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Covid-19 igen, igen og en rød regering 
Af Lars Falk Hansen, Formand 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

Så fik vi tredje bølge af Corona. Den kom også til Egedal med forhøjede 

smittetal, og denne gang fordelt med ældre og unge.  

 

Regeringen kom med restriktioner, vores større børn skal undervises hjemme 

via Internettet og alle kommunens restauranter måtte lukke igen.   

 

Disse, og flere, restriktioner vil være gældende til januar, så vores jul bliver ikke som den plejer. Det 

bliver en jul, der bliver mindet i mange år frem. Til alt held er vaccinen ved at være godkendt, så vi 

har den at se frem til.  

 

I Danmark vil vaccinen blive godkendt, som alle vacciner er blevet det gennem tiden, og ikke som 

både Stor Britannien og USA gør, med en ”nødgodkendelse”. Vi holder på at det skal være sikkert, 

og tak for det.  

 

Desværre hører vi om en udbredt skepsis mod at lade sig vaccinere, endda blandt medlemmer af 

Folketinget. Jeg synes det er kedeligt, hvis disse nægtere får for stor udbredelse. Det kan give 

problemer for den lille gruppe, der ikke kan vaccineres grundet anden sygdom. Vi skal helst have en 

stor del af befolkningen, der er vaccineret, for at vi kan få den nødvendige flokimmunitet. 

 

Regeringen kører videre i højt gear og stadig uden den store lyst til at svare på spørgsmål eller 

inddrage andre partier i deres beslutninger.  

 

Vi ser en regering, der tromler frem på en måde, vi aldrig har set i Danmark før. Martin Krasnik skrev 

en leder i Weekendavisen under overskriften ”Mette, Magt og Medierne”, hvor han redegør for 

statsministerens udnyttelse af magten og hendes magtmisbrug. Han går faktisk så vidt, at han 

sammenligner hendes ageren overfor pressen med Præsident Trumps ageren.  

 

Statsministeren undgår interviews og reagerer vredt og fornærmet på kritiske spørgsmål. For at 

kunne kontrollere informations flowet kommunikerer hun ofte via Facebook og Twitter, hvor hun 

kan skrive som det passer hende, uden at skulle svare på kritiske spørgsmål.  

 

Jeg tror Mette Frederiksen blev ganske overrasket, da hun stillede op i ”God aften Danmark” og her 

fik kritiske spørgsmål. Hun var tydeligt irriteret og kunne ikke skjule sin modvilje mod de relativt 

skarpe spørgsmål, en feel-good udsendelse i prime time TV.  Hun har ikke siden stillet op til længere 

varende interview. 

 

Det ser ud til, at Folketinget endeligt er kommet igennem med forslag om en kommission, der skal 

se på regeringens ageren i mink sagen.  

 

Det er utroligt, at regeringens støttepartier har holdt hånden over Mette Frederiksen så længe. Vi 

har en regering, der har lavet lovbrud og forsatte, selvom den var blevet gjort opmærksom på dette. 

Det er en skandale af dimensioner, som ikke er set i den størrelsesorden før.  
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Socialdemokratiets vælgere er dog utrolig trofaste, for de reagerer ikke på dette lovbrud. Partiets 

vælgertilslutning er desværre uændret.  

 

Regeringen er også i gang med en lang række ideologiske tiltag, hvoraf f.eks. kan nævnes forbud 

mod private daginstitutioner. 

 

Et fuldstændigt forrykt tiltag, set med konservative øjne. Tænk hvis det kommer dertil, at 

menighedsbørnehaven i Stenløse sammen med rytmerollingerne i Ganløse skal lukke, fordi man kun 

vil acceptere offentlige institutioner. Lad dog forældrene vælge hvad de mener er det bedste for 

deres børn. Som et kuriosum kan nævnes, at fagforeningen BUPL har været ude og sige, at børn 

trives bedre i private institutioner end i offentlige.  

 

Vi kan dog glæde os over, at meningsmålingerne viser ca. 10% vælgertilslutning til Det Konservative 

Folkeparti. (Selvom vi ikke tror på meningsmålinger).  

