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Sommeren er på vej 
Af Lars Falk Hansen, Formand 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

Nu er sommeren på vej, og Coronarestriktionerne er ved at blive løftet. 

Det bliver godt at have en sommer uden mundbind, og hvor vi igen kan 

mødes og forhåbentligt snart give hånd til venner og bekendte.  

 

I den nordlige del af Danmark, nærmere betegnet i Grønland, er der øget interesse fra lande 

som Canada og USA, men også fra Rusland og Kina.  

 

Anledningen er den stigende temperatur på kloden, der gør, at noget af isen forsvinder, så det 

kan blive muligt at sejle gennem nordvestpassagen i en stor del af året. Samtidigt bliver 

Grønland et strategisk område med stor militær interesse.  

 

USA's udenrigsminister Antony Blinken har været i København for at diskuterere situationen 

med vores regering. Nu håber jeg, Mette Frederiksen husker hvem, der er vores nærmeste 

allierede, så vi kan få en god aftale i stand, der sikrer Grønlands fremtid.  

 

Såvel sikkerhedspolitisk, men også som et stort naturområde, hvor f.eks. fremtidig minedrift 

bliver foretaget på en miljørigtig måde.  

 

Regeringen har sammen med sine støttepartier gennemført et initiativ på gymnasieområdet. 

De vil forsøge at gøre op med problemgymnasier, hvor der er for mange, der har anden etnisk 

baggrund. Desværre har de valgt et kriterium, hvor det er forældrenes indkomst, der afgør, 

hvordan eleverne bliver fordelt. Er du 20 år, flyttet hjemmefra for 2 år siden og klarer dig selv, 

er det dine forældres indkomst der afgør om, du kan komme ind på det gymnasium, du 

ønsker.  

 

De facto er det frie valg af gymnasium afskaffet. På bedste socialistiske vis ved staten bedre 

end dig, hvad du har lyst til.  

 

Samtidigt lægger regeringen loft over de private gymnasiers optag af elever, så de elever, der 

søger et værdibåret gymnasium, får vanskeligere ved at komme ind.  

 

Råstofproblemerne er igen begyndt at røre på sig. Som bekendt skal regionerne selv udvinde 

det grus, der skal bruges til byggeri i egen region.  

 

Det giver problemer i Region Hovedstaden, da vi er tæt bebygget og har få steder med 

naturressourcer. Helt konkret er planerne om grusgravning ved Vindekilde igen aktuelt. Det vil 

være ødelæggende for både Søsum og Ganløse, hvis der bliver givet tilladelse til grusgravning i 

det område.  
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Vi er nødt til at få vores landspolitikere på banen, da vi skal have lavet reglerne om 

grusgravning om. I Region Nord har de så meget grus, at de eksporterer det til udlandet, mens 

vi ikke må købe det i Region Hovedstaden, men er tvunget til selv at udvinde fra undergrunden.  

Det må kunne gøres bedre.  

 

I Egedal er lokalpolitikken ved at bære præg af det kommende kommunevalg. Vi ser Lokallisten 

være meget aktive på de populistiske områder, men uden nogen egentlig politik.  

På rigtig mange områder læner Lokallisten sig op ad SF, og kommer endda med 

mindretalsudtalelser i byrådet sammen med dette parti.  

 

Man kan undre sig, når de tre i lokalisten har været opstillet for Venstre, Dansk Folkeparti og 

Radikale. Jeg synes, der er rigtig langt over til SF fra deres udgangspunkt. 

 

Vi ser Nye Borgerlige, der på Facebook altid har en nedladende kommentar, når vores 

konservative kandidater skriver noget. Måske de skulle tænke mere på samarbejde i den blå 

side, så vi kan forhindre S i at få borgmesterposten.  

 

Enhedslisten har i samarbejde med DN været ude og fordømme forlængelsen af motorvejen. 

Der er uden tvivl mange meninger om motorvejen, også i vores parti, men der er ingen tvivl 

om, at denne motorvej er det infrastrukturprojekt, der giver størst samfundsværdi af de på 

nuværende tidspunkt planlagte.  

 

Vores egne konservative kandidater arbejder allerede nu hårdt med at forberede sig til valget. 

Der er ugentlige møder, og de stiller sammen til de offentlige møder i kommunen. 

Samarbejdet fungerer rigtig flot og fint, så det tyder på et godt konservativt valg til efteråret.   
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Konstituering af bestyrelsen 
Af Lars Falk Hansen, Formand 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

Mandag den 14. juni 2021 afholdte bestyrelsen sit første møde efter 

generalforsamlingen. Et vigtigt punkt på dette møde var konstituering af 

bestyrelsen og besættelse af de forskellige poster. 

