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1 år med Corona 
Af Lars Falk Hansen, Formand 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

Det blev desværre igen nødvendigt at udskyde vores generalforsamling. 

Det er yderst beklageligt, men da restriktionerne blev skærpet, var der 

ingen mulighed for at gennemføre på legal vis.  

 

Man kan undre sig, når der andre steder er ved at blive lukket op igen, at det så var nødvendigt 

at stramme reglerne for politiske møder.  

 

Det var den 11. marts 2020, statsministeren lukkede ned for Danmark. Så nu er det mere end 

et år, vi har levet med COVID 19 reglerne. 

 

Der skal selvfølgelig ikke åbnes mere, end der fagligt kan forsvares, men der er vist mange 

spørgsmål, som stadig ikke er besvaret af regeringen.  Et enkelt eksempel kan være, hvorfor 

bliver der ikke bliver regnet på, hvilken risiko det medfører, hvis man åbner for frisørerne.  

 

Vi mangler åbenhed angående restriktioner og prisen på disse. Professor i finansiering Jesper 

Rangvid har beregnet udgifterne til svimlende 536 Mia. heraf 115 Mia. i lånte penge. Det er 

rigtig mange penge, og Hans Engel skønner statsgælden til at være steget fra 33% til 43% på 

den baggrund.  

 

Det er penge, vi skal betale tilbage, så vi må forvente mere åbenhed fra regeringen.  

Mette Frederiksen udtalte: ”Jamen det er sådan en lidt gammeldags måde at se det på. Måske i 

virkeligheden også en traditionel lidt borgerlig måde at se tingene på”, da hun blev spurgt til, 

hvordan disse penge skulle betales.  Gad vide hvad hun mente.  

 

Vi kan se, at vaccinationen af borgerne er godt i gang.  

 

Mindre positivt er det at være vidne til, at der dagligt er vacciner i overskud, som bliver 

kasseret, da de ikke må gives til borgere uden for den aktuelle vaccinationsgruppe.  Det er 

meget svært at forstå, at man vil kassere vaccine portioner, som vi mangler så meget, fordi 

man vil sikre millimeterdemokrati ved vaccinationen af borgerne.  

 

Mange af vores erhvervsdrivende i Egedal har haft økonomiske udfordringer i den lange tid, de 

har været COVID 19 lukket.  Jeg vil gerne opfordre alle til at tænke på dem og handle lokalt 

fremfor på nettet. Jeg ved godt, det er meget nemmere at sidde derhjemme og bestille til 

levering ved døren, men skal vi fremover have handlende i kommunen, skal vi huske at støtte 

dem nu, hvor de har så meget brug for det. 
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Jeg har tidligere skrevet om nye partier i folketinget, og nu er der vist endnu et parti, der vil 

forsøge at opnå mandat. Det er partiet Momentum startet af Therese Scavenius, der tidligere 

har været Radikal og i Alternativet.  

 

Hun mener selv at have startet et midterparti, og en af deres mærkesager vil være at rationere 

kød og benzin i Danmark.  

 

Nu må vi se hvordan det går.  

 

Lokalpolitisk kan vi se at valgkampen er ved at være godt i gang. Nogle af partierne er ved at 

gøre sig synlige i lokalaviserne og på Facebook.  

 

Det er jo rigtig godt, at der er flere partier at vælge imellem, og jeg vil gerne opfordre alle til at 

have en god tone i valgkampen. Borgerne kan ikke være tjent med andet. 

 

”Vi går til politik om onsdagen” er et nyt initiativ fra vores parti. I skulle alle have modtaget en 

mail med link til dette tilbagevendende event. Det er blevet en rigtig stor succes, og jeg kan kun 

anbefale alle at deltage. 
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Udviklingsplan for kultur og 

fritidsfaciliteter 
Af Charlotte Haagendrup, Gruppeformand, Byrådsmedlem 

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

Sundhedsudvalget   

 

På byrådsmødet i februar måned vedtog byrådsmedlemmerne 

udviklingsplanen for kultur og fritidsfaciliteter.  

 

Som formand for Kultur-og erhvervsudvalget er jeg glad for, at vi nu har 

fået sat ”langt lys” på retningen. Jeg er også rigtig tilfreds med, at det ikke 

er en politisk plan, der er godkendt ”ude” i kultur og fritidslivet, – men at det er her, man har 

udarbejdet oplægget. Det er den rigtige vej at gå, hvis vi mener borgerinddragelse og 

borgerdialog.  

 

Arbejde med udviklingsplanen blev igangsat af KEU (Kultur og erhvervsudvalget) april 2019, 

fordi arbejdet med Egedal kommunes Ejendomsstrategi, herunder multifunktionelle 

kvadratmeter og helhedsrenovering af skolerne, pegede på et behov for også at se på vores 

faciliteter til kultur og fritid. 

