eksempler.  

 

Når vi så spænder lokalpoliltikhjelmen på, er realiteten, at jo ældre vi mennesker bliver, jo 

større er sandsynligheden for, at vi skal have hjælp. Det giver god mening. Og det er 

kommunen, der skal yde den.  

 

Kortere ophold på sygehuse, og ældre der sendes hjem til kommunen (al for?) tidligt. Mere 

pleje og i længere tid. Der er nok at tage fat på.  

 

160.000 flere over 85 år de kommende år. Jo vi skal tænke smart og hurtigt.  Vi har en 

udfordring i hele Danmark - men kunne vi tale om vores ældre borgere som andet end 

problemer?! 
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Europa skal fokusere på udviklingen 

af fremtidens demokrati 

Af Egil F. Hulgaard 

1.Suppleant til Folketinget for Furesø og Egedal kommuner 

 

Her på kanten mellem det tyvende århundredes teenage år og indgangen 

til 20’erne må vi gøre status for Danmarks internationale placering i 
verden. Set med europæiske øjne er en af de største af verdens og 

vestens udfordringer er at verdens demokratiske udvikling er gået i stå. I 

Kina er der tegn på en yderst centralistisk udvikling tydeligst 

eksemplificeret ved Kinas aftalebrud overfor England i forhold til “et land, to systemer”-aftalen. 

Kinas internationale ambitioner bliver tydeligere og tydeligere og Kina bruger notorisk deres 

internationale vægt til at true mindre nationer til at gøre som de ønsker - f.eks. købe Huaweis 

teleløsninger. 

  

Ruslands indflydelse i Mellemøsten bliver stærkere og stærkere. Efter USAs pludseligt svigt 

overfor Kurderne i Syrien, har USA mistet så meget troværdighed i Mellemøsten, at Rusland er 

den partner man kan stole på. Det er dårligt nyt for Europa. Rusland og nu Tyrkiet truer med 

simpelthen at skabe flygtningestrømme til Europa via bombning af Idlib i Syrien. Det er muligt 

at konflikten med Iran vil føre til at USA og Danmark forlader Irak og dermed overlader en 

større del af scenen til Rusland. Udover at bruge sin indflydelse i Mellemøsten til at 

destabilisere Europa, arbejder Rusland aktivt med at destabilisere Vestens demokratier med 

misinformation m.m. 

  

USA har en præsident, der sætter Amerika først og åbent taler om at han gerne ser EU derhen, 

hvor peberet gror. Han splitter sit eget land i for eller imod ham. Han vil splitte alliancer for selv 

at stå stærkere.. Med Brexit ser første del af Trumps ønske at blive opfyldt. 

  

Det bør være tydeligt for danskerne og Europæerne, at hvis vi i Europa skal kunne stå imod 

stormagternes magtspil, skal vi stå sammen. Europas udvikling er afhængig af at vi kan afvise 

Kineserne og stå imod, når en kolerisk amerikansk præsident får en fix ide.  

  

Den europæiske måde at løse verdens problemer på, er nødvendig og vi skal som Europæisk 

kontinent kunne tilbyde verden en diplomatisk tilgang til løsninger, der er anderledes end 

bomber og magtarrogance og derigennem fremme demokratiet i Afrika og Mellemøsten. Vi 

skal kunne skabe alliancer, introducere og understøtte stabile demokratier i Nordafrika og 

andre steder, hvor vi kan. Men demokratiet i verden er under pres. Vi har taget demokratiet for 

selvfølgeligt og har ikke tilstrækkeligt dedikeret arbejdet for udviklingen af vores eget 

demokrati og udbrede demokratiske løsninger til andre dele af verden. Det kan vi gøre bedre. 

Hvad kan du gøre for dit land? 

  

Og så ikke et ord om tvangsfjernede børn, eller kamelen Ali. 

Godt nytår / Egil 
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Nyt udspil på barselsområdet 
Af Birgitte Bergman, MF 

Ordfører for Kultur, turisme, media og ligestilling  

 

Kære Vælgerforening, 

 

Året er nyt, men én ting forbliver den samme: Inde på 

Christiansborg knokler jeg fortsat for både Nordsjælland og 

iværksættere i Danmark. Derfor er vi i Det Konservative Folkeparti kommet med et nyt 

udspil, der skal gøre det lettere for selvstændige at forene arbejde og familieliv.    

