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Regionerne som den stabile klippe 

under Covid-19? 
Af Lars Falk Hansen, Formand 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

Covid-19 blusser op igen og medfører udfordringer for hele landet. Men 

til min store overraskelse har vi kunnet se Regionerne træde i karakter og 

blive den urokkelige klippe, vi alle kan læne os op af. Vi ser 

kommuner, der mener, at de ved mere end sundhedsmyndighederne. Vi 

hører de centrale myndigheder undsige hinanden og komme med ikke-koordineret 

kommunikation, mens regionerne har vist deres værd.   

 

Personligt har jeg ment, at Regionerne burde lukkes, men jeg er ved at ændre lidt i min 

holdning, for vi var nok ikke kommet så langt ind i pandemiens forløb på en forholdsvis god 

måde uden Regionerne og deres evne til at samarbejde med det private erhvervsliv.  

 

Vi ville have haft store problemer, hvis det ikke var lykkedes at etablere et samarbejde med 

bl.a. Bestseller, Jysk, Maersk, Novo Nordisk og flere andre. Disse private firmaer kastede sig ind 

i kampen for at skaffe værnemidler til landet, og det lykkedes for dem.   

 

De fik naturligvis også betaling for det, de gjorde, det manglede da bare. Jeg kan dog godt blive 

lidt ærgerlig, når man i medierne kan læse, at de bliver udskammet for dette. Især når man 

ved, at nogle af firmaerne kun fik ca. halvdelen af, hvad de under normale omstændigheder 

ville have fået. De udviste samfundssind og hjalp, når det gjaldt, og det skal de have stor tak 

for.   

 

Regionerne har vist deres værd i denne svære tid, og personligt må jeg nok genoverveje min 

modvilje imod dem.   
 

 

Sidste måned skrev jeg om nye partier.   

 

Nu har vi igen fået et nyt parti. Veganerpartiet, der med ufrivillig morskab indkaldte til 

pressemøde i kødbyen i København. De skal selvfølgelig være velkomne i det politiske 

landskab, selv om jeg har lidt problemer med deres mangel på kompromisøgning. De har klart 

meldt ud, at alle landbrug skal lukkes. Jeg tror, at de mener landbrug med husdyr, men det var 

ikke deres udmelding. Vores Danske velfærd er opstået gennem mange generationer, ved at 

der indgås politiske kompromiser, så vi får bred opbakning i befolkningen. Nu må vi se, 

hvordan det går Veganerpartiet.   

 

Der har også været et parti, der blev nedlagt i denne måned. Partiet Fremad, stiftet af Simon 

Emil Ammitzbøll-Bille bliver opløst, da han “Ikke har energien til drive det videre”.   
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Grusgrave i Egedal.  

 

Regionen har været ved at opdatere deres råstofplan med udpegning af råstofområder 

(Grusgrave) i Ledøje, Søsum og Vindekilde. Der er selvfølgelig ingen, der har lyst til at få en 

grusgrav som nabo. De påvirker hverdagen utrolig meget, ligesom huspriserne lider skade. Det 

er dog med glæde, at jeg kan se, at der begynder at være forståelse i Folketinget for, at 

generne er særligt store i Nordsjælland. Vi bor tæt på hovedstaden, som er landets absolut 

største forbruger af råstoffer, og samtidigt er vi den mindste region. Sammenlignet med de 

øvrige regioner, lever vi tæt, så en grusgrav i vores område vil ramme rigtig mange 

mennesker.  

 

Etablering af nye grusgrave i vores område har meget store omkostninger, mens de f.eks. i 

Region Nordjylland indvinder så meget grus, at de kan eksportere.   

 

Vores konservative folketingsmedlemmer arbejder for at ændre den regel, der siger, at 

råstoffer skal udvindes i den region, hvor de bruges, så vi i fremtiden kan indvinde råstoffer, 

hvor det skader mindst.  
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Budgettale 2021  
Af Charlotte Haagendrup, Gruppeformand, Byrådsmedlem 

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

Sundhedsudvalget   

 

Så står vi her igen. Vi skal sige ja til et budget.  
Som jeg husker det, var jeg var ret positiv sidste år – men jeg må 

indrømme, at jeg på de konservatives vegne er megastolt og glad for dette 

årets budget. 