 

På bestyrelsens vegne, vil jeg gerne ønske alle medlemmer en rigtig glædelig jul, og et godt og 

lykkebringende nytår. 
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Julen 2020 
Af Charlotte Haagendrup, Gruppeformand, Byrådsmedlem 

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

Sundhedsudvalget   

 

Jeg plejer på denne tid af året at sætte mig for at skrive om årets gang i 

lokalpolitik og mine håb for det kommende år.  

 

I år synes jeg bare, at det er SÅ svært.  

 

Først er jeg dog taknemmelig. Taknemmelig for at mine nærmeste ikke har været syge (7 -9 -13) af 

Covid-19.  

 

Dernæst, at de heldigvis meget få mennesker jeg kender, og som har været ramt, har været 

forskånet for mærkbare langtidseffekter, og er kommet forholdsvis let igennem sygdommen. Ikke 

alle kan prise sig så heldige. Tallene for de danskere, der har mistet livet med Covid-19 nærmer sig 

900 – det er bare rigtig mange mennesker.  

 

Antallet af andre sygdomme, som er konstateret, ses for nedadgående. Desværre tror jeg, at vi 

kommer til at høre om sygdomstilfælde, der ikke er blevet opdaget, fordi Covid-19 har været 

altoverskyggende. Det er slet ikke til at bære. 

 

Vi har også, dels under det ”forbandede forår” men særligt under den nuværende delvise 

nedlukning af vores samfund set, at ældre bliver mere demente, mere deprimerede og mister 

livslysten. De kan ikke mødes med familie, og aktiviteter på plejehjem er sat på hold. Ældre der i 

eget hjem også er blevet isolerede, fordi sammenkomster og social kontakt ikke har været mulig i 

lange perioder. Mange voksne og især unge og sårbare borgere har ligeledes store problemer med 

ensomhed.  

 

Jeg vil slet ikke starte på min holdning til minkskandalen – den har jeg simpelthen ikke særlig pæne 

ord for. Jeg kan dog sige, at jeg nærer en dyb sympati for de mange mennesker, der har mistet 

deres livsværk eller har mistet deres job på en meget uigennemtænkt og utilstedelig måde.  

 

Jeg føler dybt for de mange erhvervsvirksomheder i mange forskellige brancher, som direkte eller 

indirekte er blevet ramt gennem de seneste 9 måneder. Det er forfærdeligt. Jeg ved, at når vi har 

fået tæmmet Covid-19, så forestår der et gigantisk og sikkert meget langvarigt opretningsarbejde 

for Danmarks befolkning. 

 

De mange arrangementer, der året igennem plejer at samle os i Egedal på tværs af kommunen, har 

heller ikke været mulige. De mange måder hvorpå vi normalt mødes i Egedal, har ikke kunnet finde 

sted.  

 

Vi havde et par måneder hen over sommeren, hvor det lignede næsten normale tilstande bortset fra, 

at uanset hvor man tog hen i det dejlige danske sommerland, var der rigtig mange mennesker, for vi 



  Side: 4 

måtte alle blive hjemme i Danmark. Jeg er sikker på, at mange fik nogle helt anderledes oplevelser 

end forventet, for der er også mange smukke og spændende steder i Danmark. 

 

Jeg tror, at vi alle syntes, at nu var vi på vej - NU gik det den rigtige vej. Men, nej – og det er 

ovenikøbet gået fra skidt til rigtig skidt.  

 

Her kort før jul opfordres vi kraftigt til ikke at være mere end 10 samlet til jul. Vi bør ikke synge når 

vi danser omkring juletræet, og vi må heller ikke rejse på tværs af landet. Men vi må huske 

julebudskabet og glædes ved det, uanset hvor uretfærdige vi synes, at restriktionerne er, og hvor 

trætte vi er af dem.  

 

Vi må bevare optimismen og troen på, at vores indsats nytter - det skal vi altså.  

 

Nu er der lys i juletræerne på villavejene. Det har været meget opløftende for de af os konservative i 

bestyrelsen, kommende kandidater samt medlemmer af den konservative vælgerforening, som her i 

december måned har været rundt i hele 12.000 postkasser i Egedal for at aflevere de konservatives 

julehilsen.  

