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Corona bølge 2 er over os 
Af Lars Falk Hansen, Formand 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

Der er vist ingen, der ikke er klar over, at Covid-19 igen er over Danmark. 

Vi er ramt af anden bølge med alle de gener, det medfører.  

 

Vi kan se Covid-19 rase over hele verdenen, og mange andre lande er 

væsentligt hårdere ramt end os danskere. Hvis vi kikker over sundet til Sverige, ser vi, at der i 

Stockholm er 20% smittede af alle testede. Det er væsentlig flere, end der er smittet i Danmark. 

Den ventede flokimmunitet er udeblevet, og rigtig mange er ramt. De forfulgte en anden 

strategi, da Covid-19 ramte første gang, og de betaler nu prisen. Vi håber, de får situationen 

under kontrol. 

 

Desværre ser det ud til, at den danske regering igen indfører drastiske tiltag meget egenrådigt. 

Det er rigtig ærgerligt, at den socialdemokratiske regering ikke har set fordelene ved at være 

mere åben og samarbejdssøgende.  

 

Det er helt uantageligt, at oppositionen bliver indkaldt en time før pressemøderne for at blive 

briefet om de kommende tiltag. Resultaterne er desværre åbenbare.  

 

Den muterede virus, Cluster-5, der er fundet i en minkfarm, har resulteret i en landsdækkende 

aflivning af alle mink. Der var dog ikke lovgrundlag for denne sanktion, hvorfor der nu er sået 

tvivl om fremtiden for minkavlerne.  

 

Da ordren om aflivning af alle mink kom, var kompensationsordningerne heller ikke på plads, 

så de stakkels minkavlere kunne se deres livsværk forsvinde, se frem til et liv uden deres dyr og 

samtidig til stor økonomisk uvished. Mange af minkavlerne har ikke lavet andet i flere 

generationer, så de går en uvis fremtid i møde. De fortjener bedre. Hvis vi som samfund 

kræver, at de lukker, skal de selvfølgelig have fuld kompensation for deres tab. Det manglede 

da bare andet. Desværre virker det ikke, som regeringen har øje for den del af sit ansvar. 

 

Vi må alle i den kommende tid gøre, hvad vi kan for at mindske spredningen i Danmark. Vi er 

nødt til at følge anvisningerne fra sundhedsmyndighederne, så vi sammen kan stoppe 

spredningen. 

 

Menighedsrådsvalg er overstået.  

Der har i kommunen været gennemført valg til menighedsrådene. Alle menighedsråd skal 

konstituere sig efter valget, og mange steder med nye folk, der er klar til at yde en indsats for 

folkekirken og menigheden.  

 

Vi kan glæde os over stor konservativ deltagelse i næsten alle menighedsrådene, da der langt 

de fleste steder sidder konservative medlemmer. Det giver god og stabil fremdrift, hvor der 

bliver taget hensyn til både menighedsråd og den enkelte borger.  

Tillykke til alle de nyvalgte.  
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Præsidentvalg i USA. 

Det lige overståede præsidentvalg i USA har vist sig fra den værste side. Personligt synes jeg, 

det er et stort problem, når en siddende præsident begynder at så tvivl om den demokratiske 

proces. Især i et land som USA, den vestlige verdens leder, hvor forfatningen bygger på 

demokrati.  Det er også problematisk, at i nogle amerikanske bycentre mødes svært 

bevæbnede militser, der ser vold som en mulighed for at tvinge deres mening igennem. Til alt 

held ser det ud til, at de har trukket sig tilbage igen, men muligheden for uroligheder ligger lige 

under overfladen.  

 

Desværre ser det ud også til, at Donald Trump ikke vil forlade embedet på en værdig måde. Det 

er rigtig ærgerligt, at han til det sidste agerer på en måde, der kun vil polarisere landet 

yderligere. Vi må håbe, at Joe Biden kan formå at samle landet igen. 
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Om et år skal vi igen til 

stemmeurnerne ved KV21 valget 
Af Charlotte Haagendrup, Gruppeformand, Byrådsmedlem 

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

Sundhedsudvalget   

 

Det er allerede 3 år siden, vi sidst havde valg, og når jeg skriver dette, er 

der præcis et år til næste kommunalvalg. Der er ingen tvivl om, at vores 

optakt til sidste valg var en smule kaotisk. Vi havde et forår, hvor vi alle 

havde forholdsmæssig ro til et efterår, hvor vi skulle finde vores ben at stå 

på. Det var nye tider for de konservative i Egedal.  