  

Der er så mange gode ting på så mange områder, at det er svært at pege på et område, som 

IKKE er med i budgettet. Det kan man ikke blive andet end glad for.  
 Jeg vil rette en tak til de øvrige gruppeformænd for et godt samarbejde i forhandlingerne.  
En stor tak til administrationen der som altid på denne årstid har knoklet for at finde svar på 

alle partiers, listers og løsgængeres spørgsmål.  

 

Og til sidst en tak til vores borgere – både dem, der har sendt høringssvar til budgettet, og 

dem, der mødte op til budgetborgermødet og ikke mindst til borgere, foreninger og 

virksomheder, der som altid året igennem kommer med gode indspark, som vi kan bruge i 

budgetterne.  
 

I år kan vi glæde os over, at det ikke kom til at se helt så galt ud, som vi måske havde frygtet. 

Det ER et budget i balance og endda et budget med plads til mere, end vi normalt har råd til. 

Det er intet mindre end dejligt.  
 

Men træerne gror ikke ind i himmelen. Der er også noget i budgettet, som ikke er helt så 

fantastisk. Der er nemlig i budgettet også lagt en større besparelse ind på det administrative 

personale på rådhuset. Det kan lade sig gøre, men ikke uden at det bliver mere end travlt at 

være ansat på rådhuset. Der er også folk, der skal siges farvel til.  

Jeg synes dog alligevel, vi kan være stolte af budgettet i år.  
 

Det samarbejde vi startede i Egedal byråd - det ansvar vi tog i 2018 med Investeringsplanen, 

det er altså også med til, at vi kan nogle andre ting i Egedal.  

Det må vi ikke glemme, det er også er en faktor.  

 

De konservative er glade for den beslutning og er fortsat sikre på, at vi gjorde det rigtige. 
Og så er der Corona…suk…. 
 

Det er ikke til at komme udenom i 2020 – jeg personligt håber meget, at vi kan få sat den på 

porten i 2021. Derfor giver det rigtig god mening, at vi i budgettet har sat en sum penge af til 

Corona relaterede udgifter.  

 

Dels til jobcentret så de mange ledige kan få hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet 

blandt andet ved opkvalificering, dels til udgifter, der løbende kommer og måske ikke 
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refunderes af staten. Der er ingen tvivl om, at Corona er kommet og i lang tid fremover vil 

kaste lange skygger over vores hverdag.  
 

Hverdagen er den, vi alle kender til, og den vi i Egedal gerne vil gøre til ”verdens bedste 

hverdag”. Med budget 2021 kommer vi endnu et stykke ad den vej.  

 

For de konservative er det glædeligt, at der er blevet sat penge af i budgettet til kulturen. Det er 

der både i drifts- og anlægsbudgettet, hvor der er et godt løft af Stenløse kulturhus, og som 

formand for Kultur- og erhvervsudvalget er jeg da ekstra glad for, at der også blev et løft til 

Smørum foyer og musiksal, og sidst men ikke mindst også til kulturhusene i Veksø og Ganløse.  
Det er glædeligt, at flere partier ønskede mulighed for, at vi skal kunne bruge naturen mere. 

Det er i tråd med Byrådets vision. De konservative stillede forslag om flere motionsøer, det fik 

vi ikke, men en forhindringsbane, som kan bruges af både børn og voksne og få familierne ud i 

naturen er bestemt lige så dejligt, og den glæder vi os til at se udformningen af.  

 

Der er også afsat penge til at se på, hvordan et naturcenter kan komme til – et center som 

både spejdere, skoler og institutioner og alle borgere kan benytte. Det er godt i disse Corona 

tider og et ønske fra flere sider i salen. Der er fine muligheder for virkelig at binde flere 

områder sammen til noget rigtig godt.  
 