 

Julen bringer atter velsignet bud. Nu skal vi glæde os til det skønne julebudskab, om lyset der blev 

til og kom til jorden. 2020 rinder stille ud, og vi ser frem mod 2021, som forhåbentlig vil give os 

både lys, nyt mod på livet og en vaccine, der kan sørge for, at vores hverdag langsomt kan vende 

tilbage, og vi kan leve det liv, som vi husker og savner – fra før Corona.  

 

Den 16. november 2021 stemmer vi til kommunalvalg og regionsvalg. Vi politikere har ikke på 

samme måde som ved tidligere valg kunnet komme i dialog med borgerne. Derfor bliver der travlt 

næste år, når vi skal indhente det forsømte. Det fylder mig med glæde og energi og gør, at jeg 

stadig har optimismen i behold. 

 

Det bliver godt igen, der er lys for enden af tunnelen og det bliver lyst igen. Vi skal nok vende 

tilbage til den hverdag, vi alle holder af, og hvor vi igen kan være sammen – sammen og ikke kun 

hver for sig…. 

 

Med disse ord ønsker jeg dig og dine en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende 
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Streaming af byrådsmøder 
Af Charlotte Haagendrup, Gruppeformand, Byrådsmedlem 

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

Sundhedsudvalget   

 

I årets budgetforhandlinger blev muligheden for at streame Egedal 

byrådsmøder bragt op. 

 

Det var Egedals ny lokalliste, som sammen med SF gerne ville have det med i 

forhandlingerne. Som alle ved, forlod både SF og lokallisten forhandlingerne, 

og de tilbageblevne partier vægtede andre forslag. Det mener jeg ikke, at der er noget odiøst i.  

 

På oktober måneds byrådsmøde, altså mindre end en måned senere, bragte samme lokalliste og 

parti så punktet op som et forslag, således som de har ret til - og var overraskede over, at vi ikke 

ville, som de foreslog.  

 

Det er siden blevet tolket som, at vi, som ikke stemte for forslaget, ikke ønsker åbenhed i byrådet.  

 

Lad os nu lige gentage følgende fakta:  

 

Byrådsmøder skal være offentlige, dvs. enhver borger (også fra andre kommuner) kan overvære 

byrådsmøderne. I foråret valgte de fleste, om ikke alle kommuner, at afholde byrådsmøderne 

virtuelt, og derfor skulle byrådsmøderne streames, for at byrådsmøderne kunne blive offentligt 

tilgængelige. 

 

I Egedal annonceres alle byrådsmøder på hjemmesiden, i lokale aviser, på Facebook, og såmænd er 

vi flere politikere, der også gerne deler tid og sted for byrådsmøder på egne Facebooksider. Der 

serveres både te, kaffe, en småkage og/eller frugt, og der er altid mulighed for en snak med 

politikerne før mødet, i eventuelle pauser og efter mødet. Der er nogle, der er faste gæster, og de 

fleste siger pænt goddag og velkommen til gæsterne, som vælger at bruge deres aften sammen 

med os. Denne personlige kontakt er også med til at gøre møderne vedkommende for den enkelte. 

 

Der er ingen tvivl om, at samfundets udvikling peger i retning af, at der er mere og mere, der 

overføres til de elektroniske medier. Det synes jeg, at vi i konservative skal være åbne for. Der, hvor 

vi skal være agtpågivende og stille skarpt er, hvad kan lade sig gøre, hvad er formålet, hvem er 

modtageren, og hvad er prisen? 

 

Spørgsmålet om video-transmission af byrådsmøder i Egedal er ikke ny.   

 

I 2017, som jeg husker det, var Egedal ude i store besparelser, og video-transmission var derfor 

dengang en betragtelig post. Vi fandt ikke grundlag for at bruge så mange penge på noget, som så 

få fik noget ud af. Der var mange andre sager, vi havde brug for at bruge penge på. Det blev 

dengang også undersøgt, hvor mange borgere, der rent faktisk så de transmitterede byrådsmøder i 

de kommuner, hvor de allerede transmitterede byrådsmøderne. Det var overraskende lave tal.  
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På daværende tidspunkt mente de konservative i Byrådet, at vi ikke kunne og skulle forsvare at 

bruge midler på dette projekt. Man blev derfor enige om i byrådet, at lade det kommende byråd 

tage en beslutning.   