 

Bestyrelsen blev konstitueret således: 

 

Lars Falk Hansen: Formand (valgt) 

Ricky Kofoed-Madsen: Næstformand (valgt) 

Carsten Bang Bæk: Kasserer 

Henrik Færch Fromholdt: Medlemsansvarlig 

Anker Sylvest Jørgensen: Sekretær 

Christian Bruun-Kiilerich: Bestyrelsesmedlem 

Tenna Knudstrup: Bestyrelsesmedlem 

 

Dan Haugbøl: Suppleant, Webmaster 

Anders Skou-Hansen: Suppleant   
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Grundlovstale 
Af Charlotte Haagendrup, Spidskandidat, Gruppeformand, Byrådsmedlem 

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

Sundhedsudvalget   

 

Den årlige fejring af vores grundlov. Den lov som svæver over alle vores 

love, den hele samfundet hviler på, som man kunne sige.  

 

Hvert år, når talen skal skrives, så genbesøger jeg mit lille slidte eksemplar 

af grundloven. Det eksemplar som et af mine børn fik tilsendt, da 

vedkommende blev 18 år, og som skal fortælle om, hvad demokratiet hviler på. Grundloven fra 

5. juni 1849.  

 

Om der ikke var plads i flyttekassen, da han fløj fra reden, eller han allerede kunne den 

udenad, det skal jeg lade være usagt, men jeg har den altid ved hånden, for jeg kan den stadig 

ikke helt udenad; O) 

 

For det meste kan jeg godt lide, at min grundlovstale har et lokalpolitisk perspektiv, og det har 

den også i år.  

 

Vi har nemlig i Egedal konservative de seneste to uger haft hele to generalforsamlinger. Først 

en ekstraordinær generalforsamling hvor vi fik valgt vores kandidater til KV21, og i torsdags 

den ordinære generalforsamling hvor vi fik bestyrelse, suppleanter og revisorer på plads for 

den kommende periode.   

 

Ved begge lejligheder lød det fra salen, hvorfor er der ikke flere kvinder i bestyrelsen. Hvorfor 

er der ikke flere unge på listen.   

 

Jeg er personlig vældig glad for, at kvinderne fik valgret i 1915.  

Og såmænd også for de resterende 6 af de syv F’er: Folkehold, Fattige, Fallenter, Fjolser, 

Forbrydere og Fremmede. 

 

Jeg er også overbevist om, at kvinder kan noget andet - men lige så vigtigt - end mænd, både i 

og udenfor politik. Men, at vi skal have en plads pga. vores køn – nix – den køber jeg ikke – 

aldrig!  

 

Ja, der blev kun valgt én kvinde til vores bestyrelse - hvorfor er det ikke nok?  

Hvis der ikke er en kvinde, der har tid, mod og lyst til at stille op - eller at den kvinde, der stiller 

op, ikke har den ønskede arbejdsmoral eller ikke har de kvalifikationer, der kræves til det givne 

job. HVORFOR skal hun så vælges – bare fordi hun har det ”rigtige” køn? 

 

Jeg tænker ikke, det var det, de brave kvinder ville have ønsket sig. Da de tog de første kampe 

blandt jakkesættene – mændene der sad på magten og alle pladserne. Det var ikke derfor, vi 
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tilkæmpede os rettigheder bid for bid, år for år. 

 

Da jeg startede i lokalpolitik, var der stadig en del ”gamle mænd i jakkesæt” – i dag er der stadig 

mange mænd – både med og uden jakkesæt – også af den yngre slags. Der er også kvinder - i 

både jakker og kjoler.  Men det er altså hverken stiletter eller slips, der skal afgøre, hvor man 

har plads – det må altid være kvalifikationerne.  

 

Det samme, mener jeg i øvrigt, skal gælde i bestyrelser, uagtet om det er i det offentlige eller i 

det private. Og på samme måde skal vi behandle de unge. Det er ofte i de borgerlige partier, vi 

ønsker os flere unge. Det skal bare altid være kvalifikationen for det enkelte menneske – aldrig 

køn, alder eller etnicitet. 

 

Demokratiet skal afspejle samfundet, det samme skal lokalpolitik og Folketinget. Så kan man 

spørge, hvorfor vi ikke har nok små selvstændige malermestre eller sosu- assistenter i politik.  

Har vi nok politikere med et handicap?  

 

Det er det samme igen – det må aldrig være en hindring, men det må heller aldrig blive en 

kvalifikation i sig selv at være ung, kvinde, handicappet eller at have en bestemt religion.  

Så vi må i den grad væk fra kvotering eller blot ønsket om det, hvis vi skal og vil stille med det 

stærkeste felt.  