Corona har på mange områder påvirket os i vores hverdag, men vi må også give den, at det 

måske kommer til at give os andre vaner. Blandt andet på børneområdet er der en del gode 

erfaringer, som vi skal se nærmere på, så vi kan tage det bedste med videre for vores børn og 

for vores medarbejdere i skoler og institutioner. Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er 

godt for noget, kunne man sige.  
 

På samme måde har vi også afsat penge til udendørs undervisnings lokationer i nærheden af 

vores skoler. Det er svært ikke at blive begejstret på vegne af både vores yngste og yngre 

borgere og vores medarbejdere.  
 

Jeg kan personligt godt efter sommerens gyserfilm, det kunne man vel nærmest kalde den, 

med Else i hovedrollen, få det stramt ved tanken om, at jeg også en dag bliver gammel – men 

jeg er så tryg i Egedal, fordi jeg ved, vi tager os af vores ældre borgere.  

Det viste vi sidste år med midler til fortsat at ville være en demensvenlig kommune og med 

midler til køkkenassistenter til aftensmåltidet – og vi fortsætter i år med at afsætte penge til 

flere nattevagter på plejehjemmene, som vil give tid til vores personale, så de kan yde omsorg, 

tale med beboerne og generelt tid til aftenrutinerne.  
 

Særlig glad er Konservative for, at besparelsen på rengøringen for vores borgere på 

plejehjemmene er taget af bordet.   
 

For de små borgere i den nordlige del af kommunen er det dejligt, at Fantasihaven i Smørum 

kan danne præcedens for den kommende institution i Ølstykke, som skal igangsættes om kort 

tid. Der var tidligere afsat et beløb, som vi nu forhøjer for at få en institution som er lige så flot 

som den i Smørum.   
 

Det er samtidig en rigtig spændende tanke, at vi ønsker at placere institutionen tæt på det nye 

plejehjem, det tror jeg personligt bliver rigtig godt.  
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Vi skal se på finansiering og byggeplan for en evt. “ny Lærkeskole” i Stenløse. Her skal vi også 

indtænke hele idrætsområdet, så vi får igangsat det bedste. Ingen tvivl om at det ser ikke kun 

de Konservative frem til. Både skolen og idrætsområdet trænger til et gevaldigt løft, så det er 

glædeligt, at vi nu kommer et skridt videre i planen for det område i Stenløse.  
 

Puljen til samarbejde mellem skolen, det frivillige/foreningslivet og erhvervslivet fortsættes og 

udvides – det er rigtig glædeligt og et bevis på, at der er et behov og en vilje fra alle sider til at 

ville og øge samarbejdet.  
 

Det er rigtig godt, at der bruges en sum penge på at nedsætte byggesagsgebyret for både 

virksomheder og borgere. Det er en lille sum, som har stor værdi.  
 

Det er dejligt, at der også er afsat penge til trafikale forbedringer i Værebro erhvervsområde. 

Det har i årevis været et ønske fra de lokale virksomheder.  
 

De konservative er også rigtig glade for det lille beløb, det mindste i budgettet, som giver gratis 

adgang til svømmehallen for Egedal kommunes ansatte. Det har været et stort ønske, at det 

blev genindført, og nu kan vi glæde de af vores ansatte, der ønsker at bruge tilbuddet. Det er vi 

glade for.  
 

Og vi kunne nævne de penge, der er sat af til cykelstier, til pedeller, til tolærerordning og ssp-

samarbejde. Der er ikke plads til at tale om det hele.  
 

En hverdag i fællesskab og bevægelse, verdens bedste hverdag – der er så mange hverdagsting 

for Egedals borgere, små, store, unge og ældre, for vores virksomheder, og for vores 

medarbejdere i dette budget.  

 

Det er derfor med glæde, at Det konservative Folkeparti stemmer for budget 2021 – 2024.  
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Medlemsstatus 
Af Ricky Kofoed-Madsen, Medlemsansvarlig 

Bestyrelsesmedlem Den Konservative Vælgerforening i Egedal 

 

Det Konservative Folkeparti iværksatte en medlemskampagne op til 

det netop overståede Landsråd. 

 

Kampagnen har på landsplan været en kæmpe succes. Her i Egedal 

har det indtil videre betydet 9 nye medlemmer. Dette er vi utroligt 

glade for.  