Det var på mange måder hårdt, både for kandidater, bestyrelse og ikke mindst den nye 

spidskandidat.  

Jeg var valgt til spidskandidat og blev senere gruppeformand for to mandater, som alt for ofte 

ikke var enige. 

Det har taget noget tid, men vi er stadig i gang. I forsommeren valgte Eva at ophøre som 

formand for C-bestyrelsen og næstformanden trådte ind i stedet. Men nu ser vi fremad, og vi 

er SÅ klar til en god valgkamp!  

Allerede i vinteren 2019 blev jeg valgt som spidskandidat, hvilket har givet bestyrelsen og mig 

selv mulighed for at bruge dette år på at tale med nye kandidater og sammensætte et godt og 

solidt program for den kommende valgkamp.  

Vi er alle enige om, at temaet for vores hold i konservative bliver, at vi ET HOLD. Vi er ved at 

udarbejde valgprogrammet, som alle kandidaterne skal arbejde efter.    

Det bliver superspændende, og jeg glæder mig vildt meget til, at vi får præsenteret det 

konservative hold inden længe på vores opstillingsmøde den 9. december på Rådhuset.  

Derefter kan vores kandidater komme i gang med at træne, for vi har en rigtig vigtig kamp 

foran os, og vi skal være i topform. Alle konservative skal kunne se sig selv i vores arbejde på 

en sådan måde, at vælgerne klart kan se, at et kryds ved Det Konservative Folkeparti, er et 

kryds for fremtiden i Egedal.  

 

 

 

  



  Side: 4 

 

Minkgate, om grundlovsbrud og 

sundhedsmyndighedernes 

troværdighed 
Af Egil F. Hulgaard 

Indvalgt 1.Suppleant til Folketinget for Furesø og Egedal kommuner 

 

Det er en alvorlig tid i Folketinget. Fødevareministeren har udsendt en 
ulovlig ordre om nedslagtning af mink og nægtet at trække den tilbage, 
da han bliver gjort opmærksom på det. Samtidig udloves fortsat en 
bonus, hvis avlerne slagter deres mink inden d. 16. november. En 
bonus, der skal godkendes af Folketinget, men ikke i skrivende stund 

endnu er blevet det. Og militæret kører ud og kontrollerer, at den ulovlige ordre 
gennemføres. Det sker i dagens Danmark uden lovlig hjemmel. Hvis ovenstående ikke 
rammer din demokratiske sjæl, er den godt nok hårdhudet – sjælen altså. 
 

Samtidig med at regeringen traf beslutning om nedslagtningen af minkene, blev Nordjylland 
lukket ned. Det skete med to argumenter.  
 

Det ene er, at minkene udgør en spredningsrisiko. Det er rigtigt. Men måden at håndtere 
den på kunne lige så godt være at indføre endnu skrappere isolationsregler for både 
inficerede og raske besætninger. Det bedste og eneste bud på spredningen fra farmene er 
stadig, at den skyldes smitte fra mennesker til mink og tilbage igen. 
 

Det andet er, at mutationer i mink udgør en fare for folkesundheden. Et skrapt argument, 
som man må kunne forvente sundhedsmyndighederne kan bakke op med nogenlunde solid 
dokumentation. Det kan de ikke. Først blev dokumentationen (ligesom alt andet fra denne 
regering) ikke offentliggjort. Da presset så blev stort nok, frigav SSI data, der kun 
overbeviste tosserne i den videnskabelige verden. Alle seriøse forskere, nationalt såvel som 
internationalt, undsagde SSIs konklusioner inkl. WHO og ECDC, to af SSIs nærmeste 
internationale samarbejdspartnere. Man kan ikke konkludere, at Cluster-5 mutationerne 
udgør en risiko for fremtidige vacciner mod COVID-19. 
 

Der er endnu en bekymrende pointe fra hele skandalen. SSIs håndtering af data og 
risikovurdering er egenrådig og virker politiserende. Vi bør have apolitiske 
sundhedsmyndigheder, der tilgår enhver opgave med en høj grad af faglighed, der fører til 
solid og velfunderet rådgivning, som opnår bred accept først i de faglige miljøer og siden i 
befolkningen. Det er ikke sket her, og det stiller jo spørgsmålstegn ved om rådgivningen fra 
sundhedsmyndighederne har den nødvendige kvalitet.  
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Når cluster-5 scenariet skydes ned, forsvinder argumenterne for en hurtig og dramatisk 
nedslagtning af minkene og dermed alle argumenter for nødvendigheden af at bryde 
Grundloven. Samtidig forsvinder argumenterne for at lukke Nordjylland. 
 