 

Med stolthed kan jeg godt afsløre for jer – at alle vores 4 kvinder på opstillingslisten til KV21 – 

ALENE er valgt på kvalifikationerne – og det samme gælder i øvrigt vores 5 mænd på samme 

liste; O) 

 

Det gælder også, når vi taler om vores Grundlovs § 81 som handler om forsvaret.   For vores 

soldater og tidligere udsendte, er jeg sikker på, vil være glade for, at kvotering ikke gælder i 

forsvaret.  

 

At jeg ikke blev valgt, fordi jeg er kvinde – jeg kan håndtere skydevåben, men det er også det. 

Stakkels det kompagni jeg og 49% andre uegnede kvinder/mænd endte i, fordi det ikke 

handlede om den bedst kvalificerede. Det ville være helt i skoven.  

 

Nej, vi må altid ansætte de bedst kvalificerede til jobbet.  

Derfor kan jeg også roligt sige: Jeg vil til enhver tid vil mene, vores konservative Søren Pape 

Poulsen er bedre kvalificeret til jobbet som statsminister end Mette Frederiksen – det handler 

ikke om mand eller kvinde. Det handler om bedst til jobbet. – Jeg mener i øvrigt også, at Søren 

Pape er bedre kvalificeret til jobbet end Jacob Ellemann.  

 

Glædelig grundlovsdag; O) 
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Lige om lidt kommer regningen 
Af Mette Abildgaard Juulsager, MF 

Politisk ordfører, Det Konservative Folkeparti 

 

Hvert år i sommerferien skal de danske familier og boligejere straffes med 

en høj opkrævning. Vi skal til lommerne, når staten vil kradse årets anden 

rate af ejendomsskat ind. Milliarder af kroner skal trækkes ud af 

familierne og ind i den store statskasse. Og selvom jeg ikke ved, hvor 

meget du, kære læser, skal betale, så ved jeg, at det er for meget. Det 

synes du sikkert også selv. Faktisk mener jeg, at samtlige boligskatter slet 

og ret bør skrottes. For når man køber bolig, køber man et hjem. Og hjemmet er ukrænkeligt. 

 

Danskerne betaler alt for meget boligskat. Så simpelt kan det siges. Derfor vil Det Konservative 

Folkeparti fjerne alle boligskatter. For vores bolig er vores hjem – ikke et skatteobjekt.  

Når en lille familie underskriver en købsaftale, får de ikke bare tag over hovedet. De får også en 

langtidssikret base, der skal gøre tilværelsen tryg og rar i mange år frem. Eller sådan burde det i 

hvert fald være.  

 

I dag beskattes boliger løbende ud fra en værdisætning, der endnu ikke er realiseret. Det 

betyder, at man risikerer pludselig at skulle betale langt mere i skat, fordi en statslig myndighed 

har lavet en revurdering af boligens værdi. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at danske 

husejere skal gå og bekymre sig for, at deres bolig pludselig bliver for dyr til dem. Måske så dyr, 

at de er nødt til at flytte. 

 

Her i Nordsjælland vil flere boligejere opleve, at deres grundskyld stiger i 2021. I Rudersdal skal 

en familie i et hus betale 3000 kroner mere i grundskyld i år. Så bliver økonomien lidt strammere, 

og livet lidt mindre frit. Det udfordrer hele ideen med at købe en bolig. Man flytter ikke familien 

til Rudersdal for at blive bundet på hænder og fødder af utilregnelige skattestigninger. Man 

flytter dertil for at få frihed og tryghed. Derfor skal det ikke blive dyrere at eje bolig i Danmark. 

Danskerne betaler i forvejen alt for meget i skat. Boligen skal være et omdrejningspunkt for en 

tryg tilværelse. Ingen er tjent med høje boligskatter, fordi man har et sted, som man kalder sit 

hjem. 
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Med viden skal land bygges 
Af Egil F. Hulgaard 

1.Suppleant til Folketinget for Furesø og Egedal kommuner 

 

Det vidensgrundlag, vi træffer beslutninger på i Folketinget, er alt for nemt 

at påvirke med politisk motiveret forskning. Det er ikke en ny diskussion, 

men da Henrik Dahl og Morten Messerschmidt for nylig rejste en højst 

nødvendig debat om det vidensgrundlag, vi benytter indenfor køns- og 

migrationsforskningen, blev den imødegået af 262 forskere, der klagede 

over diskussionen og forskningsministens opbakning til en beslutningstekst med en opfordring 

til universiteterne om at sikre apolitisk forskning. Diskussionen er helt fundamental, for vi er i 

det politiske arbejde dybt afhængige af objektiv viden. 

