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Nye C kandidater til KV21 
På opstillingsmødet tirsdag den 25. maj 2021 vedtog generalforsamlingen med stort flertal en 

ny liste med kandidater til det kommende kommunevalg.  

 

Bestyrelsen startede meget tidligere end sædvanligt, og har gennem det sidste års tid arbejdet 

med at samle kvalificerede kandidater, der ud over at være konservative, også alle besidder 

stort ønske om at samarbejde i et fælles konservativt hold.  

 

Bestyrelsen har lagt vægt på, at alle kandidater trækker i samme retning, og kan indgå i 

samarbejde om det fælles konservative arbejde både frem til valget, og det efterfølgende 

arbejde i byrådet.  

 

Følgende blev valgt som kandidater: 

 

1. Charlotte Haagendrup 

2. Lars Falk Hansen 

3. Dan Haugbøl 

4. Ricky Kofoed-Madsen 

5. Birgitte Neergaard-Kofod 

6. Thomas Korsgaard 

7. Peter Højmark Trasborg 

8. Susanne Christensen 

9. Christine Søjbjerg 

 

Bestyrelsen vil samtidigt gerne benytte lejligheden til at takke for de mange positive 

tilkendegivelser, som er modtaget efter opstillingsmødet.  

 

Dan Haugbøl havde desværre ikke mulighed for at deltage i opstillingsmødet, så derfor er han ikke med på billedet. 
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Invitation til Grundlovsmøde 
 

Konservative i Egedal og Furesø inviterer til grundlovsmøde. Vi mødes: 

 

Den 5. juni kl. 09:00 på Græstedgård, Udlejrevej 13B, 3650 Ølstykke 
 

Vi håber på godt vejr, da vi mødes i haven bagved Græstedgård. Grundet Corona har vi ikke 

mulighed for at komme indenfor, så kontroller vejrudsigten, og medbring evt. paraply.  

Vi starter som sædvanligt med en kop kaffe/te. I år vil der være en croissant til kaffen, da vi skal 

holde afstand og ikke kan dele knive, smør og marmelade mv.  

 

Vi skal høre grundlovstaler fra: 

 

Politisk ordfører Mette Abildgaard, MF  

Gruppeformand Christoffer Buster Reinhardt, Region Hovedstaden   

Viceborgmester Lars N. Carstensen, Furesø  

Gruppeformand Charlotte Haagendrup, Egedal  
 

 

 

Vi anbefaler Coronatest inden deltagelse. 

 

 

Med Venlig Hilsen 

Torben Qvist        Lars Falk Hansen 

Furesø                         Egedal 
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Ordinær generalforsamling 
 

Torsdag den 3. juni 2021, kl. 19:00 

I Byrådssalen, Egedal Rådhus 

Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke 

HUSK TILMELDING! generalforsamling@c-egedal.dk 

 

Se yderligere i mail udsendt tirsdag den 18. maj 2021. 

  

mailto:generalforsamling@c-egedal.dk
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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 

 Layout, IT og distribution 

Ricky Kofoed-Madsen 

Tlf: 93 91 20 72 

rkofoedm@gmail.com 

 
Distribution: Nyhedsbrevet offentliggøres på foreningens hjemmeside på https://egedal.konservative.dk. 

Link til Nyhedsrbevet udsendes pr. mail til alle medlemmer af Den Konservative Vælgerforening i Egedal, der har 

oplyst en mailadresse til vælgerforeningen.  

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. 
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