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Meningsmålinger og danskernes  

ønsker 
Af Eva Møller, Formand 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

Meningsmålinger, hvad er dit forhold til dem?  Jeg må indrømme, at 

jeg har det som mange andre politikere, jeg tror på dem, når de er 

gode, og er lidt skeptisk i modsat fald. 

 

Så lige i øjeblikket tror jeg på dem, sidste vægtede målinger sagde 

8,1% til de konservative, dvs. 15 konservative folketingsmandater 

eller 3 mere end ved valget i juni.  Vi skal så bare have 4 til for at komme op på 19, der udløser 

endnu et konservativt mandat i Nordsjælland!  Nå, det er måske lidt fugle på taget, men 

alligevel. 

 

Jeg tror, det er en generel tendens i samfundet, at man ønsker det drejet i en mere konservativ 

retning.  Jeg tror altså ikke, at fremgangen hverken skyldes, at det lige nu ikke går særlig godt 

for vor to tidligere samarbejdspartnere i regeringen, Venstre og Liberal Alliance.  Eller at Putin i 

forbindelse med det sikkerhedspolitiske topmøde i München har udtalt, at liberalismen er død.  

Nå, han er måske ikke verdens største sandhedsvidne, men alligevel. 

 

Nej, jeg tror det handler om, hvad danskerne ønsker sig mest.  Hvis man spørger dem, ja så er 

det nok, at sammenhængkraften sikres, og at tilliden generelt vender tilbage.  Men er det ikke 

netop det, vi står for som konservative.  Vi ønsker en stram og retfærdig udlændingepolitik for 

at forhindre parallelsamfund og islamisering.  Vi er modstandere af for megen centralisering 

eller ”one size fits all”.  Vi vil derfor styrke det kommunale selvstyre, så de enkelte kommuner 

kan vælge de velfærdsløsninger, der passer bedst til deres borgere, og med en fornuftig 

udligning kan vi derved modvirke ”Udkantsdanmark”.  Vi vil værne om dansk kultur ved i 

folkeskolen at styrke de kulturbærende fag dansk, historie og kristendomskundskab, ligesom vi 

også her vil fastholde, at ligestilling og demokrati er værdier, der både skal læres og efterleves.  

Vi ønsker fortsat at stå vagt om kernefamilien, gøre det muligt for forældre selv at vælge 

pasningsform for deres børn og selv at præge dem med værdier og oplevelser.  Vi ønsker, at 

der slås hårdt ned på kriminalitet, så vi alle kan føle os trygge, så ofrene kommer før 

forbryderne, og at alle skal lære, at ens handlinger har konsekvenser.  Vi holder af Danmark og 

vil derfor gerne sikre et stærkt forsvar og leve op til vore forpligtigelser i NATO.  Vi vil naturligvis 

derfor også I EU fortsat kæmpe for, at der kun skal harmoniseres på grænseoverskridende 

områder, mens de enkelte lande selv skal bestemme på alle andre områder.  Ligesom vi er 

imod unødvendig harmonisering og centralisering, er vi også imod et for højt skattetryk, vi 

ønsker, at give frivillige organisationer og de enkelte familier mulighed for frit at sætte et 

mangfoldighedens præg på fritiden. 

 

Hvis jeg har ret i min formodning om danskernes ønsker, så lad os sammen huske i hverdagen 

at fortælle dem, at Det Konservative Folkeparti vil arbejde for, at de kan opfyldes. 
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Genforening 1920 
Af Niels Lindhardt Johansen, Byrådsmedlem 

medlem af Skoleudvalget og Planudvalget 

 

Det er en særlig tid i disse februar-dage. For 100 år siden skulle 

indbyggerne i syd- og Nordslesvig stemme om det fremtidige nationale 

tilhørsforhold. Som bekendt blev det til et ja til Danmark i den nordlige 

afstemningszone og et ja til Tyskland i den sydlige afstemningszone. 

Derfor ligger grænsen, hvor den er i dag. 

 

For mig betyder det noget særligt. Jeg har familie, der ligger begravet på 

en fransk kirkegård, granatsplintre tog livet af min farmors bror, Hans. Og min farfar flygtede 

over grænsen til Danmark for at undgå at blive tysk soldat under 1. verdenskrig. Illegal i 

Danmark. Så på en eller anden måde er jeg 3. generationsindvandrer af en illegal indvandrer. 

Det sønderjyske har været en stor del af min opvækst, de mange ferieture for at besøge 

familien, sproget, det sønderjyske rugbrød, der skal skæres i hånden, pølserne fra Vollsted,  

Haderslev Domkirke og avisen Dannevirke. 

 

I mit arbejdsværelse hænger Dannebrog og minder mig hver 

dag om mine sønderjyske aner. Det har i perioden 1864 – 1920 

uden jeg præcis ved hvornår, hængt nedenfor vinduerne i 

Haderslev som en støtte til det danske, som et tegn på, at her 

boede der dansksindede. Det var den eneste måde, man måtte 

flage med det danske flag under det tyske styre. 

 

Det er vigtigt, at vi holder fast i det danske. Det er vigtigt, at vi 

husker på, at det var befolkningen, der valgte, hvilken nation, 

den ville tilhøre. Det er vigtigt, at vi tager lære af, at der i 

Sydslesvig i mere end 100 år, ja faktisk i over 150 år har været 

et dansk mindretal. Det er også vigtigt at huske på, at der i 

Sønderjylland i 100 år har været et tysk mindretal, ikke så stort 

som det danske mindretal, men alligevel og trods alt. 

 

De to mindretal har levet i fin sameksistens med de nationale flertal. Det har været forbilledligt 

og fredeligt. Det kunne mange andre grænseområder lære meget af. Det har været båret af 

kultur og foreninger, af skoler, børnehaver og kirken. Det skal vi værne om. Den danske stat 

skal derfor fortsætte den økonomiske støtte til det danske mindretal syd for grænsen. Så kan vi 

også om 200 år fejre genforeningen og fredelig sameksistens.  
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DSB glemmer Kildedal station 
Af Niels Lindhardt Johansen, Byrådsmedlem 

medlem af Skoleudvalget og Planudvalget 

 

DSB er ved at se på nye togtider for S-tog på Frederikssundstrækningen. 

Der skal være reel 10 minutters drift. Det vil sige faste tider f.eks. 

05, 15, 25, 30, 45 og 55. Fantastisk ide, som vi pendlere har efterlyst i 

mange år. Det vil gælde for alle stationer, altså på nær den nye station i 

Vinge og Kildedal Station. Og det er ikke fornuftigt, at Kildedal Station er 

blevet glemt. Det må der laves om, og Egedal Kommune må gå i spidsen 

for dette og gøre indsigelse. Også selvom Kildedal Station ligger i Ballerup 

Kommune. Hvis der også bliver 10 minutters drift på Kildedal Station som 

på de andre stationer på strækningen, vil der være samme, faste minuttider på alle stationer. Let at 

forstå, let at huske. Kildedal er en central station for erhvervsområdet i Smørum, hvor f.eks. Oticon 

hver dag har utroligt mange pendlere. Og Oticon er ved at udvide med mange nye arbejdspladser. 

Vi ønsker alle, at flere skal benytte offentlige transport, tog og busser. Det er også i tråd med den 

nye klimaaftale om 70 pct. CO2–reduktion. Ja, og når toget alligevel kører på skinnerne, kan toget 

lige så godt stoppe. Området ved Kildedal Station skal i gang med en byudvikling. Det er en god ide 

at give den udvikling et skub med 10 minutters drift på stationen. Og endelig er det altså svært at 

forstå og forklare, at der i hverdagen, hvor der er mange pendlere, studerende etc. og stor 

afhængighed af S-tog på stationen kun skal være 20 minutters drift, når der er 10 minutters drift i 

weekenderne med minimal pendling. Og fra København til Frederikssund ”koster” det 1 minut; det 

vil sige en tur på 44 minutter stiger til 45 minutter. Endelig var det faktisk med i grundlaget for 

Frederikssundstrækningens etablering, at der skulle være 10 minutters drift på alle stationer på 

linien. Det kan man læse i den daværende resultatkontrakt med DSB. 