 

Diskussionen startede, mens jeg var i Folketinget. Under forhandlingerne om tildeling af 

forskningsmidlerne insisterede regeringen på at reservere en væsentlig pulje til Inge Lehman 

puljemidlerne. De gives kun til kvinder. Naturligvis for at styrke ligestillingen. Det skete 

samtidig med, at Hans Bonde udgav en bog om, hvordan mænd systematisk diskrimineres på 

universiteterne. Det sker med baggrund i misvisende fortolkninger af eksisterende viden. De 

falske fortolkninger florerer i kønsforskningsmiljøerne. Det er altså betændt.  

 

Lad mig nævne et par andre eksempler: 

 

Da SSI beskrev situationen før Coronanedlukningen i marts 2020, påvirkede statsministeriet 

vurderingen væsentligt. Det var ikke klart for Folketinget, at vurderingen hvilede på et 

overdrevent forsigtighedsprincip, der tilsidesatte vores normale proportionalitetsprincip. Det 

var altså ikke objektiv viden Folketinget agerede på.  

Forskerne er i forbindelse med indspil til forhandlingerne om en ny landbrugspakke kommet 

med nye tal for kravene til udledning af kvælstof til vores havmiljø. De har i forhold til tidligere 

ændret på udgangspunktet, og alle ved, at når man ændrer udgangspunktet, forsvinder 

mulighederne for at sammenligne fra år til år. Ændringerne i udgangspunktet er et 

forskningspolitisk valg. Det har store implikationer for diskussionen om fremtidens landbrug.  

 

Da forskerne bag opgørelsen af vores biodiversitet - den såkaldte rødliste - offentliggjorde den 

nye liste i januar 2020, glemte de at gøre tydeligt opmærksom på, at de havde ændret 

opgørelsesmetode. De havde inkluderet arter, de ikke havde nok data på. Dermed blev DNs 

pressemeddelelse om biodiversitetskrisen forkert. Der er ikke en stigning af rødlistede arter fra 

2010-2019 på 27%, som de fremførte. Tallet er snarere 6%, men det kom først frem lang tid 

efter diskussionen startede. Dermed hviler diskussionen på et falsk grundlag.  

 

Vi skal som politikere og borgere være opmærksomme på, hvornår forskning er drevet af 

politiske intensioner. Et faresignal er, når forskeren overdriver sin forsknings betydning. Måske 

er han eller hun ude at søge forskningsmidler. Et andet er, når det politiske dokument 

udkommer før det videnskabelige. Så har forskerne en politisk ambition med deres dokument.  
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Da Eva Kjær Hansen i sin tid forsøgte at få Konservativ opbakning til en forskønnet fremstilling 

af landbrugets udledninger, afviste vi det. Det endte som bekendt med, at hun i stedet blev 

fyret. Vi skal kæmpe for, at den viden, vi træffer beslutninger på, er så solid som muligt. Søren 

Pape har flere gange opfordret til, at vi i langt højere grad søger en second opinion på 

håndteringen af Corona med mere. Det afviser statsministeren.  

 

Nogen vil hævde, at objektiv viden ikke findes. De forskere er typisk indenfor de humanistiske 

fag. Men hvis vi ikke stræber mod objektiv videnskab, er det ikke videnskab. Grundlaget for al 

videnskab er fordomsfri indsamling og analyse af observationer fra vores verden. Hvis 

forskningen har det politiske mål at dokumentere en bestemt vinkel, bedriver man ikke 

forskning, men politik.  

 

Kort sagt: Hvis man blander forskning og politik, er der kun politik tilbage.  
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 Vi er i fuld gang med 

valgprogrammet til KV21 
Af Tenna, Christian og Henrik 

Kampagneudvalget består af: 

Tenna Knudstup 

Christian Bruun-Kiilerich 

Henrik Haagendrup 

 

Bestyrelsen og kampagneudvalget har sammen besluttet at denne 

gang skal vores kandidater være aktive i tilblivelsen af vores 

kommende valgprogram til KV-21. Det tror vi giver et bedre 

ejerskab af valgprogrammet og en mulighed for, særligt de nye 

kandidater, at sætte sig ind i nogle af de områder man som 

kandidat, måske ikke har kendskab til.  

 

Vi har delt vores kandidater og kampagneudvalget op i hold, som 

hver har fået 2-3 valgemner som de sammen skal skrive om og så 

præsentere til debat i plenum.  

I dag søndag den 27. juni, mødtes vi på Egedal rådhus til fælles 

morgenmad, og derefter workshop kl. 10 

 

Kandidaterne præsenterede her deres 

gruppeoplæg. Punkterne var mange og 

spørgelysten og diskussionerne 

interessante. Der blev diskuteret politik med stort engagement fra 

alle – også kandidatudvalget er gået hjem klogere på konservative 

tanker, ideer og udspil til det kommende valg. Alle var meget 

engagerede, og fordi de har deltaget i tilblivelsen af det kommende 

valgprogram, er de blevet klædt rigtig godt på til opgaven; kandidat for Egedal konservative til 

KV21. Det bliver rigtig godt.  