 

Vi startede med en omfattende analyse: En gennemgang af alle de faciliteter i Egedal, der 

bruges af fritidslivet. Det er idrætshallerne, skolernes gymnastiksale og andre lokaler, 

kulturhusene og spejderhytterne. 

 

Vi kikkede på, hvordan de bliver brugt i dag.  Vi vurderede desuden den forventede udvikling i 

befolkningen og den forventede udvikling af fritidsinteresser for at drøfte behovet for 

faciliteter ikke bare lige nu og her, men også 10 år frem i tiden. 

 

Analysens konklusion var, at Egedal Kommunes faciliteter til fritidslivet er meget fokuserede på 

foreningslivet og især på foreningsidrætten. 

 

Hertil skal bemærkes, at særlig børn dyrker deres fritidsliv i foreninger, mens mange voksne er 

selvorganiserede – det vil sige, de bruger naturen og de mange private udbydere af fx fitness 

og golf.   

 

Analysen viste desuden, at flere faciliteter i Egdal kunne trænge til en modernisering og en 

vurdering af, hvordan de kommunalt ejede faciliteter kunne komme til gavn for endnu flere 

borgere. 

 

Spørgsmålet om, hvordan vi skal prioritere den videre udvikling har efterfølgende været 

igennem et længerevarende forløb med brugerdialog: 
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Der er afholdt 3 workshops, hvor 70 lokale foreninger har været repræsenteret. 

Efter workshop 1 blev der udsendt spørgeskemaer om præferencer i den fremtidige 

prioritering. 

 

Udover de deltagende foreninger blev spørgeskemaet delt på FB, hvor yderligere 208 borgere 

svarede. 

 

Efter workshop 3 blev alle deltagere igen bedt om at sende forslag til tilføjelser og justeringer. 

Her indsendte 33 deltagere deres bemærkninger til udviklingsplanen. 

 

Den endelige udviklingsplan er blevet til på baggrund af brugernes mange drøftelser på de tre 

workshops, de mange input til prioriteringer og justeringer samt afslutningsvis også en rigtig 

god drøftelse i Folkeoplysningsudvalget. 

 

Det er særlig værd at bemærke, at samtlige medlemmer af Folkeoplysningsudvalget afsluttede 

deres fælles drøftelse med at sige, at de har følt sig involveret i processen, og har følt sig hørt. 

Med andre ord, de kan se sig selv i det afsluttende produkt. 

 

Stor ros til Folkeoplysningsudvalget og de mange foreningsrepræsentanter, der i løbet af 2020 

har afsat rigtig megen tid for at kunne bidrage til en fælles udviklingsplan. 

 

Det afsluttende produkt er en ambitiøs og langsigtet plan, som vi kan være stolte af. Vi har her 

en plan for, hvordan vi kan styrke de idrætscentre, vi allerede har og samtidig bevare de lokale 

mødesteder, der understøtter lokale fællesskaber. Derudover har vi fået naturen med på 

landkortet. 

 

Vi har i mange år brystet os af Egedals smukke natur. Fritidsliv i naturen er en stærk tendens, 

og nu har vi også en udviklingsplan, der inkluderer udvikling af fritidsliv indendørs, men også 

udendørs i naturen med løberuter og udefaciliteter. 

 

Endelig er det glædeligt, at vi med investeringsplanen og Budget2021 faktisk allerede er godt 

på vej med at få midler afsat til multihuse på Søhøj- og Balsmoseskolen, opgradering af 

kulturhusene, midler til Stenløse Idrætsanlæg og til udendørs forhindringsbane, samt det 

igangsatte arbejde med ny hal i Ølstykke og en ny helhedsplan for hele Ølstykke idrætsområde. 

 

Det er et stykke arbejde, som vi alle kan være stolte af og glæde os til,fordi det er et godt 

værktøj at pejle efter, når vi fremover skal arbejde videre med vores fritidsliv.  

 

Link til udviklingsplan for kultur og fritidsfaciliteter i Egedal – den fulde plan 

Link til ”pixiudgaven” – som er den meget forkortede udgave 

 

 

  

https://www.egedalkommune.dk/media/11492/ek-udviklingsplan-for-kultur-og-fritidsfaciliteter-godkendt-februar-2021.pdf
https://www.egedalkommune.dk/media/11493/ek-udviklingsplan-for-kultur-og-fritidsfaciliteter-pixiversion.pdf
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Plant et træ på Græstedgård 
Af Niels Lindhardt Johansen, Byrådsmedlem 

medlem af Skoleudvalget og Planudvalget 

 

Egedal skal være en grøn kommune. Egedal Kommune har i sin strategi 

om biodiversitet forpligtet sig til at bevare, udvikle og genskabe 

kommunens naturområder. Der er delt frøposer ud, som alle borgerne 

kan anvende til et blomstrende flor til sommer. Det glæder vi os til at se. 