 

Siden barselsfonden for selvstændige blev skrottet tilbage i 2016, har der nemlig 

manglet en god barselsordning for de mange ildsjæle, der tager springet og starter 

egen virksomhed. Den ordning ønsker vi som konservative nu at indføre. Vi foreslår at 

lave et nyt tilskud, der betyder, at selvstændige på barselsdagpenge fremover vil kunne 

modtage op til ca. 31.000 kroner mod de godt 19.000 kroner, som de kan få i dag. 

Dermed ligner selvstændiges barselsordning i højere grad den, som mange 

lønmodtagere har gennem de arbejdsgiverbetalte bidrag til Barselsfonden.  

 

Håbet er, at flere, især kvinder, ønsker at blive selvstændige. I dag startes langt færre 

virksomheder af kvinder end mænd. Ifølge tal fra Danmarks Statistik bliver kun 36 

procent af alle nye virksomheder i Danmark stiftet af kvinder, og blot otte procent af 

dem er af kvinder under 35 år. Skal vi realisere det kæmpe potentiale, som kvinder 

rummer som iværksættere, kræver det altså, at vi skaber optimale vilkår for dem. 

Hverken økonomiske eller familiære bekymringer skal holde nogen tilbage fra at 

forfølge en idé og skabe arbejdspladser til os andre.  

 

Vi skal hylde danskere, som tør at sætte karrieren på spil og føre et godt initiativ ud i 

livet – ikke spænde ben for dem.  

 

Godt nytår! 

 

 

 

Aktuelle meningsmålinger 
Hvis du er interesseret i meningsmålinger, er her en korte liste med links 

 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger 

https://ritzau.com/politiske-meningsmaalinger/ 

https://voxmeter.dk/meningsmalinger/ 

  

https://www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger
https://ritzau.com/politiske-meningsmaalinger/
https://voxmeter.dk/meningsmalinger/
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Kommende arrangementer 

 
 

 

 

 
Klimadebat 

21. januar 2020, kl. 19:00 – 20:30 

Afholdes på Nærum Gymnasium, Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum 

Tværpolitisk arrangement med bl.a. MF Mette Abildgaard 

 

 

Ordinær generalforsamling 

30. januar 2020, kl. 19:00 – 22:00 

Afholdes på Egedal Rådhus 

Se nærmere den udsendte indbydelse samt på næste side. 

Bemærk, at der senest den 23. januar er tilmelding til spisning kl 18:00 

 

 

Nordsjællands debatkreds 

17. februar 2020, kl. 16:45 

Folketinget, Christiansborg 

Med Connie Hedegaard.  Særskilt invitation med mulighed for tilmelding udsendes senere 

 

Storkredsgeneralforsamling 

18. marts 2020 

Store Kro i Fredensborg 

Der arrangeres spisning i forbindelse med generalforsamlingen og partiformand Søren Pape, 

MF kommer og taler.  Indkaldelse udsendes senere direkte fra hovedkontoret. 

 

 

Konservativt Landsråd 2020 

12.- 13. september 2020 

Afholdes i Herning 

Nærmere information senere 

 

Vi regner med i april eller maj at arrangere et medlemsmøde med orientering fra byrådet, 

ligesom vi også forventer at afholde Grundlovsmøde. 
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Indkaldelse til ordinær 

generalforsamling 
Kære medlemmer 

 

Der indkaldes hermed til  Ordinær generalforsamling  

  Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 19.00 på 

  Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke. 