Fejlbeslutningerne er ekstremt dyre. Regningen for udsletningen af minkerhvervet rammer 
et tocifret milliardbeløb og et løbende indtægtstab i årene frem. Nedlukning af Nordjylland, 
den internationale bekymring skabt af regeringen og de internationale karantæneregler 
pga. den ufunderede risikovurdering løber også op i flere milliarder.  
 

Lad mig sige det igen. Der er ikke nogen påvist særlig risiko ved cluster-5 mink-varianten på 
folkesundheden. Det siger en række uafhængige eksperter inkl. WHO og amerikanske 
NIAID. De er ikke mindre ansvarlige end SSI. 
 

Alligevel sendes militæret ud til uskyldige minkavlere for at sikre, at regeringens ulovlige 
ordre bliver ført ud i livet.   
 
 
 

 

Egil Hulgaard genvalgt 
Af Lars Falk Hansen, Formand 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

Ved et pga. corona desværre ikke særlig velbesøgt, men til gengæld meget 

hyggeligt møde på Hareskov bibliotek den19 oktober blev Egil Hulgaard 

enstemmigt genvalgt som folketingskandidat i Egedalkredsen. 

 

Egil, der i øjeblikket vikarierer for Mette Abildgaard i Folketinget, havde fået ordførerskaber på 

miljø- og boligområdet, det havde været en stejl, men spændende læringskurve. Han fandt, at 

vi har en god folketingsgruppe, der i en god stemning arbejder hårdt for at opnå resultater.  

Han mente også, at han med sin videnskabelige tilgang kunne give en anden vinkel på nogle 

områder. 

 

Det Konservative Folkeparti er som bekendt det grønne parti i den blå blok.  Det betyder, at der 

skal være en fornuftig balance i tiltagene, de skal altså både skabe vækst og arbejdspladser og 

samtidig have global betydning.   Vi skal tænke langsigtet på alle områder.  Målet er fortsat 

klimaneutralitet i 2050. 

 

Han betonede også vigtigheden af, at der på flest mulige områder skal være frit valg for 

borgerne, hvorfor der bl.a. arbejdes for friplejehjem. Han var naturligvis også inde på 

coronasituationen, hvor specielt regeringens enerådighed blev fordømt.  Afslutningsvis 

besvarede han et par spørgsmål fra deltagerne. 
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Opstillingsgeneralforsamling 

                                           Inviterer dig 
 

Indkaldelse til:  

Opstillingsgeneralforsamling – Kommunalvalg 2021 
 

På Den Konservative Vælgerforening i Egedals opstillingsmøde skal Vælgerforeningens 

medlemmer beslutte, hvem der skal opstilles til kommunalvalget den 16. november 2021 og i 

hvilken rækkefølge, de valgte kandidater skal opstilles.  

 

Den 30. januar 2020 blev Charlotte Haagendrup valgt som vores lokale spidskandidat. Nu skal 

vi have sat resten af holdet! 

 

Bestyrelsens forslag til opstillingsliste og rækkefølge vil fremkomme i forbindelse med særskilt 

udsendt mail. 

 

Alle coronaregler vil naturligvis blive overholdt.  Stolene bliver opsat med god afstand i 

”biografopstilling”.  Når man har fundet en plads, bedes man blive siddende til mødet er slut.  

Der er ikke krav om mundbind, men vi anbefaler at bruge mundbind, når man går og kommer, 

men ikke under selve mødet.  Indkaldelse med dagsorden udsendes senere. 

 

Opstillingsgeneralforsamlingen finder sted: 

 

Onsdag den 9. december 2020, kl 19:00 

Egedal Rådhus, Byrådssalen. 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst v/formand Lars Falk Hansen 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af referent 

4. Valg af stemmetællere 

5. Orientering om valgprocedure v/dirigenten 

6. Præsentation af kandidater 

7. Afstemning om bestyrelsens opstillingsliste 

8. Eventuelt 

9. Tak for i aften 
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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. 

 

 
Den konservative julekugle. 

 

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 

 
 

 

 

 
 

 

Opstillingsgeneralforsamling 

9. december 2020, kl 19:00 

Afholdes på Egedal Rådhus 

Se nærmere på forrige sider 

Der udsendes efterfølgende en invitation til alle medlemmer 

 

 

Ordinær generalforsamling 

28. januar 2021, kl. 19:00 

Sæt allerede kryds i kalenderen 

Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægten.  Indkaldelse udsendes senere. 

 

 

 

  

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