Kildedal Station skal selvfølgelig have 10 minutters drift, godt for Egedal, godt for DSB, godt for 

miljøet. 

 

 

 

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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Medlemsstatus 
Af Ricky Kofoed-Madsen, Medlemsansvarlig 

Bestyrelsesmedlem Den Konservative Vælgerforening i Egedal 

 

Den konservative vælgerforening i Egedal fortsætter den positive 

udvikling.  

 

I andet halvår af 2019 har vi fået 7 helt nye medlemmer, og har måtte 

sige pænt farvel til en enkelte, der valgte at fraflytte kommunen.  

 

Kønsfordelingen for de nye medlemmer er: Mænd (4) og kvinder (3). 

 

I alt har vælgerforeningen fået en nettotilvækst af medlemmer på 13 for hele år 2019. Det er 

utroligt flot.  

 

Der afholdes kommunalvalg i november 2021. Vi skal sammen holde fast i, og gerne øge, den 

positive medlemsudvikling. Jo flere aktive vi kan sende på ud på gaderne, jo bedre er 

chancerne for et godt lokalt valg. Dette skal vi gøre for os og for Egedal. 

 

Indenfor de næste par uger vil hvert enkelt medlem (med en registreret e-mail adresse), 

modtage en e-mail indeholdende de basis stamdata, som vi har registreret i vores 

medlemssystem. Tanken med denne mail er at sikre, at vi har de rigtige stamdata registreret.  
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Urimelig udligning 
Af Egil F. Hulgaard 

1.Suppleant til Folketinget for Furesø og Egedal kommuner 

 

Vi Konservative tages som gidsler i udligningsdiskussionen 

 

Da regeringen forleden præsenterede deres udspil til en ny udligning skete 

det med ordene mere retfærdighed, bedre balance og overførsel fra by til 

land. Alle udsagn er forkerte. F.eks. foreslås Egedal at skulle af med 48 mio. 

kr. ekstra i udligning, uden at det er dokumenteret at Egedal har en højere 

eller lavere service end det kommunale gennemsnit. 

 

At reformen skulle være mere retfærdig, blev straks undermineret af, at regeringen ikke ville 

offentliggøre de bagvedliggende udregninger. De gad altså ikke dokumentere at reformen blev 

mere retfærdig. Det var bare noget de synes. Det er jo ikke godt nok - reformen omfordeler 

mere end 60 mia. kr. 

 

Balancerne står det også galt til med. Argumenterne fra de betalende kommuner om 

borgernes rådighedsbeløb betyder intet for en socialdemokrat. Det gælder i al væsentlighed 

om at overføre flere penge til socialdemokratiske venner. Mest udtalt er det dokumenteret i 

kredsen Kbh og Omegn. Her får alle S-ledede kommuner tildelt flere penge end de allerede får 

og de kommuner, der mister penge, er alle borgerlige. Eneste undtagelse er Glostrup, der 

hverken får eller mister. Og som nævnt ovenfor - det sker uden dokumentation for at de 

modtagende kommuner har lavere service end de betalende. Det er ikke balanceret eller 

retfærdigt.  

 

Helt galt går det for regeringen, når den erstatter den nuværende uforståelige 

hovedstadsudligning med en anden, der alene tilgodeser socialdemokratiske 

vestegnskommuner. Kriteriet her er mange udlændinge, men samme kriterie gælder ikke den 

generelle udligning. Der er ingen argumenter for dette arbitrære kriterie og hvorfor det alene 

skal gælde i hovedstaden. Tværtimod. I starten af februar havde Jyllandsposten en artikel, der 

beskrev hvordan en ekspertgruppe havde dokumenteret at kompensationen for udlændinge 

er 50% for høj. CEPOS konstaterer tørt at "kommunaludligning bliver brugt til at tilgodese 

vennerne ude i kommunerne".  

 

Konservative gidsler 

 

Pressestrategien er også en af de mest kyniske til dato. Som nævnt offentliggør man hvad man 

vil uden faglige argumenter. Det forhindrer andre i at gå tallene efter og kritisere dem. Før man 

gør det vælger Astrid Krag personligt at ringe til Hans Toft og fortælle at regeringen vil dræne 

hans kommune for yderligere nogle hundrede millioner. Dermed har regeringen sikret sig 

Hans Toft og Gentofte hænges til tørre som de rige, der bare skal betale, og dem er der jo 

ingen, der har ondt af. 

På Borgen er forhandlingerne gået i gang. Det Konservative Folkeparti blev - mod sædvane - 

inviteret som de sidste. Alle undtagen Sorø af de Konservativt ledede kommuner får 
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konfiskeret penge af staten. Senest måtte Jarlov konstatere, at vi sammen med LA er blevet 

smidt ud af forhandlingerne. Vi er for små til at Socialdemokratiet gider os.  

 

At udnævne Det Konservative Folkepartis kommuner til prugelknabe i en så stor en reform, og 

tillige vifte en rød klud foran Hans Toft og derefter hænge Gentofte til tørre i 

Socialdemokratiets pressemaskine, er ikke ordentligt. Det er ganske simpelt tarveligt. 

 

Det illustrerer en væsentlig demokratisk fejl i udligningssystemet. Ca. 10 kommuner betaler ind 

til systemet resten modtager. Den demokratiske diskussion bliver derfor urimeligt skæv. 

Samtidig er det såden, at de betalende kommuner kun betaler ca. 10% af det beløb, der 

udlignes. Udligningsdiskussionen er i al væsentlighed en statslig fordeling af midler. I det lys 

giver det ingen mening at mobbe Gentofte. I en ordentlig reform ville de betalende kommuner 

slet ikke være med i diskussionen. Det er jo statens sociale fond på det kommunale område. 

 

Ikke en overførsel fra by til land 

 

En række uretfærdigheder præger det nye forslag såvel som det gamle system. Jeg har allerede 

nævnt det ekstra udlændingekriterie. De fire største byer står til at modtage i alt 14,5 mia. kr. i 

udligning i 2020 samtidig med at de suger energien ud af omegnskommunerne. Det er her de 

unge søger ind til statsbetalte uddannelse og får statsbetalt SU. Samtidig er udligningen skæv i 

forhold til demografien, idet unge under 18 og gamle over 65 ikke tæller så meget som dem 

imellem. Det tilgodeser byerne som de unge flytter til urimeligt. Der er ingen grund til at vores 

største byer er på støtten. De største byer rammes stort set ikke i den nye reform. København 

skal af med 500 mio.kr., men ud af en samlet udligningsbeløb på 5,3 mia. kr. Odense står til at 

få yderligere godt 100 mio.kr. Der er altså ikke tale om en overførsel fra by til land.  

 

Alt i alt er processen omkring udligningsreformen en demokratisk skændsel. I sidste ende 

sidder de to partiledere fra hhv. V og S og bliver enige om at fordele midlerne. Vi Konservative 

ser ud til at blive sorteper.  
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Et forbud mod LTF er godt for 

Nordsjælland 
Af Mette Abildgaard Juulsager, MF 

Politisk ordfører, Det Konservative Folkeparti 

 

En historisk dom er faldet. Banden, Loyal to Familia, er blevet opløst i 

byretten, og der er derfor taget et stort skridt i den rigtige retning. Loyal 

to Familia har i flere år skabt utryghed i Nordsjælland, hvor specielt 

Hillerød, Nivå og Helsingør har været plaget af banden. Banden har med 

sin usympatiske tilgang til livet stået for at skabe stor utryghed i området, 

yde grov vold, skyde, stjæle og afpresse. Samtidig var LTF en stor del af 

bandekonflikten der herskede i sommeren 2017. 
 