 

Hermed en stor tak og velkommen til jer. 

 

Status for i år er, at vi er meget tæt på niveau med sidste år i forhold til antal nye 

medlemmer. Skal vi sammen sprede det gode budskab, og sikre at vi kommer over 

niveau for sidste år.  

 

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. 

 

Benyt gerne de sociale medier. Like og del hvad der kommer fra Søren Pape og de andre, 

af vores dygtige MF’ere. Ligeledes gerne være aktiv omkring vores lokale sider og vores 

spidskandidat.  

 

Jeg vil gerne opfordre alle, til at logge ind på Mit C  (nede i bunden af siden) for at 

kontrollere og ændre stamdata. Dette er meget vigtigt i forhold til, at vi kan lave en så 

god valgkamp som mulig 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://konservative.dk/mitc/
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Kontrapolitik 
Af Egil F. Hulgaard 

1.Suppleant til Folketinget for Furesø og Egedal kommuner 

 

Arnes pension illustrerer, det vi ikke kan fordrage ved venstrefløjens 

politik.  

 

Fredag landede regeringen sammen med DF, SF og Enhedslisten en aftale 

om en ny pension til de nedslidte, der ikke er nedslidte. Altså en aftale 

udenom resten af Folketinget, mest bemærkelsesværdigt udenom Radikale Venstre.  

 

Pensionen repræsenterer nogle af de værste sider af venstrefløjens politiske tænkning. Flere 

overførselsindkomster uden egentligt rationale til deres egne vælgere. Som Mette Frederiksen 

så frejdigt konstaterede til 3Fs kongres tidligere på året: “Den er til jer”.  

 

De mia., som regeringen prioriterer til sine egne vælgere, kunne have været brugt langt 

klogere. Mere klima, mere miljø, mere sundhed f.eks. Pengene rækker simpelthen ikke, hvilket 

også kan ses af, at regeringen bakker på mange andre dagsordener. 

 

Vi kommer alle til at betale de 3,5 mia.kr. ordningen koster: I 2021 og 2022 er det råderummet, 

der holder for. I 2023 kommer det til at koste alle andre pensionsopsparere, der har opsparing 

i et pensionsselskab, en del af deres pension. Det sker via en fantomskat på ejendomme. Det 

beløb er sat til 850 mio.kr. Bankerne skal betale en særskat på 1,26 mia. kr., og den 

kommunale beskæftigelsesindsats beskæres med 1,1 mia.kr. Det sidste er svært at være uenig 

i. 

 

Den retorik, regeringen benytter sig af, er i en klasse for sig selv. F.eks. er overskriften i 

pressemeddelelsen vedr. pensionsaftalen, at den gælder for “folk med hårde arbejdsliv”, men 

den gælder også for mennesker, der har arbejdet halv tid på kontor i hele deres liv. Eller hvad 

når man kalder en særskat for et samfundsbidrag. Det er da provokerende! 

 

Da regeringen skulle argumentere for, at deres pension er retfærdig, nævner de den 

forringede efterløn. Forringelsen var dybt uretfærdig, siger de. Men den der i 2011 som 

beskæftigelsesminister forringede efterlønnen var - Mette Frederiksen!  

 

Pensionen er dybt skadelig for Danmark. De samlede årlige samfundsomkostninger er i 

omegnen af 10 mia.kr., arbejdsstyrken reduceres med 9.800 personer, og incitamenterne til at 

tage en uddannelse eller til at spare op til egen pension reduceres, da ydelsen reduceres, hvis 

man har en pensionsopsparing på mere end 2 mio.kr. I sandhed en sort fredag for Danmark.  

 

 

 

 

 



  Side: 8 

 

Mange konservative resultater i 

regionens budget 2021 
Af Christoffer Buster Reinhardt  

Politisk leder, Det Konservative Folkeparti i Region Hovedstaden 

 

Så er Region Hovedstadens budget for 2021 vedtaget. Det er et stort 

budget på mere end 41 milliarder kroner. Det er en rigtig god 

budgetaftale med mange resultater til Det Konservative Folkeparti.  