 

Vi havde sat dagen af til kl. 17.00 – og hvert minut blev brugt - vi 

har nu fået samlet godt op på vores kommende valgprogram 

som nu kan blive nedskrevet i detaljeret form.  

Vi glæder os meget til at rulle 

valgprogrammet ud.  

 

 

 

Mange sommerhilsner 

Kampagneudvalget    

Tenna – Christian og Henrik 
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Referat: 

Opstillingsgeneralforsamling 
Referat af opstillingsgeneralforsamling den 25. Maj 2021 på Egedal Rådhus. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere. 

3. Præsentation af bestyrelsens arbejde med kandidatlisten. 

4. Bestyrelsens forslag til kandidater præsenterer sig selv. 

5. Afstemning om bestyrelsens kandidatliste. 

6. Afstemning om bemyndigelse til bestyrelsen om eventuel supplering af listen. 

7. Eventuelt. 

 

Formand, Lars Falk Hansen bød kl. 1910 velkommen til de 46 fremmødte medlemmer. 

 

Ad 1. Valg af dirigent. 

 

Formanden foreslog Formand for storkredsen, Jesper Roulund, der blev valgt. 

Dirigenten indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da 

indkaldelsen var udsendt den 5. Maj 2021. 

 

Bo Otterstrøm stillede spørgsmål ved fremgangsmåden til afstemning om bestyrelsens 

kandidatliste. Otterstrøm havde vendt sagen med en jurist, der mente, at fremgangsmåden var 

forkert. Dirigenten afviste den rejste kritik fra Bo Otterstrøm. 

 

Fremgangsmåden blev brugt i rigtig mange vælgerforeninger, og den var senest brugt i 

Helsingør og ved opstillingsmødet til regionsvalget. 

 

Bent Thygesen var også kritisk over fremgangsmåden, og han ønskede Niels Lindhardt 

Johansen på listen. 

 

Dirigenten noterede sig ønsket, og oplyste at Niels ville få mulighed for at præsentere sig selv 

under punkt 4, når de øvrige kandidater havde haft ordet. 

 

 

Ad 2. Valg af stemmetællere. 

 

Mette Hansen og Britta Bang Bæk blev foreslået og valgt. 
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Ad 3. Præsentation af bestyrelsens arbejde med kandidatlisten: 

 

Formanden havde et længere indlæg, og han kom herunder ind på, at vi ved dette valg meget 

gerne skulle have fordoblet vores antal af byrådsmedlemmer. Flere valg med tilbagegang 

skulle nu vendes til fremgang. 

 

Bestyrelsen havde i efteråret taget kontakt til andre succesfulde vælgerforeninger for at høre, 

hvordan de havde grebet tingene an. 

 

Bestyrelsen havde i efteråret nedsat et kandidatudvalg og et kampagneudvalg, og de var straks 

trukket i arbejdstøjet. 

 

Kandidatudvalget havde haft alle kandidater til samtale, og efter disse samtaler havde de 

udvalgte kandidater haft foretræde for bestyrelsen, der skulle give den endelige godkendelse. 

Formanden lagde stor vægt på, at kandidaterne skulle gå til valg som et team. Man skulle 

bakke hinanden op til vælgermøde, gademøder, mv., og kandidaterne havde her i foråret 

afholdt ugentlige møder, så man fik en fælles linje og en fælles politik, som alle kandidater 

kendte og var fortrolige med. 

 

 

Ad 4. Bestyrelsens forslag til kandidater præsenterer sig selv: 

 

Bestyrelsens forslag til kandidatliste:  

 

Charlotte Haagendrup, 

Lars Falk Hansen, 

Dan Haugbøl, 

Ricky Kofoed-Madsen, 

Birgitte Neergaard-Kofod, 

Thomas Korsgaard, 

Peter Højmark Trasborg, 

Susanne Christensen, 

Christine Søjberg. 

 

Kandidaterne præsenterede sig selv i alfabetisk orden. 

Dan Haugbøl var ikke til stede, men Formanden læste Dans præsentation op. 

 

Slutteligt fik Niels Lindhardt Johansen ordet: han uddelte et stykke papir med en beskrivelse af 

sig selv og om sin politik og mærkesager. 

Derefter den mundtlige præsentation af sig selv. 

 

Efter præsentation havde medlemmerne mulighed for opklarende spørgsmål til kandidaterne. 
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Ad 5: afstemning om bestyrelsens kandidatliste. 

 

Dirigenten foreslog skriftlig afstemning, og man skulle stemme ja eller nej til listen. 