 

Dagsordenen opfylder kravene i vedtægterne og er: 

1.  Valg af dirigent 

2.  Beretning om foreningens virke i det forløbne år 

3.  Godkendelse af det reviderede regnskab 

4.  Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling 

5.  Indkomne forslag.  Forslag fra bestyrelsen om ændring af antallet af 

bestyrelsesmedlemmer 

6.  Valg af spidskandidat til KV21 

7.  Valg af formand 

8.  Valg af næstformand 

9.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt en 1. og 2. suppleant for disse  

10.  Valg af delegerede til partiets landsråd, jvf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis 

organisation § 4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse 

11.  Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse 

12.  Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik 

13.  Politisk drøftelse 

14.  Eventuelt 

 

Vi arrangerer spisning inden generalforsamlingen.  Der er dækket op kl. 18.00.  Smørrebrødet 

koster 20,00 kr. stykket, øl 15,00 kr. og vand 10,00 kr.  Det bestilles ved henvendelse til Anker 

Sylvest Jørgensen, senest torsdag den 23. januar.  Bestilling pr. mail 

ankersylvest@hotmail.com. Betaling sker ved direkte betaling på selve generalforsamlingen 

eller via Mobile Pay 40 30 43 55.  

 

Foreningen giver kaffe/the og hjemmebagt kage under generalforsamlingen.  

 

Vores folketingskandidat Egil Hulgaard har lovet at komme og orientere under den politiske 

drøftelse. 

 

Se side 2 for bestyrelsens bemærkninger til dagsordenen. 

  

mailto:ankersylvest@hotmail.com
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Bestyrelsens bemærkninger til dagsordenen: 

Ad 3)  Det reviderede regnskab vil blive fremlagt på mødet. 

 

Ad 4)  På generalforsamlingen i 2019 vedtog vi følgende kontingentsatser for 2019: 400 kr. 

pr. medlem, dog 300 kr. for medlemmer ældre end 65 år og 250 kr. for medlemmer 

yngre end 25 år.  Bestyrelsen foreslår, at disse satser også er gældende for 2020. 

 Den særlige kontingentsats på 100 kr. for ”Ungkonservative”, dvs. unge under 26 år, 

der både er medlemmer af partiet og KU eller KS bibeholdes uændret.  Der skal ikke 

betales kontingent for disse medlemmer hverken til partiet eller til storkredsen. 

 

Ad 5)  Bestyrelsen foreslår en ændring i §7 i Vedtægter for Konservative i Egedal.  Det forslås, 

at antallet af bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen ændres fra 7 til 5.  

Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om, at dette er gældende ved de 

efterfølgende personvalg på denne generalforsamling.                                                                         

Partiet har på et hovedbestyrelsesmøde 24 november 2018 ændret 

Standardvedtægter for vælgerforeninger.  Dette har medført redaktionelle ændringer i 

Egedals vedtægter, de ændrede vedtægter er fremsendt til vælgerforeningen den 14 

november 2019.  Disse er gældende vedtægter og er vedhæftet indkaldelsen.                                               

  

Ad 6) Bestyrelsen foreslår genvalg af Charlotte Haagendrup som spidskandidat. 

 

Ad 7)  Bestyrelsen foreslår genvalg af Eva Møller som formand. 

 

Ad 8)  Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Falk Hansen som næstformand. 

 

Ad 9)  Bestyrelsens foreslår genvalg blandt Anker Sylvest Jørgensen, Henrik Færch Fromholdt, 

Ricky Kofoed-Madsen, Charlotte Valentin, Carsten Bang Bæk og Dan Haugbøl.  

Bestyrelsen har ingen forslag til suppleanter. 

 

Ad 10)  Vælgerforeningen har – foruden de faste delegerede – et antal delegerede baseret på 

antal medlemmer og antal stemmer ved sidste folketingsvalg. 

 De delegerede og suppleanterne vælges i nummerfølge, dvs. de første på listen er 

delegerede og efterfølgende er suppleanter. Følgende foreslås valgt som delegerede: 

1. Henrik Færch Fromholdt 

2. Kirsten Jensen 

3. Ricky Kofoed-Madsen 

4. Carsten Bang Bæk 

5. Anker Sylvest Jørgensen 

6. Dan Haugbøl  

7. Ingrid Bay 

8. Bent Thyge Thygesen 

 

Ad 11)  Bestyrelsen foreslår genvalg af Bo Otterstrøm og nyvalg af Anders Skou Hansen som 

revisorer, og genvalg af Lars Jacobsen og nyvalg af Kirsten Jensen som suppleanter. 

 

Med venlig hilsen  

Eva Møller, formand. 
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