Danmark er et trygt land, og det skal det fortsætte med at være. Vi vil ikke acceptere voldelige 

foreninger, der laver kriminalitet, og bare få lov til at grine af den danske retspolitik uden 

konsekvenser. 

 

Bandekriminalitet skal straffes med fængselsstraffe, og de voldelige foreningerne skal lukkes. 

Sådan lyd det heldigvis også i Københavns Byret, der i fredags valgte at opløse Loyal to Familia 

og forbyde alle kendetegn, der er relateret til banden. 

 

Søren Pape tog det første skridt 

 

Jeg er stolt over, at vores partiformand, Søren Pape Poulsen, satte processen i gang tilbage i 

efteråret 2017. Under hans tid som justitsminister igangsatte han undersøgelsen af, hvorvidt 

der kunne rejses en sag mod banden, der kunne gøre den ulovlig. Det medførte et midlertidigt 

forbud mod LTF i 2018, hvilket betyd, at banden mistede en del antal medlemmer. Det kunne 

mærkes i Nordsjælland, hvor politiet ikke mærkede stor aktivitet fra bandens medlemmer efter 

det midlertidige forbud. Vi tog dermed det første skridt mod et mere trygt Nordsjælland. 

I fredags blev banden opløst, og vi har derfor vundet første slag i kampen. Nu skal der sættes 

punktum ved LTF og andre kriminelle foreninger. 
 

Vi skal være trygge i vores eget land, og vi skal simpelthen ikke tillade, at bander som LTF får 

lov til at herske i bestemte områder. 

 

Vi skal kunne sende vores børn i skole, til fritidsaktiviteter eller hjem til en ven uden at bekymre 

os om, at de løber ind i bandemedlemmer på deres vej. 
 

Det skal være trygt at færdes i Danmark, og derfor skal LTF og andre kriminelle bander stoppes 

og straffes. 
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Indbrudstyvene hærger stadig 

Nordsjælland 
Af Mette Abildgaard Juulsager, MF 

Politisk ordfører, Det Konservative Folkeparti 

 

I denne uge fik vi nye indbrudstal fra Danmarks Statistik, som ved første 

øjekast blev modtaget og vinklet positivt i de forskellige medier. Og det er 

da svært ikke at glæde sig over en overskrift, som siger, at antallet af 

indbrud sidste år var rekordlavt. Faktisk var de 24.553 anmeldelser i 2019 

det laveste antal anmeldelser, man har set de sidste i 30 år.  

 

Fantastisk! Så kan vi droppe tyverialarmen, kan man fristes til at juble i hvert et hjem. Men her 

må jeg desværre være den, der stopper festen og låser døren.   

For i Nordsjælland er antallet af indbrud per husstand i mange kommuner stadig dobbelt så 

højt som i resten af landet. Og endnu værre ser det ud med at få fanget tyvene. Kun omkring 

fem procent af de mange indbrud i Danmark bliver opklaret hvert år. Og så ligger Danmark 

stadig i toppen af den kedelige statistik i Europa, når det kommer til antal indbrud per 

indbygger. Så selvom antallet af indbrud går den rigtige vej, så er vi langt fra i mål, og der skal 

fortsat sættes ind for at sikre trygheden i vores hjem. 

 

Det Konservative Folkeparti fremlagde sidste år en indbrudspakke, som skal komme de 

krænkede og invasive indbrud til livs. Med indbrudspakken ønsker vi at sætte fokus på politiets 

ressourcer til indsats mod omvandrende kriminelle og organiseret indbrudskvalitet. Vi vil 

uddanne flere politifolk, og vi vil tillade politiet at lagre nummerpladeoplysninger i op til 3 

måneder i stedet for de knappe 24 timer, der er tale om i dag. Samtidigt vil vi tilføre flere 

politiårsværk til den særlige indbrudsindsats, så det bliver muligt at forbedre den desværre 

lave opklaringsprocent ved indbrud. Fem procents chance for, at tyven bliver fanget, er bare 

ikke godt nok. Det er hån mod vores retssikkerhed.  

 

Vi har brug for, at politiet i højere grad udvælger områder, hvor der er behov for særlige 

indsatser – heriblandt de indbrudsplagede nordsjællandske kommuner. Ved at have mere 

politi på udvalgte hotspots, kan vi forebygge indbrud med råd og vejledning til husejerne, og så 

skal politiet selvfølgelig målrettet patruljere og være i nærheden, når alarmen går. 

Vi får aldrig et indbrudsfrit Danmark, men knap 25.000 anmeldelser er stadig for mange. 

Sammenlignet med nabolande som Sverige, Norge og Tyskland sker der omkring tre gange så 

mange indbrud i private hjem i Danmark. Derfor er jeg helt enig med Bolius, Det 

Kriminalpræventive Råd, TrygFonden og Realdania, der med kampagnen Bo trygt!, har den 

ambitiøse målsætning at reducere antallet af indbrud i private hjem til under 10.000 om året. 

Den ambitioner er Det Konservative Folkeparti klar til at bakke op om. Vi fik uddannet mere 

politi under Søren Papes tid som justitsminister, men vi får brug for endnu mere politi, hvis vi 

skal sikre vores hjem bedre mod indbrud de kommende år.   
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Hvem er gymnasierne til for? 
Af Christoffer Buster Reinhardt  

Politisk leder, Det Konservative Folkeparti i Region Hovedstaden 

 

Normalt beskæftiger vi os i regionsrådet mest med sundhedsområdet. 

Det er da også regionernes altoverskyggende arbejdsområde, men 

regionerne har også opgaver inden for det der hedder “regional 

udvikling”. Her ligger indsatser som oprensning af forurenede grunde, 

bus- og lokaltogsdrift samt koordinering af optaget på de almene 

gymnasier. 
 

Sidstnævnte område - koordineringen af gymnasieoptaget - gav på det 

seneste regionsrådsmøde anledning til en heftig og ideologisk debat. Sagen er den, at der er 

for mange gymnasiepladser i forhold til antallet af elever. Derudover er nogle gymnasier mere 

populære end andre. De to ting gør, at der er nogle gymnasier der ganske enkelt mangler 

elever. 
 

Gymnasierne er selvejende institutioner. Så de bestemmer langt hen ad vejen selv hvor mange 

elever og klasser de har plads til. Men nu har venstrefløjen i regionsrådet fundet på, at de da 

gerne lige vil blande sig i det også. 

 

Hidtil har regionsrådet haft den politik, at så mange unge som muligt skal have opfyldt deres 

førsteprioritet i forhold til hvor de gerne vil gå i gymnasiet (såfremt de er erklæret egnede 

naturligvis). Det synes vi fra konservativ side er en god politik. For hvorfor dog afvise at opfylde 

unge menneskers drømme, når man godt kan indfri dem? 

  

Men nu vil Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet ikke længere stå 

bag den målsætning. Nu skal der styring og regulering til. Det er nemlig synd for de upopulære 

gymnasier, at eleverne ikke har lyst til at gå der. Løsning: vi tvinger bare eleverne væk fra de 

populære gymnasier og ind på de gymnasier hvor de ikke har lyst til at gå af den ene eller 

anden årsag. Det selvom der sådan set er ledig plads der hvor eleverne gerne vil gå. 
  