 

I 2018, hvor vi ligeledes diskuterede det i budgetsammenhæng, var det ikke et stort ønske fra vores 

borgere – tværtimod husker jeg fra debatten, at flere af Egedals borgere udtrykte stor fortørnelse 

over diskussionen; tænk vi overhovedet kunne tænke på noget sådant, når vi mange andre steder 

skar ned på bevillingerne til både børn og ældre.  

 

Jeg mener, som konservativ, at vi først må have en diskussion af, hvad formålet skal være med at 

sende fra byrådsmøderne. Hvad kommer det til at koste. Hvor mange borgere ser reelt med. 

Hvordan skal formen være, og hvorfra skal det sendes.  

 

Jeg er flere gange i både læserbreve, og i diverse tråde på Facebook blevet fejlciteret, og mine 

kommentarer i byrådssalen er taget ud af kontekst. Ja, pudsigt nok, ville det have været meget 

lettere, hvis vi havde udsendt byrådsmødet digitalt.  

 

Når jeg d. 29/10 2020 i byrådssalen siger, at jeg føler mit hverv som byrådspolitiker bliver 

desavoueret i forhold til de Facebook streaminger, der var i foråret, så handler det om, at jeg mener, 

at vi som kommune, ved at lægge byrådsmøder ud til kommentarer fra ”seerne” på Facebook, selv 

er med til at skubbe det demokrati, som vi deltager i, i en meget forkert retning.  

 

Demokratiet skal behandles med ordentlighed og respekt. Vi skal både som byrådsmedlemmer og 

som tilhørere deltage i møderne på en værdig måde og med den respekt, demokratiet fortjener.   

 

Dette var desværre ikke min oplevelse under forårets livestreaminger. Kommentarerne under 

punkterne vidner om en ubehagelig retorik under mødet mod de politikerne, der havde andre 

holdninger. Det viser sig som kommentarer rettet til politikere for at ”heppe” eller styrke deres 

position. Dette hører i min verden ikke hjemme som en ordentlig opførsel fra en tilhører/seer til et 

byrådsmøde. Hvis det var foregået fysisk i salen, ville det blive påtalt, da det ikke er tilladt.  

 

Det er min baggrund for at sige, at mit arbejde/hverv skal friholdes for dette, for at jeg kan gøre mit 

arbejde i salen med respekt for den rolle jeg, som byrådsmedlem, har.   

 

Desværre er der sket et kæmpe skred i respekten for det hverv, jeg og de andre 20 bestrider i 

byrådssammenhæng. Den dårlige tone kommer desværre også indefra i byrådet, og det vil jeg 

gerne, at vi i byrådet får en dialog om og retter op på, inden vi også selv medvirker til yderligere 

devaluering af det lokale demokrati og respekten for det.  

 

I mange andre byrådssale, som har en fast opstilling, og hvor byrådssalen ikke bruges til andre 

opgaver end byrådsarbejde, er det min erfaring, at der er en udbredt respekt i rummet samt for de 

demokratiske beslutninger, der tages heri. Det oplever jeg ikke helt i Egedal.  

 

Hos os bruges salen multifunktionelt. Den ene dag kan du deltage i et foredrag eller borgermøde, 

og næste dag kan du være tilhører til et byrådsmøde. Det gode ved vores multifunktionelle 

byrådssal er, at vi bruger vores m2 på en god og fornuftig måde, at rådhuset er ”borgernes hus”, - 

men måske er det også med til, at respekten for demokratiet og det store og ansvarsfulde arbejde, 

vi som byrådspolitikere udfører, udvandes.  
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I livestreamingen i foråret oplevede jeg mange kommentarer rettet mod og til byrådspolitikerne – 

og desværre også en hel del uklædelige kommentarer til politikere, som man bag skærmen ikke var 

enige med. Derfor mener jeg, at vi i Byrådet først må tage nogle debatter om, hvad vi vil have ud af 

en transmission/streaming og opstille nogle spilleregler for forløbene. 

 

Nogle borgere argumenterer for, at hvis vi i byrådet ikke udsender byrådsmøderne, så vil vi ikke 

have gennemsigtighed. Sikke noget sludder. Vi har åbne møder, hvor der SKAL være adgang.  