Afstemningen viste 27 ja stemmer og 19 nej stemmer. 

Bestyrelsen forslag til liste var derefter vedtaget. 

 

 

Ad 6: afstemning om bemyndigelse til bestyrelsen om eventuel supplering af listen. 

 

Medlemmerne gav bestyrelsen bemyndigelse, og bestyrelsen blev opfordret til at finde flere 

kandidater - og gerne unge under 40 år. 

Nye kandidater skal tilføjes i bunden efter de netop valgte kandidater. 

 

 

Ad 7. Eventuelt. 

 

Bestyrelsen blev opfordret til at gøre den geografiske dækning bedre, idet mange vælgere 

stemmer meget lokalt. 

 

Opstillingsform: listen har en prioriteret, sideordnet opstilling. D.v.s. at antal af personlige 

stemmer er alt afgørende. 

 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21. 

 

Jesper Roulund,                                             Anker Sylvest, 

Dirigent.                                                           Referent. 
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Referat:  

Ordinær generalforsamling 
Generalforsamling den 3. Juni 2021 

 

Dagsorden: 

1:Velkomst. 

2: Valg af dirigent. 

3: Valg af stemmetællere. 

4: Beretning om foreningens virke. 

5: Godkendelse af det reviderede regnskab. 

6: Fastlæggelse af kontingent. 

7: Indkomne forslag. 

8: Valg af formand. 

9: Valg af næstformand. 

10: Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 

11: Valg af delegerede til partiets landsråd. 

12: Valg af to revisorer og suppleanter. 

13: Beretning fra den konservative byrådsgruppe. 

14: Politisk drøftelse. 

15: Eventuelt. 

16: tak for i aften. 

 

Ad 1: Velkomst 

 

Formand, Lars Falk Hansen bød velkommen de 40 stemmeberettigede medlemmer, og han 

bad om, at der hele aftenen igennem blev brugt mikrofon, når medlemmer ønskede ordet. 

 

 

Ad 2: Valg af dirigent  

 

Jesper Roulund, storkredsformand blev foreslået og valgt. 

 

 

Ad 3: Valg af stemmetællere.  

 

Mette Hansen og Britta Bang Bæk blev valgt. 

 

 

Ad 4: Beretning om foreningens virke. 

 

Formanden fremlagde sin skriftlige beretning. 

 

Foreningens virke i den forløbne tid.  
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Der er ingen tvivl om, at den forløbne tid har været anderledes end normalt. Det har den vist 

for alle.  

 

Vi har i den forløbne tid været vidne til et virtuelt landsråd, hvor partiet for første gang havde 

lavet elektronisk afstemning. Det gik, men det var ikke elegant, og der var på intet tidspunkt 

over 1.000 deltagere. Det lærte vi vist noget af, som parti.  

 

I vore lokale forening havde vi lagt op til et brag af et arrangement i november, da vi have fået 

overtalt Søren Pape Poulsen og Pia Olsen Dyhr til begge at komme og fremlægge deres fælles 

udspil på miljøfronten. Det var den med de 70% reduktion af co2. 

 

Desværre gjorde Corona at vi måtte udskyde arrangementet, og Søren var da også blevet syg 

på mødedatoen. Rigtigt ærgerligt. 

 

Arrangementet var så spændende, at længe inden vi ville offentliggøre det, fik vi henvendelser 

fra SF, om de ikke nok måtte komme med som gæster.  

 

I bestyrelsen havde vi nedsat et arrangement udvalg, som skulle lave nogle spændende 

medlemsarrangementer, men det meste er stoppe grundet Coronaen. De havde eller både 

Tyrolerfest, Banko og vinsmagning på programmet.     

 

Disse arrangementer skulle også have givet lidt økonomisk overskud, da vi ikke har så mange 

penge i kasse, som vi kan føre valgkamp for. 

 

Sidder der en som har forslag til et godt arrangement, så hører vi gerne om sagen. 

 

Vi forsøgt at lave lidt økonomisk overskud, ved at få fremstillet nogle konservative julekugler til 

at hænge på juletræet. 

 

Vi fik da også solgt en del til andre konservative foreninger, lige fra Tønder til Helsingør. Vi fik 

endda solgt nogle til Venstres partiforening på Christiansborg. (Jeg tror de skulle bruges til 

gave, til en konservativ ven).  

 

For at holde os in mente for borgerne, arrangerede vi et ”Frø jagt” i påsken. Det var 

Påskeharens venner, de små grønne frøer der var kommet til byen, og havde gemt sig over 

hele byen. Man fik startstedet oplyst, og så kunne men med en mobiltelefon, og app Woop, 

blive ledt fra frø til frø. Der var en runde i både Ølstykke og Smørum.  