Venstrefløjen med Socialdemokratiet i spidsen gjorde i debatten meget ud af at sige, at “det 

frie valg havde spillet fallit”. På vegne af Det Konservative Folkeparti måtte jeg så spørge, om 

det ikke nærmere var omvendt: at det frie valg havde sejret. For vi kan jo se at de unge 

benytter sig af deres frie valg. “Det er vel ikke sådan, at det frie valg har spillet fallit, bare fordi 

de unge ikke vælger lige præcis som Socialdemokratiet ønsker sig?” Jeg fik ikke noget svar. 
  

Som konservativ vil jeg til enhver tid forsvare det frie skolevalg. Jeg mener ikke at det er det 

offentliges opgave at opsætte unødvendige forhindringer op for borgerne - i dette tilfælde de 

unge. Hvis der alligevel er ledig plads - hvorfor så ikke fortsætte med den glimrende politik vi 

hidtil har praktiseret i Region Hovedstaden, med at så mange som muligt skal have opfyldt 

deres førsteprioritet? 
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Det vil venstrefløjen ikke, fordi det kan gøre livet vanskeligt for nogle gymnasier - særligt på 

Vestegnen. Men det er gymnasier som de unge alligevel fravælger. Hvad med at lytte til 

eleverne, som jo helt tydeligt stemmer med fødderne og med deres søgemønstre fortælles os 

hvor de vil gå og hvor de ikke vil gå? Jeg mener ikke, at det er vores opgave at opretholde tilbud 

som borgerne ikke ønsker, og så endda på bekostning (både økonomisk for skatteyderne og 

menneskeligt for eleverne) blot for gymnasiernes skyld. Det er da systemet før mennesket så 

det batter. 
  

I Det Konservative Folkeparti er vi også bekymrede for hvad det vil gøre for kvaliteten af 

gymnasieuddannelsen, hvis vi giver en tryg hovedpude til de upopulære gymnasier. Så er de 

sikret “kunder i butikken”, og behøves ikke at anstrenge sig for, at gøre sig attraktive overfor de 

unge der ønsker en studentereksamen. Vi er ikke bange for konkurrence. Vi mener faktisk at 

konkurrence får folk til at præstere bedre. Vi ved også, at der er et større frafald blandt elever 

der ikke får opfyldt deres førsteprioritet. Men vi må desværre konkludere, at det for flertallet er 

vigtigere hvor eleverne går i gymnasiet, end om de gennemfører deres ungdomsuddannelse. 
  

Helt konkret vil regionsrådets røde partier foretage reguleringen ved, at indføre kunstigt lave 

lofter for hvor mange klasser hvert enkelt gymnasium må oprette. Sammen med de øvrige 

borgerlige partier stillede vi konservative et ændringsforslag der bl.a. gik på, at man i stedet 

indførte et lavere loft for hvor mange elever der er i hver klasse. Det var en håndsrækning til 

venstrefløjen og et forsøg på et kompromis, som også ville sende flere elever til nogle af de 

upopulære gymnasier, som det åbenbart er så vigtigt at passe på. Men så ville man da i det 

mindse gøre det på en måde hvor man samtidig styrkede fagligheden og gav mere tid til den 

enkelte elev - så ville eleverne også få noget ud af det. Med den betonstyring der nu lægges op 

til, så er det meget sort/hvidt hvem der er vinderne og hvem der er taberne. Taberne er de 

elever der nægtes adgang til de ledige klasselokaler på de populære gymnasier og vinderne er 

de upopulære gymnasier, som nu kan læne sig tilbage i stolen i sikker forvisning om, at de er 

sikret kunder i butikken - for kunderne må ikke handle andre steder, selvom de har lyst. 
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Generalforsamling 2020 
Referat 

 

Referat af ordinær generalforsamling, torsdag den 30. januar 2020 kl.19.00 i byrådssalen, 

Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke   

 

Dagsorden:  

  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 

 

Der var 43 fremmødte medlemmer til 

generalforsamlingen 

 

Ad. 1. Valg af dirigent 

 

Eva Møller foreslog på bestyrelsens vegne 

Torben Qvist fra Furesø Vælgerforening som 

dirigent. Torben Qvist blev valgt med 

akklamation og indledte med at konstatere, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 

varslet i forhold til vedtægterne. Dirigenten 

udbad sig i øvrigt deltagere til stemmeudvalg. 

Mette Hansen og Bo Otterstrøm meldte sig og udgjorde efterfølgende stemmeudvalg på 

generalforsamlingen. 

 

Ad. 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år 

Eva Møller fremlagde som formand beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år og 

sine betragtninger i forhold til den politiske udvikling såvel på lokal som national plan. 

Beretningen udsendes som bilag til referatet fra generalforsamlingen. 
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Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål fra deltagerne og blev taget til efterretning. 

 

Ad. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

Foreningens kasserer, Henrik Færch Fromholdt, havde ikke mulighed for at være tilstede på 

generalforsamlingen. På hans vegne gennemgik Eva Møller det reviderede regnskab for 2019 i 

hovedtal. Gennemgangen gav ikke anledning til kommentarer og regnskabet blev godkendt. 

 

Ad. 4. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling 

Kontingentsatserne blev hævet på generalforsamlingen i 2019 og bestyrelsen indstillede, at 

disse kontingentsatser bibeholdes for 2020. Indstillingen blev taget til efterretning. 

 

Ad. 5. Indkomne forslag 

- Forslag fra bestyrelsen om ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer: 

”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.” 

 

Bo Otterstrøm stillede ændringsforslag om en opblødning af bestyrelsens forslag, således at 

der vælges et antal bestyrelsesmedlemmer i spændet fra 5 til 7, i stedet for at lægge sig fast på 

et antal. 

 

Eva Møller begrundede bestyrelsens forslag med, at man ønskede i stedet for en stor 

bestyrelse at etablere nogle udvalg til at tage del i foreningens aktiviteter, hvor man ønsker at 

aktivere flere medlemmer. 

 

Efter lidt drøftelser blev ændringsforslaget stillet til afstemning, hvor 13 stemte for. 

Ændringsforslaget faldt hermed og bestyrelsen forslag blev vedtaget. 

 

Ad. 6. Valg af spidskandidat til KV21 

Formanden fremlagde bestyrelsens anbefaling om genvalg af Charlotte Haagendrup som 

spidskandidat i kommunalvalget i november 2021. Dirigenten gav herefter ordet til Charlotte 

Haagendrup, der fremlagde sine planer for konservativ indflydelse i byrådet og kommunen og 

nævnte her en række af de områder, hvor konservative allerede har indflydelse ud over 

partiets repræsentation. 

 

Charlotte Haagendrup blev genvalgt med akklamation. 

 

Ad. 7. Valg af formand 

Lars Falk Hansen anbefalede på bestyrelsens vegne genvalg af Eva Møller, der blev genvalgt 

med akklamation. 

 

Ad. 8. Valg af næstformand 

Eva Møller anbefalede på bestyrelsens vegne genvalg af Lars Falk Hansen, der ligeledes blev 

genvalgt med akklamation. 

 

Ad. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt en 1. og 2. suppleant for disse 
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Bestyrelsen foreslog genvalg blandt bestyrelsesmedlemmerne Anker Sylvest Jørgensen, 

Carsten Bang Bæk, Charlotte Valentin, Dan Haugbøl, Henrik Færch Fromholdt, Ricky Kofoed-

Madsen. Bestyrelsen havde ingen forslag til suppleanter. 

Blandt mødedeltagerne foreslog Charlotte Haagendrup valg af Christian Bruun-Kiilerich.  