 

Først og fremmest skal der ikke spares på hospitalerne oven på 

corona-krisen. Det betyder, at alle forudsætninger for at få indhentet 

den ventelistepukkel, der er opstået, er tilstede. Det er vi konservative 

glade for. Hospitalerne arbejder allerede på fuld kraft for at nå dette. 

Vi bruger også al den hjælp, vi kan få fra private hospitaler og de praktiserende speciallæger - 

igen god konservativ politik. For der er ingen tvivl om, at bekæmpelsen af ventelister er det 

altoverskyggende mål. 

 

Derudover vil jeg fremhæve en lang række gode ting fra budgetaftalen: 

• Mentorer, så børn og unge patienter har nogen, de kan spejle sig i, og som viser, at der 

er håb. Dette har der været gode erfaringer med i psykiatrien, og det har været et klart 

ønske fra de unge og de forældre, som har været med i det opgaveudvalg om 

forholdene for børn og unge som patienter, som vi konservative har stået i spidsen for. 

 

• Et andet forslag fra ovenstående opgaveudvalg er en uddannelsesvejleder på 

hospitalerne, så færre unge ryger ud af deres uddannelse grundet sygdomsforløb. Et 

længerevarende sygdomsforløb skal ikke forfølge det unge menneske resten af livet. 

Derfor ser vi dette som god konservativ politik, der udviser rettidig omhu. 

• Flere initiativer til mere sikker medicinering af børn. Megen medicin er ikke udviklet 

med henblik på brug til børn. Men det bliver alligevel brugt på de yngste. Derfor er det 

vigtigt med oplysning til lægerne om, hvordan man bedst muligt bruger 

“voksenmedicin” til børnene. 

• Livskvaliteten er vigtig. Også efter et kræftforløb. Desværre oplever alt for mange 

nedsat livskvalitet. Derfor har vi nu fået afsat penge til et forsøg med en klinik, der skal 

behandle senfølger efter kræft i tyk- og endetarmen. Her skal forskellige specialer 

samarbejde om patienten, frem for at patienten skal rundt på en lang række afdelinger. 

• Jeg har endnu ikke mødt nogen, der kan forstå, at der ikke kommer et køkken på det 

nye, store hospital i Hillerød. Derfor er vi glade for, at der er opnået enighed om, at der 

skal findes penge til et køkken på det nye Nordsjællands Hospital. 
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• Det er konservativ hjertepolitik at hjælpe de mest udsatte medborgere i vores samfund. 

Derfor er det også godt, at det understreges, at der skal samarbejdes tættere med bl.a. 

København om hjælp til vores mest udsatte medborgere, så de ikke bliver tabt i 

systemet. 

• Coronakrisen har vist, hvor vigtigt det er at have god kapacitet især på 

intensivafdelingerne. Men det er også af stor betydning, at de har det rette udstyr. 

Derfor igangsætter vi nu en 360 graders undersøgelse af intensiv-området for at afklare 

om, vi har det korrekte set-up, udstyr mv til en fremtidig epidemi. 

•  I den lidt mere praktiske del af budgettet har vi konservative fået afsat penge til at 

forbedre mobildækningen på hospitalerne. At man i 2020 ikke kan være sikker på, at 

der er signal inde på et hospital, kan hverken forklares eller forsvares. Dette er også 

med til at forbedre patientoplevelsen og hverdagen for medarbejderne. 

•  Det er lykkedes at annullere nogle af de planlagte forringelser i den kollektive trafik. 

Frekvensreduktion på bussen mellem Helsingør og Helsinge (390R) og af 250S, som 

kører mellem Dragør og Bagsværd, bliver taget af bordet, og busserne vil derfor også 

fremover køre, som de gør i dag. Derudover prioriterer vi intelligente lyssignaler, så 

busserne kommer hurtigere frem. 