 

Vi kan dog også gøre det med at plante træer. Jeg vil begynde med et 

forslag om et enkelt træ. Et træ på gårdspladsen på Græstedgård. Der 

har i mange år stået et lindetræ. Nu skal vi plante et nyt. Det vil pynte i gården. Det vil 

genskabe historien. Det vil passe ind i kommunens strategi for at skabe mere grønt. 

Jeg har erfaret, at Ølstykke Fugleskydnings Selskab har fået samme ide og endda vil donere et 

træ. Det er en rigtig god nyhed. Så det er bare om at komme i gang. Træet kan plantes allerede 

i foråret, når frosten er gået af jorden. 

 

Hvor ville der være skønt at se træet til påsken i år. 

 

 

 

 

 

  



Nyhedsbrev nr. 82 marts 2021 

 

  Side: 6 

Erstatning for coronadødsfald 
Af Ricky Kofoed-Madsen 

Bestyrelsesmedlem Den Konservative Vælgerforening i Egedal 

 

Patienterstatningen har afgjort den første sag om en plejehjemsbeboer, 

der er blevet smittet med covid-19. Afgørelsen er endt med, at beboeren 

(eller boet efter beboeren) er blevet tilkendt erstatning, fordi beboeren 

er blevet smittet med covid-19 og døde på baggrund af dette. 

 

Det er selvfølgelig dybt tragisk når en beboer på et plejehjem bliver smittet, og det har 

desværre som ofte fatale følger for ældre, der i forvejen er svage. Det har jeg personligt selv 

oplevet indenfor de sidste de måneder, da et nærtstående familiemedlem døde på et 

plejehjem med covid-19. 

 

Men jeg må ærligt indrømme, at skridtet fra at stå med sorgen over at have mistet et nært og 

kært familiemedlem til at søge om erstatning er kæmpe stort, og et skridt i den helt forkerte 

retning. 

 

Jeg oplevede på plejehjemmet ansatte, der dagligt kæmpede en næsten umenneskelig kamp 

for at få tingene til at hænge sammen. Jeg oplevede beboere, både raske og syge, der i 

dagligdagen blev isoleret i deres små lejligheder. Frataget den smule social kontakt, de havde 

med de øvrige beboere.  

 

At søge erstatning for at blive smittet midt en stor pandemi, er for mig det samme som at sige, 

at de ansatte handler både uagtsomt og uforsvarligt. Og det kan vi virkelig ikke være bekendt 

at beskylde dem for. Tværtimod bør vi beskytte de ansatte.  

 

Hvad bliver det næste? Hvis en beboer på et plejehjem bliver forkølet og dermed måske får 

lungebetændelse. Det kan jo også have fatale følger. Skal vi så også her klandre de ansatte og 

søge erstatning? 

 

Jeg synes, det er en meget uheldig drejning i samfundet.  
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Tak for Folketinget for denne gang 
Af Egil F. Hulgaard 

Indvalgt 1.Suppleant til Folketinget for Furesø og Egedal kommuner 

 

Den 26. marts vender jeg tilbage til det civile liv efter mit vikariat i 

Folketinget. Det har været en forrygende oplevelse at være jeres 

Folketingskandidat på Borgen de seneste knap 8 måneder. Her er nogle 

højdepunkter. 

 

For det første er kulturen i den konservative gruppe tillidsfuld, inspirerende, berigende og 

meget mere. Det virker jo som en gang rygklapperi, men hvad skal jeg gøre – sådan er det. Et 

eksempel på tilliden til hinanden: Da vi i starten af det nye år i gruppen blev enige om, hvad 

vores holdning til en rigsretssag mod Inger Støjberg skulle  være, blev beslutningen først meldt 

ud en uge senere. I den periode blev alle i den konservative gruppe jo rendt på dørene af 

journalister. Da Mai Mercado endelig offentliggjorde holdningen, var den forblevet i gruppen til 

da. I andre folketingsgrupper har man da hørt om mindre sager, der blev offentliggjort, inden 

mødet var færdig. Faktisk er den gensidige loyalitet så stærk, at vi for nogle uger siden blev 

kritiseret for den af Weekendavisen. Det er da også ærgerligt, der ikke er nogle 

gruppekonflikter at skrive om i Det Konservative Folkeparti. Det gode samarbejde og den 

gensidige tillid er en del af vores fremgang. 