 

Kandidaterne fik herefter mulighed for at præsentere sig. Der var herefter skriftlig afstemning 

blandt mødedeltagerne, der resulterede i denne stemmefordeling, hvor tallet i parentes 

angiver antal stemmer: 

▪ Carsten Bang Bæk (35) 

▪ Anker Sylvest Jørgensen (34) 

▪ Ricky Kofoed-Maden (34) 

▪ Christian Bruun-Kiilerich (33) 

▪ Dan Haugbøl (27) 

▪ Henrik Færch Fromholdt (24) 

▪ Charlotte Valentin (19) 

 

Bestyrelsen består herefter, ud over formand, næstformand og formand for Frederikssund-

Egedal KU (Peter Højmark Trasborg), af Carsten Bang Bæk, Anker Sylvest Jørgensen, Ricky 

Kofoed-Maden, Christian Bruun-Kiilerich og Dan Haugbøl. 

 

Henrik Færch Fromholdt ønskede ikke fortsætte som suppleant, mens Charlotte Valentin 

indvilligede i at fortsætte som 1. suppleant, mens Tenna Knudstrup opstillede som 2. 

suppleant og blev valgt. 

 

 
 

Ad. 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 

Til det kommende landsråd skulle der vælges 5 delegerede samt suppleanter for disse. Efter 

afstemning valgtes: 

Ricky Kofoed-Madsen, Carsten Bang Bæk, Anker Sylvest Jørgensen, Mette Hansen og Henrik 

Færch Fromholdt som delegerede, mens følgende blev valgt som suppleanter i nævnte 

rækkefølge: 
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Kirsten Jensen, Dan Haugbøl, Ingrid Bay og Bent Thyge Thygesen. 

Bestyrelsen fik mandat til selv at finde yderligere suppleanter, hvis det måtte blive nødvendigt. 

 

Ad. 11. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse 

På bestyrelsens forslag blev Bo Otterstrøm genvalgt og Anders Skou Hansen nyvalgt som 

revisorer, mens Lars Jacobsen blev genvalgt og Kirsten Jensen nyvalgt som revisorsuppleanter.  

 

Ad. 12. Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik  

Dirigenten gav først ordet til Niels Lindhardt Johansen, der havde valgt ikke at give beretning 

om arbejdet i sine udvalg, men i stedet at tale om de emner, han fandt væsentlige for det 

politiske arbejde som konservativ. Over bogstaverne i konservativ kom Niels således bl.a. ind 

på emner som konservativ profil, omsorg, natur og miljø, skolen og en kommune i 

sammenhæng.  

 

Efterfølgende fik Charlotte Haagendrup ordet, som hun brugte til at give en status fra Kultur- 

og erhvervsudvalget, Social- og sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget og gav eksempler på 

en række af de områder, hvor der er store udfordringer i kommunen, f.eks. vanskelighederne 

med at rekruttere tilstrækkeligt plejepersonale og om det høje sygefravær, hvor Egedal ligger i 

den forkerte top-10, når man sammenligner kommunerne. Der var dog også eksempler, hvor 

vi kan glæde os over markante konservative aftryk på trods af vores beskedne repræsentation i 

byrådet.  

 

Foranlediget af Charlottes gennemgang gav det anledning til spørgsmål og debat omkring 

planerne for Stenløse Å, hvor det udefra kunne være svært at se, hvad der sker i forhold til 

miljø og borgerinddragelse. Charlotte kunne orientere om, at man er i gang med VVM-

undersøgelsen og at høringsperioden derfor slet ikke er startet endnu. Der vil senere blive 

afholdt borgermøder, når man kender indholdet af VVM-undersøgelsen. 

 

Ad. 13. Politisk drøftelse 

Dirigenten gav herefter ordet til 

Egedalkredsen folketingskandidat Egil 

Hulgaard, der indledningsvis takkede 

for den store opbakning i forbindelse 

med valgkampen i sommer. Valget i 

Egedalkredsen gav en flot konservativ 

fremgang fra 4,7% af stemmerne ved 

forrige valg til 10,5% ved dette valg. 

Egils eget valgt var så flot, at han er 1. 

suppleant til Folketinget. Han havde i 

den forbindelse været indkaldt som 

suppleant i Mette Abildgaards barsel og 

kunne i den forbindelse berette om, at 

der i den konservative folketingsgruppe 

er en fantastisk gejst og at der bliver igangsat mange initiativer til politik-udvikling i partiet. 

Både han og Mette Abildgaard er således medlemmer af en nyetableret klima-tænketank. Der 

lægges her op til en aktiv politik, hvor klimaudfordringerne skal sættes i en kontekst, hvor der 

også kan skabes vækst og udvikling samt løsninger, der skal kunne danne grundlag for eksport 

til hele verden. 
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Egil fandt behandlingen af Nordsjælland skammelig. Infrastrukturen halter håbløs bagefter og 

forslaget til udligningsreform udskammer Nordsjælland og fremstiller en forventning om, at en 

yderligere udligning ud fra Nordsjælland kan løse de økonomiske problemer i andre 

kommuner. Egil gav således udtryk for, at der skal større fokus på Nordsjælland i stedet for at 

se området som en malkeko. 

 

På spørgsmål fra deltagerne om Ring 5 gav Egil udtryk for, at han forventede at planerne om 

den nordlige del af Ring 5 er så godt som død og at Vejdirektoratet er ved at afvikle 

grundreservationerne. 

 

Ad. 14. Evt. 

Der var ingen kommentarer til eventuelt. 

Eva Møller takkede dirigenten for at lede generalforsamlingen godt igennem og sagde tak for i 

aften til de mange fremmødte. Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21.20. 

 

 

 

 

Torben Qvist, dirigent  Carsten Bang Bæk, referent 

 

 

 

 

 

Formandens beretning Konservative i Egedal generalforsamling 2020. 

 

Et nyt år 2020, det er tid til at gøre status over 2019, hvad er der sket, hvad kan vi lære af det, 

og hvad kan vi gøre bedre. 

 

I den store verden er der både lyspunkter og det modsatte.  Det er godt, at landene arbejder 

med FN’s verdensmål, at der er blevet færre fattige, at børnedødeligheden er formindsket, at 

der opstilles flere klimaplaner, ja selv Trump, der ikke er tilhænger af Parisaftalen, er gået med 

på at plante flere træer, i Davos er de store virksomheder enedes om, at der ikke blot skal ses 

på bundlinien med økonomiske øjne, men også med klimaøjne og moralske øjne.  Men så er 

der urolighederne i Iran, hvor man også er på vej til ikke at ville leve op til aftalen om ikke at 

producere atomvåben, i Irak, i Syrien, ustabilitet generelt i de arabiske lande og i Mellemøsten, 

Brexit og måske 4 år til med Trump, og vi kan vel heller ikke se bort fra spændinger imellem 

landene i EU. 

 

Hvis vi vender os til Danmark, ja så er vi stadigt verdens mindst korrupte land, vi er også pænt 

placeret på en række andre områder, som f.eks. tryghed, lighed, lykke.  Men oplever vi det også 

sådan?  Jeg ved det ikke rigtigt.  Det bekymrer i alle tilfælde mig, når jeg om ikke dagligt så 

meget ofte kan læse om svindel og misbrug med offentlige midler, tænk på Britta Nielsen, 

skattegæld, forsvarets ejendomsstyrelse, computere i region Sjælland for blot at nævne nogen.  

Og hvor trygt er her med bombesprængning mod skattestyrelsen, bandeopgør med skyderier i 

gaderne og stigning i indbrud her i Nordsjælland.  Og så er der manglen på læger, 

sygeplejersker og politibetjente, en folkeskolereform, der ikke har virket, et niveau i gymnasiet, 
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der er faldet, en utilstrækkelig infrastruktur i Nordsjælland, usikkerheden om 

udligningsreformen, der dog efter alle solemærker, herunder dagens medier, for os her i 

Egedal kun drejer sig om, hvor meget mere vi skal af med. 