Jeg mener, at byrådsarbejdet skal tages alvorligt. Vi, byrådspolitikere bruger megen tid og mange 

kræfter på det seriøse stykke arbejde, der lægges i byrådet.  

 

De konservative vil gerne imødekomme borgerne – vi var foregangsparti vedrørende 

borgerinddragelse ved kommunesammenlægningen i 2006. Vi fik sat denne sag på dagsordenen. Vi 

fik et borgerinddragelsesudvalg, og trådene fra dette ses stadig i Egedal kommunes udvalgsarbejde.  

Vi konservative er bestemt for åbenhed og borgerdialog. Vi vil blot sikre, at det skal foregå på et 

ordentligt, sagligt og respektfuldt grundlag.  

 

En måde kan være at transmittere fra byrådssalen med lidt tidsforskydning, så kommentarer på 

Facebook ikke forstyrrer de politikere, der desværre bruger en del tid på dette medie under 

møderne.  
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Med ønske om en glædelig jul 
Af Egil F. Hulgaard 

Indvalgt 1.Suppleant til Folketinget for Furesø og Egedal kommuner 

 

2020 har stået i Coronaens tegn. 

  

Min største bekymring i pandemien har hele tiden været om vi mister tilliden 

til hinanden. Får vi nogensinde tilbage, at vi møder hinanden med håndtryk, et 

kram til vores venner, et kys på kinden til vores nærmeste? At vi møder nær 

og fjern med glæde og uden bekymringer. Jeg håber de tider kommer tilbage, men lige nu står vi - 

sammen, hver for sig.  

  

Det udtryk er så forlorent. En illusion om et fællesskab. En smart omskrivning, der forsøger at 

tømme det at være rigtigt sammen for indhold. Mange har savnet samværet i denne tid, spørg blot 

en teenager, hvordan det er at være sammen, hver for sig. Man har brug for at være rigtig sammen. 

Ikke bare lade som om. De unge lider. 

  

Eller spørg pensionisten på plejehjemmet, der med kort tid tilbage ikke har mulighed for at se sine 

nærmeste i den sidste tid. Nogle af mine venners far havde kun kort tid tilbage, og det var ufatteligt 

hårdt, at de blev pålagt restriktioner for at passe på ham. 

  

Der er en balance i denne tid. En balance mellem at passe på hinanden, hver for sig, og være der for 

hinanden. Den bliver udstillet op til jul med statsministerens opfordring til at holde jul adskilt i 

familierne. Jeg tilstår, at jeg har tænkt mig at holde jul med min gamle mor. Det er måske også 

nemmere for mig, når jeg er immun overfor Corona, og ikke udsætter min mor for nogen fare. Så 

hvorvidt man skal være sammen med sine forældre juleaften er et dilemma, der egentlig indrammer 

2020 meget godt. 

  

Vi skal naturligvis passe på hinanden, og samtidig skal vi også passe på os selv.  Vi skal hver især 

overveje, hvor meget vi vil lade staten påvirke vores privatsfære, og i hvilket omfang. Frankrig, som 

er langt hårdere ramt end Danmark, har sat julen fri i erkendelse af, at her gik grænsen mellem stat 

og individ. I Danmark ønsker statsministeren at vi aflyser julen. 

  

Jeg er bange for at vi mister hinanden i denne tid. At vi sætter staten over det nære kollektiv. At det 

bliver socialt uacceptabelt at sige statsministeren imod. At mindst 30% af befolkningen synes det er 

godt at blive frataget basale frihedsrettigheder. Jeg er på den lange bane langt mere bekymret for 

at vi mister vores individuelle selvstændighed, end for Corona. Også i en tid med stigende smitte (så 

længe vi holder os vel under den grønne kurve). 

  

De valg vi træffer er vores og heldigvis er vi et folkefærd med stort samfundssind. Derfor har vi 

kunnet håndtere Corona med den disciplin vi har mødt den med. Tak til jer alle for det. 

  

Så pas på hinanden i denne tid, men husk også at passe på jer selv og jeres nærmeste. 

  

God jul 
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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://voxmeter.dk/meningsmalinger/ 

 

 

 

 

 

Kommende arrangementer 

 
 

 

 

 

 

 

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://voxmeter.dk/meningsmalinger/
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