 

Det var meget populært, og ca. 23 familier tog turen hele vejen rundt. Turene var ca. 4 km, men 

nogle havde gået over 8 km inden de fandt den sidste.  

 

Så har der været gennemført opstillingsmøde i sidste uge, hvor vi fik valgt kandidater til KV21.  
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Når vi ikke har kunnet samle os fysisk, har bestyrelsen gennemført bestyrelsesmøder virtuelt, 

og det er lykkes os at nedsætte førnævnte arrangement udvalg, men vi har også nedsat et 

kandidatudvalg og en kampagne gruppe, som skal holde styr på kandidaterne frem til 16. 

november. 

 

Kampagneudvalget har indkaldt til møde hver torsdag, hvor vi debatterer aktuelle temaer og 

udfordringer, ligesom vi bruger mødet til at afklare en fælles holdning. Det er vigtigt at alle 

kandidater svarer det samme, uanset hvor og hvem man spørger. Det er vigtigt at vi er enige, 

uanset om man står i den ene eller anden by i kommunen.  

 

Det er en enorm styrke, at vi kender hinanden, og været igennem de fleste af de aktuelle 

emner der findes for tiden.  

 

Dette intensive arbejde i bestyrelsen, med mange møder, og mange opgaver der skal løses, har 

gjort, at vi har fået en stærk bestyrelse, der dels kender hinanden rigtig godt, men som også 

har stor tillid til hinanden. Det er en stor fordel, at alle bidrager, og i en stemning hvor det er 

tilladt (Ja det forventes ligefrem) at vi hjælper og støtter hinanden, og at vi positivt kritiserer 

hinandens udspil, for derigennem at få et bedre produkt i sidste ende.  

 

Det er blevet rigtig godt, og i kan være så stolt af de bestyrelsesmedlemmer der sidder her ved 

siden af mig. De har virkeligt arbejdet hårdt, og trådt til når det var nødvendigt.   

 

Den kommende tid vil bærer præg af rigtig mange opgaver der skal løses op mod valget, men 

også i partiforeningen, hvor vi hele tiden får nye medlemmer. Vi er i øjeblikket 156, hvilket 

formentlig er kommunens største.  

 

Der skal fra bestyrelsens side lyde et hjerteligt velkommen til alle de nye medlemmer.  

 

Bestyrelsen har lovet de er klar, så kandidaterne kan gå til valget som et samlet hold, der vil det 

bedste for Det Konservative Folkeparti. 

 

 

Ad 5: Godkendelse af det reviderede regnskab. 

 

Kasserer Carsten Bang Bæk fremlagde regnskabet, der udviste overskud. 

Foreningen skal bruge mange penge i valgkampen, så medlemmerne opfordres til at indbetale 

frivillige beløb til vores lokale forening. 

 

 

Ad 6: Fastlæggelse af kontingent: der foreslås uændret kontingent.  

 

300 kroner for medlemmer over 65 år. 

250 kroner for medlemmer under 25 år. 

400 kroner for øvrige 

Kontingentet blev vedtaget. 
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Ad 7: Indkomne forslag.  

 

Der var ingen forslag til mødet. 

 

 

Ad 8: valg af formand. 

 

Anker Sylvest Jørgensen anbefalede på bestyrelsens vegne nyvalg af Lars Falk Hansen.  Ingen 

andre forslag. 

Lars Falk Hansen blev valgt. 

 

 

Ad 9: Valg af næstformand:  

 

Den nyvalgte formand foreslog Ricky Kofoed-Madsen. 

Ingen andre forslag.  Ricky blev valgt. 

 

 

Ad 10: valg af fem bestyrelsesmedlemmer:  

 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Anker Sylvest Jørgensen, Carsten Bang Bæk og Christian Bruun-

Kiilerich og nyvalg af Tenna Knudstrup og Henrik Fromholdt. 

Ingen andre forslag og alle fem blev derfor valgt. 

 

Valg af to suppleanter: Bo Otterstrøm opfordrede til, at der blev valgt en kvinde til en af de to 

pladser. 

 

Der var tre forslag til de to pladser. 

 

Bestyrelsen indstillede Dan Haugbøl, og Ingrid Bay foreslog Ander Skou Hansen, og Henrik 

Fromholdt foreslog Charlotte Valentin, der alle var villige til valg. 

Resultat af  den skriftlige afstemning: 

Dan Haugbøl valgt med 30 stemmer. 

Anders Skou Hansen valgt med 30 stemmer. 

Charlotte Valentin fik 20 stemmer. 

 

 

Ad 11: Valg af delegerede til partiets landsråd. 

 

Formand, næstformand, KU-formand og de to byrådsmedlemmer er fødte medlemmer. 