 

Ovenstående skulle vel give opgaver nok til regeringen, den er da også opmærksom på 

problemerne, men der er ikke løsninger på vej på alle områder.  Vi kan så tilføje, at der også 

skal udarbejdes en klimahandlingsplan, der bør favne et bredt flertal, så den er robust også 

efter et regeringsskifte.  Heri ligger der forhåbentlig, at den bliver udarbejdet, så det ikke koster 

arbejdspladser og konkurrenceevne, og med så megen omtanke og lytten til forskningen, at vi 

ikke foretager store fejlinvesteringer i teknologi eller omstillinger. Der skal desuden arbejdes 

på en bedre integration af flygtninge og indvandrere, så sammenhængskraften i det danske 

samfund bevares.  Det er et helt legitimt krav til nye danske statsborgere, at de skal ville 

Danmark, vort sprog og vor kultur, også selv om det er helt anderledes end i de lande, de er 

kommet fra.  Vi kan glæde os over paradigmeskiftet, men det kniber altså stadig med at få de 

afviste asylansøgere til at rejse ud, og i mange tilfælde også med at opføre sig ordentligt.  

Tilstrømningen af flygtninge har i 2019 heldigvis været begrænset, men vil det vare ved?  

Erdogan truer jo jævnligt med at opsige aftalen, og befolkningen på de græske øer er nu 

begyndt at ville have deres hjem tilbage.  Vi har grænsekontrollen, men vil den kunne klare et 

pres som i 2015?  Det er tvivlsomt.  Der skal derfor arbejdes benhårdt på at finde en fælles 

løsning på kontrol med EU’s ydre grænser, hjælp i nærområderne, nedbrydning af 

handelshindringer og en revision af konventioner, der er skabt i andre tider med andre 

problemer.   

 

Trods den røde regering er der dog et par landspolitiske lyspunkter.  Det lykkedes i sidste uge 

at få Loyal to Familia forbudt, lad os håbe, at det kan bane vej for, at flere organisationer af 

tilsvarende voldelig og samfundsnedbrydende karakter kan følge efter.  Hver gang vi og andre 

glæder os over dette, skal vi huske, at det er sket på baggrund af et initiativ af daværende 

justitsminister Søren Pape.  Som jeg husker det, var der mange både i og uden for partiet, der i 

sin tid tvivlede på, at han kunne løfte opgaven.  De har alle fået uret!  Med stille og sej jysk 

stædighed, et glimt i øjet og et sprog, der taler til den almindelige dansker, lykkedes det ham 

ved folketingsvalget sidste år at fordoble mandattallet, og det går fortsat fremad.  Det har vi 

også mærket i vælgerforeningen, vi er blevet 132 medlemmer, det er 14 flere end sidste år, 

men vi har stadig plads til flere.   

 

På lokalt plan skal vores to byrådsmedlemmer arbejde hårdt for at dække hele spektret af 

opgaver også i de udvalg, hvor vi ikke har sæde.  Jeg har de sidste par år på dette sted måttet 

sige, at kommunen er økonomisk udfordret, det er ikke helt så nødvendigt i år.  Tro nu ikke, at 

vi svømmer i penge, for sådan er det ikke, men i år skulle vi ikke spare helt så meget som 

forventet, så der blev råd til forbedringer og færre nedskæringer.  Positive budgettiltag set med 

konservative øjne er, at dækningsafgiften blev halveret til glæde for erhvervslivet, at lyd avisen 

til blinde og svagtseende borgere kunne bevares, at der til glæde for idrætten kommer 

forbedringer på idrætsanlæggene i Stenløse og Smørum, og at der fortsat arbejdes på Egedal 

som en demensvenlig kommune.  Det ser også ud til, at den 10-årige investeringsplan, der blev 

vedtaget sidste år kan holde.  Vi kan altså få renoveret skolerne, få byudvikling, flere 

plejehjemsboliger og generel vedligeholdelse, ligesom det også ser ud til, at der vil komme så 

mange penge i kassen, at der kan blive råd til halbyggeri til glæde for idrætten.  Nærmere om 

arbejdet i byrådet vil de to medlemmer orientere om under et senere punkt.   
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Der skal være kommunalvalg i 2021, her skulle vi også gerne lige som partiet have fremgang, 

men det kommer ikke af sig selv, eller som afsmitning fra et godt landspolitisk resultat, der skal 

arbejdes.  Vi er allerede i bestyrelsen i gang, som det også fremgår af et senere punkt og af det 

spørgeskema, der ligger på bordene.  Hvor langt er vi så?  Ja, vi har set grundigt på budgettet.  

Da vi har ved sidste kommunalvalg som bekendt fik halveret antallet af byrådsmedlemmer har 

vi også fået halveret det kommunale tilskud, så det er en svær opgave, men flere medlemmer 

giver jo heldigvis flere penge.  Vi har lagt en plan for udarbejdelse af valgprogram, vi begynder i 

næste måned, men det kan naturligvis først være endeligt færdigt næste sommer.  Bestyrelsen 

har selv i samarbejde med byrådsgruppen idéer og tanker til både program og kandidater, 

men vi vil alligevel meget gerne have gode idéer, forslag og emner fra foreningens 

medlemmer, så brug spørgeskemaet.   Svar kan lægges i denne kasse. 

 

Vi har i år været på besøg på Maglevad fjernvarme, fået kommunalpolitisk orientering ved 

byrådsmedlemmerne både forår og efterår, vi havde i forbindelse med valget til Europa-

Parlamentet besøg af Jakob Sejergård.  Grundlovsmødet blev aflyst på grund af valget, men der 

var som vanligt møder i Mettes, nu Nordsjællands, debatkreds, invitationer fra andre 

vælgerforeninger, landsråd og arrangementer i Storkredsen.  Jeg kan i den forbindelse nævne 

at årets storgeneralforsamling bliver den 18 marts, hvor Søren Pape vil komme og orientere.  

Vi vil fortsat lokalt bestræbe os på møder forår og efterår om lokalpolitik og desuden endnu et 

møde eller arrangement i hvert af de to halvår.  Der er på det udleverede spørgeskema 

mulighed for at komme med forslag og ønsker. 

 

Vi har nu i et par år haft en KU-forening sammen med Frederikssund, den har i det forløbne år 

ikke været særlig aktiv.  Men den har nu fået en ny formand Peter Højmark Trasborg fra 

Smørum, der har skruet op for aktivitetsniveauet.  Så spred det glade og gode budskab blandt 

unge potentielle medlemmer. 

 

Til slut en stor tak til alle, der gav en hånd, stor eller lille, i de to valgkampe i foråret, samt tak til 

bestyrelse og byrødder for samarbejde med- og modspil i årets løb. 

 

 

 

Tale fra spidskandidat, Charlotte Haagendrup 

 

På den netop overståede Generalforsamling d. 30/1 2020 havde Bestyrelsen enstemmigt 

indstillet mig som spidskandidat til KV21.   

 

I den forbindelse holdt jeg nedenstående tale, der bringes her af hensyn til de af jer, der ikke 

kunne møde op:  

 

Vi er ca. halvvejs i valgperioden, og KV21 skimtes allerede i horisonten.  

 

Mit mål for C i indeværende periode var at få mest mulig indflydelse – uagtet vores størrelse – 

det er lykkedes. Jeg har et godt samarbejde med de andre gruppeformænd/partier. De ved, at 

jeg holder ord. Jeg er vellidt og inviteres til møder med V og A, selvom vores størrelse på ingen 

måder berettiger til det. Mit mål på trods af kun to mandater er, at der skal stå C/konservative 

så meget som muligt i pressen og på sociale medier. Det er faktisk også lykkedes.  
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Der er afsat mange og tydelige konservative aftryk i de to budgetter, vi har vedtaget indtil nu. 