 Ovenstående er et udpluk af de konservative sejre ved dette års budgetforhandlinger. I 

den konservative regionsrådsgruppe fortsætter vi hver dag med at kæmpe for kortere 

ventelister, mere valgfrihed til den enkelte borger og mere nærhed i behandlingen. 
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Debatmøde 

                                           Inviterer dig 
 

Kom til en spændende debataften på tværs af 2 partier med; 

Søren Pape Poulsen og Pia Olsen Dyhr 

 

Der er helt sikkert meget, som de 2 partier ikke er enige om. Men der er også steder, hvor der 

kan opnås enighed. Bl.a. er Det Konservative Folkeparti og SF enige om, at der skal ske mere 

handling på energiområdet nu. De mener at vi spilder simpelthen for meget energi i både 

offentlige og private bygninger, og at det skal der laves om på. 

 

Aftens moderator er journalist og forfatter Kasper Nesager-Hansen, som har påtaget sig 

opgaven at styre slagets gang. 

 

Vi håber på en aften, hvor du som publikum deltager aktivt med med gode og konstruktive 

klima spørgsmål. 

 

Debatmødet afholdes den 11. november kl. 19:00 på 

Egedal rådhus i rådhussalen. 

Der vil være mulighed for at købe kaffe, te og andre 

drikkevarer. 

 

Arrangementet afholdes med hensyn og med rette tiltag 

i forhold til Covid-19. Grundet hensyn til det samlede 

deltagerantal er der krav om tilmelding på e-mail; 

tilmelding@c-egedal.dk  

 

Kom og lyt til hvordan det foregik i maskinrummet under forhandlingerne. 

  

mailto:tilmelding@c-egedal.dk
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Julen kommer 
 

Det er nok ingen overraskelse for nogen, at julen snart kommer. Men i år kan juletræet blive 

lidt anderledes, for vi har fået fremstillet nogle konservative julekugler. 

 

 
De konservative juglekugler. 

 

De koster kun kr. 50,- og overskuddet (20 kr. pr. stk.) går ubeskåret til partikassen. 

 

Du kan bestille kuglerne ved at sende en mail til formanden på lfh@falki.dk  

 

Husk at skrive navn og adresse i mailen, så vi ved hvor de skal hen.  

 

  

mailto:lfh@falki.dk
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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/ 

 

 

 

 

 

Kommende arrangementer 

 
 

 

 

 
 

 

Opstillingsmøde 

19. oktober 2020, kl 19:00 

Afholdes på Hareskov bibliotek, Poppel Allé 12, Hareskovby,3500 Værløse 

Se nærmere i den udsendte mail fra 1. oktober 2020 

Husk tilmelding til: lfh@falki.dk 

 

 

Debatmøde 

11. november 2020, kl. 19:00 

Afholdes på Egedal Rådhus 

Se nærmere på side 10. 

Husk tilmelding: tilmelding@c-egedal.dk  

 

 

  

https://www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger
https://ritzau.com/politiske-meningsmaalinger/
https://voxmeter.dk/meningsmalinger/
mailto:lfh@falki.dk
mailto:tilmelding@c-egedal.dk


  Side: 13 

 

 
 

Nyhedsbrev udgivet af Den Konservative Vælgerforening i Egedal 

Redaktionelle oplysninger m.v. 

 

Ansvarshavende 

Formand Lars Falk Hansen 

Tlf: 23 88 84 00 

larsfalk@falki.dk 

Redaktion 

Eva Møller 

Tlf: 40 30 43 55 

Eva_moel@post12.tele.dk 

Layout, IT og distribution 

Ricky Kofoed-Madsen 

Tlf: 93 91 20 72 

rkofoedm@gmail.com 

 
Distribution: Nyhedsbrevet udsendes pr. mail til alle medlemmer af Den Konservative Vælgerforening i Egedal, der 

har oplyst en mailadresse til vælgerforeningen. Nyhedsbrevet offentliggøres ligeledes på foreningens hjemmeside. 

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 ændre dette online på MitC, 

https://konservative.dk/mitc/ eller 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 indlægget skal sendes pr. mail til redaktionen  - 

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.  

Nyhedsbrevet udkommer som udgangspunkt medio hver måned. 

 

 

 

 

 

https://konservative.dk/mitc/
mailto:rkofoedm@gmail.com