Derudover skal der vælges fem delegerede fra foreningen. 

Eva Møller, Carsten Bang Bæk, Kirsten Jensen, Anker Sylvest Jørgensen og Henrik Fromholdt 

blev valgt, og som suppleanter for disse blev Dan Haugbøl, Tenna Knudstrup og Mette Hansen 

valgt. 
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Ad 12: Valg af to revisorer og suppleanter 

 

Der var genvalg til Bo Otterstrøm og nyvalg til Finn Højgaard Mortensen. 

Det lykkedes ikke at finde to suppleanter, så bestyrelsen fik bemyndigelse til selv at finde to 

suppleanter. 

 

 

Ad 13: Beretning fra den konservative byrådsgruppe: 

 

Social og sundhedsudvalget: Charlotte fortalte, at man var i gang med et nyt plejehjem tæt på 

rådhuset. 72 pladser. Den 16. Nov. er der også valg til seniorrådet. Et vigtigt råd, der bliver hørt 

på rådhuset. I år er det fremmødevalg, og så vil valgdeltagelsen stige. 

 

Skoleudvalget: Niels fortalte om skolelukninger, bygningsstandarder og Veksø og Slagslunde 

skoler. Der er flere børn på vej i Slagslunde, men lige nu har man i Slagslunde slået enkelte 

klassetrin sammen. Lærkeskolen skal måske rives ned, så der samme sted kan bygges nyt. Der 

er flere børn på vej i både Smørum og Ølstykke. 

Der udarbejdes prognoser, men det er svært at ramme plet. 

 

Kultur og erhvervsudvalget: Charlotte sad som formand for udvalget, der også havde 

Folkeoplysningsudvalget under sig. 

Der havde ikke været frivillighedsfest i 2020, men 24. Juni så skal alle de frivillige fejres. 

Svenskeslaget i Smørum er også i år aflyst, men Charlotte håbede, at slaget skulle slås igen 

næste år. En festlig begivenhed. 

Under Corona har man støttet de lokale så godt som muligt med indkøb mv. 

 

Planudvalget: udvalget laver lokalplaner og man ser kritisk på sagerne. Der skal bygges 104 nye 

familie boliger, og man har brugt megen tid på planer for Toftehøjskolen og Søagerskolen med 

respekt for de beslutninger der tidligere er besluttet. Man er opmærksom på bæredygtighed. 

Venstre vil gerne have en kommune på 50.000 indbyggere, men Niels mente også at mindre 

kunne gøre det. 

Niels mente at Stenløse å skulle bestå. Man skal ikke ændre på naturen. 

 

Økonomiudvalget: udvalget er meget opmærksomme på at medarbejderne trives og at 

sygefraværet ikke er for højt. 

Mange medarbejdere har været sendt hjem under Corona, og andre er blevet sat til andre 

opgaver som F.eks. podere og Corona vagter. 

Der er godt gang i salget af grunde og bygninger, og det giver penge i kassen, og det giver 

penge til kunstfonden, der får to procent af prisen. 

I 2020 blev der lavet en kunst strategi, og der blev afholdt workshop. 

Der blev valgt tre lokale kunstnere til kunstrådet, der også består af borgmesteren, formanden 

for planudvalget og formanden for kultur og erhvervsudvalget. 

De seneste kunsttiltag er et maleri på Bosagerskolen, maleri på trappen i  

Egedal centret og lys ved stien ved Ølstykke idrætsanlæg. 
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Egedal Byråd: stemningen har været bedre. Lokallisten med en afhopper fra de radikale, en fra 

DF og en fra Venstre har givet noget turbulens i modsætning til den tidligere ro og stabilitet. 

Byrådet er meget opmærksomt på vores babyboom, og man følger befolkningsprognoserne 

meget tæt. 

 

 

Ad 14: Politisk drøftelse.  

 

Bent Thygesen havde et længere indlæg om vuggestuer, børnehaver og skoler i Smørum. 

Han mente, at man skulle bibeholde tre skoler i Smørum, og han henviste til, at der var 750 nye 

boliger på vej. Han forventede en stor del børnefamilier og derfor et stort pres på skolerne i 

fremtiden. 

 

 

Ad 15: eventuelt. 

 

Der blev afholdt et minuts stilhed i anledning af at vores mangeårige medlem, Peter Drejer i 

sidste uge var afgået ved døden, ligesom vi i sidste uge mistede Poul Schlüter, der skal bisættes 

grundlovsdag. 

 

 

Ad 16: tak for i aften. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for veludført 

arbejde. 

 

Generalforsamlingen sluttede klokken 2035. 

 

 

 

 

 

Jesper Roulund,                                                  Anker Sylvest, 

Dirigent.                                                                Referent. 
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