Med særlig fokus på erhverv, ældre og fritid. Investeringsplanen – med opbakning fra 

konservativt bagland – har givet os en unik mulighed for i Byrådet at få rettet op på vores slidte 

og utidssvarende skoler og fritidsarealer.  Det er også, hvad vi i konservative gik til valg på! 

 

Sammen med Mette Abildgaard fik vi konservative sat Egedal på Finansloven – et kæmpe  

scoop, og det er blevet rigtig godt på Skenkelsø mølle med både en ny formidlingshytte og et 

nyt tag, så vi fortsat kan bevare vores gamle fine ting.   

 

I vores valgprogram har vi ønske om en veterankoordinator i Egedal kommune.  I 2019 fik vi en 

veterankoordinator i Egedal. Det er et rent konservativt forslag og endnu et godt eksempel på, 

at der samarbejdes for at tilgodese konservative, selvom vi ikke er så store.  

 

Vi havde også som mål i valgprogrammet, at vi skulle have prædikatet en demensvenlig 

kommune – det har konservative også været med til at sikre – ikke mindst ved budget 2020, 

hvor vi fortsat sikrer ressourcer til området.   

 

Dækningsafgiften er en af mærkesagerne i vores valgprogram – målet er at den skal fjernes 

helt. Fra 1.1. 2020 er dækningsafgiften halveret. Ikke mindst pga. konservativt pres i 

budgetforhandlingerne om budget 2020. 

Vi har i vores valgprogram, at beskæftigelse skal styrkes – i Byrådet vi har netop underskrevet 

aftale med Dansk byggeri om bla. lærepladser og opgradering af ledige til byggebranchen – 

ikke mindst pga. konservativt pres.  

 

I budget 2020 blev der også vedtaget et konservativt forslag om en pulje til erhverv og 

foreninger. Begge grupper kan søge tilskud til at dække de ressourcer, de bruger i samarbejdet 

med skolerne. På den måde kan vi motivere de unge til at vælge fritidsaktiviteter og 

foreningslivet til, og til at vælge erhvervsuddannelser i de erhverv, som mangler medarbejdere.  

De kommende år vil jeg kæmpe for, at vi får sat fritidsarealer på dagsordenen, når vi bygger 

nyt. De mange boliger, der bygges både i Egedal by og i Smørum, bør udløse m2 til 

fritidsområdet. Vi har historisk ikke været gode til at yde rettidig omhu i forhold til fritidsarealer 

– det skal vi have sat højt på dagsordenen.  

 

Så ja, der er masser af opgaver at tage fat på – og jeg ved, at der løbende kommer gode ideer 

og ønsker fra jer i det konservative bagland.  

 

Jeg skal heller ikke glemme at sige, at vi i Egedal også har udfordringer fremadrettet. Det er 

blandt andet på ældreområdet. Det er ikke kun i Egedal, at vi har svært ved at rekruttere 

plejepersonale, og at vi har en ret stejl stigning i ældre borgere. Her det er vigtigt, at vi har en 

stærk konservativ stemme fremover.  

 

Målet ved KV21 er, at vi skal have mindst tre konservative mandater – gerne fire i Byrådet. Er 

det ambitiøst - tja, men det er altså ikke umuligt.   

Der går godt for konservative, landspolitisk er der medvind i partiet i disse år, det skal vi bruge 

fornuftigt, også i Egedal.  

 

Vi ved også, at der er mange flere potentielle konservative vælgere derude. Dem skal vi have 

med i KV21. 
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Det er mit mål, at vi igen kan blive repræsenteret i blandt andet Teknik- og miljø udvalget, som 

vi ikke i denne periode har kunnet påvirke med konservative aftryk. Det skal vi i næste periode 

Jeg stiller mig til rådighed som spidskandidat, og jeg er sikker på, at jeg fortsat kan skabe 

lydhørhed, og gennem det gode samarbejde, jeg allerede har med de andre partier, få 

gennemført vores konservative tanker og ønsker til glæde for alle vores borgere og vores 

erhvervsliv i Egedal kommune.  

 

Tak for ordet.  

 

Tak for tilliden. Tak for genvalget som spidskandidat.  

Jeg er glad og stolt over, at Den konservative vælgerforening har valgt mig til at stå i spidsen for 

de konservative i Egedal. 

 

 

 

Tale fra Niels Lindhardt Johansen 

 

Jeg har gjort mig nogle tanker om, hvad der driver min politiske indsat i de udvalg, som jeg 

sikker i, plan og skole og i byrådet. 

 

Konservativ profil. Det er vigtigt, at vi i vores politik har en klar konservativ profil. Vi skal sikre 

de svageste, men må ikke svække de, der bærer de fleste byrder. En af kommunens stærke 

sider er den lokale forankring. Kommunens styrke ligger i de aktive lokalsamfund. Vi skal passe 

på med ikke at presse store planer ned over hovedet for at sikre nogle få kroner til 

fællesskabet. Vi skal lytte noget mere til det lokale niveau. Vi må ikke ødelægge kulturarv, der 

gør disse lokalsamfund attraktive. Vi skal ikke argumenter med, at fordi man gør noget i en del 

af kommunen, så skal alle gøre sådan. Det er socialdemokratisk styre og tankegang, når der er 

værst. Vi skal give mere frihed til det lokale. Jeg er sikker på, at vi i et samarbejde kan skabe de 

bedste løsninger. 

 

Omsorg. Det er et vigtigt ord for en konservativ politiker. Det kan nemlig spredes ud fra det 

enkelte menneske til en gruppe af mennesker. Vi skal give de svageste den bedste omsorg, 

som vi kan. Vi skal derfor i god tid sikre, at vi har et tilstrækkeligt antal plejeboliger til at dække 

det fremtidige behov. Jeg mener, at vi får en udfordring i Smørum. Jeg har derfor fostret en god 

ide, om at vi på Søagerskolen giver mulighed for at etablere et privat friplejehjem. Det kunne 

kombineres med lægehus eller sundhedscenterfunktioner. Måske var der også plads til nogle 

almindelige boliger for ældre. Vi kunne jo kigge på Gribskov, hvor der er etableret et 

succesfuldt plejecenter med friplejeboliger. 

Jeg vil dog generelt sige, at vi generelt i kommunen har et godt og velfungerende sundheds- og 

genoptræningssystem. Det er vigtigt, at vi drager omsorg på den måde, og gennem 

forebyggelse.     

 

Natur og miljø, bevarelse og beskyttelse er en konservativ mærkesag. Gang på gang har jeg på 

konservative vegne fremdraget det vigtige i en grøn linie. Det har ikke altid været let at vinde 

gehør, heller ikke i egne rækker. Men vi har kun kloden til låns, og vi kan ikke vækste os ud af 

de tidligere generationers miljøsynder. 
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Heldigvis oplever jeg en mærkbar forandring i byrådet. I dag vil alle være med. Det tegner 

derfor bedre på dette område end for et eller to år siden. Og jeg er sikker på, at borgerne i 

Egedal gerne vil være med til at gøre Egedal endnu mere bæredygtig. 

 

Skolen er en vigtig konservativ mærkesag. Jeg forsøger at forfægte, at det er skolens vigtigste 

opgave at give undervisning til vores elever. Vi skal samtidig kræve af forældre, at de engagerer 

sig i deres børn. Ikke at det bliver curlingbørn, men børn, der hver morgen er klar til at bidrage 

positivt til et godt undervisningsmiljø. De kommende år vil der skulle arbejdes videre med 

sammenlægningerne af skolerne. Det er et stort arbejde, men det skal nok blive et godt 

resultat. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at bidrage til en positiv proces. 