 

Der har i min folketingstid været forhandlinger og politiske drøftelser i massevis.  

 

Det vil nok vare en del år inden, der politisk bliver indgået en større anlægsaftale, end den vi 

indgik omkring energiøerne i januar. Med et potentiale til at producere 13 GW vindstrøm, 

etablering af en platform ud for Bornholm og en kunstig ø 80 km ude i Nordsøen, 

transmissionsforbindelser til det europæiske kontinent, op til 460 vindmøller og en samlet 

investeret sum på 210 mia. kr. er energiøerne så væsentlig en tilføjelse til vores 

energiproduktion, at beslutningen vil have gennemslag i flere årtier. Øerne forventes indtil 

videre færdige i 2033, men det er naturligt, at vi aftalepartierne imellem konstant vil forsøge at 

finde hurtigere måder at komme i mål på.  

 

Forleden indgik vi aftale om bæredygtige boliger. Med den bliver det nu indført i 

bygningsreglementet, at nybyggeri skal leve op til skrappere krav om CO2 belastning. Der 

bliver indført livs cyklus analyser på alle bygninger, og fra 2023 må byggerier over 1000 m2 ikke 

belaste klimaet med mere end 12 kg CO2/m2. Det har byggeriets parter ligefrem opfordret til 

for at få skabt fælles fodslag om udviklingen af det danske marked. Samtidig vil 

boligministeren foreslå kompenserende besparelser, så en eventuel fordyrelse af byggeriet vil 

blive modsvaret at tiltag, der gør byggeri billigere. F.eks. foreslås forenklinger af 

statikerordningen. 
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Før jul var jeg sammen med de andre borgerlige forargede over mink-sagen. Det er jeg stadig. 

Det er mig uforståeligt, hvordan man kan udslette 6000 jobs, et helt erhverv og se stort på 

eksportindtægter på mange milliarder på baggrund af en risikovurdering fra SSI, der af 

Lægemiddelstyrelsen blev vurderet til ikke at være det papir værd, den var skrevet på. Den sag 

er jo ikke slut, men det er bekymrende at SF, EL og R i den grad er i lommen på S-regeringen. 

Det jo skræmmende. Aldrig har vi haft en Socialdemokratisk ledet regering, der i den grad har 

haft splittelsen som præmis. Det startede i min verden med statsministerens gennemtænkte 

udskamning af danskerne i forbindelse med den første nedlukning. 

 

Det gør mig bekymret for demokratiet. Når jeg vender tilbage til byrådet i Furesø i april efter 

min orlov i forbindelse med folketingsarbejdet, vender jeg tilbage til en konsensuskultur. En 

kultur, hvor vi finder løsninger sammen. Det er ikke en kultur statsministeren arbejder hen 

imod - tværtimod. Trods en historisk eenstemmig beslutning om at overdrage regeringen 

magten under pandemien, valgte hun at misbruge den tillid Folketinget havde vist hende. Det 

skete dag 1 med udskamningen af danskerne og blev tydeligt illustreret af mink-skandalen.  

 

Jeg håber, jeg igen får muligheden for at kæmpe for mere demokrati for dig og Danmark, men 

vil gerne takke dig og partiet for at have fået chancen. Demokratiet – den form for demokrati 

du og jeg gerne vil have – kommer ikke af sig selv. Vi skal kæmpe for at få lov til at tage vores 

egne beslutninger i vores eget liv. Ellers vil andre – i det godes navn naturligvis – tage 

beslutningerne for dig.  
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Kommende arrangementer 

 
 

 

 

 
Ordinær generalforsamling og  opstillingsmøde udskudt.  

Vi havde varslet ordinær- og opstillingsgeneralforsamling, i den konservative vælgerforening til 

torsdag den 25. marts. 

Desværre er Covid-19 restriktionerne blev skærpet, således at denne slags politiske møder ikke 

længere må finde sted, hvis vi er mere end 5 personer til stede. Skærpelsen er gengivet i den 

udsendte mail. 

Det er derfor med stor beklagelse at vi i bestyrelsen vegne igen er nødt til at udskyde disse to 

møder. 

Når vi igen kan mødes, vil det blive indkaldt til ny generalforsamling. 

 

 

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

 

Meningsmåling | Få seneste meningsmåling Danmark | Politik | DR 

 

Politisk index (megafon.dk) 

 

Ritzau Index - seneste politiske meningsmålinger | Ritzaus Bureau 

 

Politiske målinger | Voxmeter 

 

 

 

 

  

https://www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger
https://www.megafon.dk/586/politiskindex
https://ritzau.com/politiske-meningsmaalinger/
https://voxmeter.dk/meningsmalinger/
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