 

En kommune i sammenhæng. Hvad tænker jeg på her? Jo, DSB foreslår en mere regelmæssig 

10 minutters drift på Frederikssundsbanen i stedet for den nuværende med skæve 

afgangstider og varierende mellemrum mellem togene. En helt fin ide, som vi pendlere har 

ventet på i mange år. Alle jubler: Egedal får 10 minutters drift med S-toget. Men hovsa, hvad 

med Kildedal Station, der faktisk betjener dele af Smørum og ikke mindst Otikon. Det skal der 

bare være 20 minutters drift som i dag. Otikon udvider, vi skulle gerne have flere til at tage 

toget i en grøn omstilling, og der skal ske en kæmpemæssig byudvikling omkring stationen, 

såvel i Ballerup Kommunes som i vores del af området. Fra konservativ side må vi kræve, at der 

bliver 10 minutters drift på hele strækningen på Frederikssundsbanen. Hvis man gør det, får 

man et minut længere til Frederikssund fra Hovedbanegårde. Til gengæld får vi fast togtider, 

præcist hvert 10. minut. Kan det lade sig gøre? Ja, det sker allerede i week-enden. Så her et 

godt forslag fra de konservative og til glæde for såvel borgere som erhvervslivet.      

 

Vilje til at vinde skaber evnen til at kunne. Jeg synes ind i mellem, at vi er blevet alt for pæne i 

den politiske diskussion. Vi er blevet ”kokkens efterfølger”. Kan vi alle være enige, så er det det 

bedste. Men jeg tror nu på, at vi ved at holde noget mere på vores grundsynspunkter, ved at 

udfordre hinanden, ved at være mere tværfaglig i politisk henseende, så kan vi komme meget 

længere. Vi skal også kunne og turde sige nej. Det er jo ikke et nej til at samarbejde politisk. Det 

er et nej i respekt for konservative grundholdninger. Jeg tør godt sige min mening, og jeg vil 

også fremover gøre det på områder uden for mine udvalg, så længe jeg mener, at mine 

budskaber kan give bedre løsninger. 

 

Arkitektur er der ikke meget af i Egedal. Vi bygger som de fleste andre kommuner, og 

byområder mangler pladser. Jeg ser en lille tendens til, at der også skal være grønne områder. 

Vi får med de kunstmidler, som afsættes ved hvert salg i kommunen, i de kommende år en god 

mulighed for at skabe mere kunst i byrummene. 

Men på arkitekturområdet er der store mangler. Derfor har jeg taget initiativ til, at kommunen 

skal have en egentlig arkitekturpolitik. Forvaltningen er gået i gang med dette arbejde, som jeg 

venter mig meget af. Senere kunne jeg godt tænke mig, at vi kunne have en årlig arkitekturpris, 

der kunne blive uddelt på arkitekturens dag i efteråret. 

 

Tyveri er det regeringen er ved at indføre med forslaget til en ny udligningsordning. Igen skal vi 

holde for. Skal vi skyde på, at det vil koste os yderligere 50 mio. kr. i udligning om året? Ikke 

noget problem, siger regeringen. I kan bare sætte skatten op. Nu var vi ved at få styr på 

økonomien, og så skal der lige være en strafaktion mod de konservativt og borgerligt ledede 

kommuner. Tyveri ved højlys dag. Det kunne have været løst af den forrige – borgerlige 

regering. Og hvad betyder det? Jo, besparelser og en hårdere økonomisk prioritering. 
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Initiativer. Vi skal nok – og jeg taler gerne for mig selv – være bedre til at tage initiativer og få 

dem bragt på den offentlige skueplads. Det var fint med tilskud til Skenkelsø Mølle, ja jeg vil da 

gerne sige fantastisk. Men vi vinder ikke næste valg ved mest at fokusere på fine billeder i 

avisen. Vi vinder konservative stemmer ved at lytte til borgerne, ved at have visioner, ved at 

tage initiativer. Jeg vil gerne love, at I vil opleve mig fra en mere offensiv og offentlig side end i 

de sidste to år. Jeg skal i den forbindelse opfordre alle til at fremkomme med forslag, som vi 

kan skabe gode konservative resultater med. 

 

Visioner. Dem er der ikke for mange af i byrådet. Jo, alle arbejder da seriøst med at sikre en 

god service til borgerne. Alle arbejder med, at kommunen kan opfylde de krav, der stilles til 

kommunal service og ydelser. Men visionerne. De er svære at finde. Jeg har ikke en vision om, 

at kommunen skal være så stor som mulig, at der skal bygges overalt, at nybyggeri skal minde 

om alle andre byer og Ørestaden. Vi skal have visioner om en grønnere kommune. Jeg er super 

glad for, at vi har fået de første el-busser i Smørum med konservativ stemme. 

Når vi drøfter nye byudviklingsområder skal vi tænke stort og vi skal tænke langsigtet. Vi skal i 

Kildedal Syd tænke spændende, opsigtsvækkende byggeri. Arkitekter som Forster, Dorte 

Mandrup, BIG. Vi skal sætte Egedal på landkortet. I Kildedal Nord skal vi tænke på 

sammenhæng mellem natur og by. Vi skal tænke på en åben by, hvor natur og aktiviteter 

smelter sammen. Det ligger midt i de grønne kiler, der går fra nord mod syd og fra øst mod 

vest. Vi skal tænke lavt harmonisk byggeri. Vi skal ikke have store fabrikker der, heller ikke 

nogen, der ikke støjer eller forurener. Vi skal ikke have et noget, der kan minde om det 

arkivbyggeri, som måske skal opføres i Vinge. Ingen lange, lukkede mure. Åbenhed og harmoni. 

Det er en god vision. Det er konservativ politik. 
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Spørgeskema til medlemmerne 

 

På generalforsamlingen fik deltagerne udleveret dette spørgeskema.  For at give alle 

foreningens medlemmer mulighed for at svare og derved få indflydelse bringer vi det også her 

i Nyhedsbrevet.  Svar kan sendes til formanden på eva_moel@post12.tele.dk 

 

Forslag til arrangementer 

eller aktiviteter i 

vælgerforeningen 

 

Jeg vil gerne være med i et 

udvalg, der sørger for 

planlægning og afvikling af 

arrangementer 

 

Jeg vil gerne være med i et 

udvalg, der arbejder med 

politiske emner 

 

Jeg er især interesseret i at 

arbejde med 

 

Hvilke(t) område(r) mener 

du, vi især skal lægge vægt 

på i den kommende 

kommunale valgkamp 

 

 

Jeg vil gerne være kandidat 

til KV21 

 

Eventuelt 

kontaktoplysninger 

 

 

  

mailto:eva_moel@post12.tele.dk
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Kommende arrangementer 

 
 

 

 

 
 

 

Debat om udligningsordning 

24. februar 2020, kl 19:00 

Afholdes på Rundersdal Rådhus, Øverødvej 2, 2840 Holte 

Debat om udligningsordningen ved folketingsmedlemmerne Mette Abildgaard (C) og Henrik 

Møller (A). 

 

Indføring i kommunale økonomistrukturer 

26. februar 2020 

Afholdes på Espergærde bibliotek 

Indføring i kommunale økonomistrukturer ved chefkonsulent Anne Steffensen, KL.  Invitation 

er tidligere udsendt. 

 

Genforeningen 

9. marts 2020 

Afholdes på Birkerød Administrationscenter 

Møde om genforeningen ved Torben Rechendorff.  Arrangementet er gratis, men der skal 

reserveres billet, se tidligere udsendt mail. 

 

Storkredsgeneralforsamling 

18. marts 2020, 19:30 

Afholdes på Store Kro i Fredensborg 

Søren Pape vil komme og tale.  Indkaldelsen er på vej direkte fra Hovedkontoret. 
 

 

Grundlovsmøde 

5. juni 2020 

Afholdes i Furesø 

Nærmere vil følge, men vi genoptager traditionen. 
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