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Velkommen hjem fra sommerferie 
Af Lars Falk Hansen, Formand 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

Ferien er for rigtig mange slut for denne gang. Flere har været udenlands, 

og mange har opdaget, at det kan være rigtig dejligt at holde ferien 

herhjemme.  

 

I sommeren kan der være mindre politik end ellers, da også politikere holder ferie. Men det er 

også perioden, hvor nogle partier sender forskellige prøveballoner op for at se om, de kan få 

opbakning til deres politiske ønsker.  

 

Enhedslisten har opsendt en sådan ballon og truer nu regeringen med valg, hvis de ikke får 

indført nye begrænsninger for landbrugets belastninger på miljøet og samtidigt større ydelser 

til børnefamilierne. De går så vidt, at de kalder det et skæbne-efterår for Mette Frederiksens 

regering. 

 

Folketingsvalgs rygter har nu floreret i et stykke tid og bliver forstærket af EL udmelding. Dette 

har direkte indflydelse her i Egedal. Valgplakater stiger hele tiden i pris, da fabrikanterne 

forventer stor efterspørgsel, ud over til kommunal- og regionsvalg. Vi har derfor allerede inden 

sommerferien været nødt til at købe de plakater, der skal bruges til kommunalvalget i 

november.  

 

Corona bekæmpelsen i Danmark har båret frugt, nu da mere end 65% af befolkningen er 

færdigvaccineret.  

 

Vi har lave smittetal, og regeringen har åbnet en stor del af samfundet, så vi kan genoptage 

vores normale liv igen. 

 

Der er dog en ting jeg ikke forstår. Hvorfor skulle det vare så længe, før restriktionerne på 

folkekirkens område blev lempet?  

 

Det er uværdigt at skulle sortere i gæsterne f.eks. ved en begravelse. Særligt når man kan se, at 

der på fodboldstations må samles mange tusinde besøgende, som ikke på nogen måde 

opfører sig som kirkegængerne. En begravelse er en begivenhed, der ikke kan udsættes, så det 

var ikke rimeligt med så stramme restriktioner. 

 

I næste måned er der Landsråd i vores parti. Det foregår den 18 og 19 september i Tivoli Hotel 

i København. Alle medlemmer er naturligvis velkomne, og jeg vil opfordre alle til at deltage. Det 

er et par rigtig spændende dage med masser af politisk indhold. Tilmelding kan ske på: 

lr.konservative.dk, hvor programmet for de to dage også kan findes.  Se endvidere særskilt 

indlæg om formøde til Landsrådet. 
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Niels Lindhardt Johansen har valgt at 

forlade Det Konservative Folkeparti 
Af Lars Falk Hansen, Formand 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

I en pressemeddelelse oplyser John Ulrik Nielsen (Gruppeformand for 

Lokallisten Ny Egedal), at han byder Niels velkommen til en liste, som IKKE 

er borgerlig. Det var en overraskelse, at Niels vælger en mere socialistisk 

retning.  

 

Niels har være medlem længe, men hans valg er ikke helt uventet, da der gennem flere af de 

sidste år har været samarbejdsudfordringer. Ligeledes støttede flertallet på den konservative 

generalforsamling op om den samlede bestyrelses forslag om ikke at genopstille Niels.  

 

Vi har desværre været vidne til, at Niels i byrådssalen har stemt mod den vedtagne partiretning 

og mod gruppeformanden. Dette til trods for at Niels selv har været med til at lægge linjen.  

Vi har modtaget nogle kraftige reaktioner fra nogle af de øvrige partier i byrådet, når vi havde 

lavet en aftale, og Niels u-varslet stemte imod.  

 

Inden sidste valg indgik alle de daværende kandidater en aftale med den siddende bestyrelse, 

om at valgte et byrådsmedlem at nedlægge sit hverv eller at skifte parti, skulle man overlade 

pladsen til suppleanten. 

 

Denne aftale er naturligvis skriftlig, men Niels har alligevel valgt at tage sit mandat med til 

lokallisten.  

 

Jeg ønsker Niels held og lykke fremover og tak for den tid som er gået. 
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Budgetforhandlingerne går igang 
Af Charlotte Haagendrup, Spidskandidat, Gruppeformand, Byrådsmedlem 

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

Sundhedsudvalget   

 

Så er ferien slut, og som vanligt står vi over for en budgetperiode hen over 

sensommer og efterår, som i oktober gerne skulle munde ud i et vedtaget 

budget.  

 

Sidste års budget var en fest. Det er desværre sjældent, at talerne om 

budgettet er så positive, som vi hørte dem sidste oktober. Det er også dejligt, at vi gennem 

foråret har kunnet frigive midler og set budgettet – især på anlægssiden – materialisere sig.  

 

Vi er allerede i gang med det sidste budget i perioden, som strækker sig ind i første år af 

kommende byrådsperiode. Desværre kan vi se ind i et budget, hvor vi ikke får plads til meget 

nyt hverken på driftssiden eller på anlægssiden. Det betyder ikke, at vi konservative ikke har 

ønsker – det har vi. Det kan betyde, at det er noget, vi ser igen til næste år, for 

budgetseminaret før sommeren viste ikke meget plads. Desværre er der ikke tegn i sol og 

måne på, at det er bedret hen over sommerferien.  

 

Konservative er alligevel klar med nogle ønsker til det kommende budget. Kandidaterne til 

kV21 har også været inddraget, da en del kommer til at arbejde med implementeringen. 

Nogle ønsker er næsten gratis, og andre skal vi i byrådet tale om. Som sidste år har vi 

dækningsafgiften med. Hvis der skulle blive mulighed for at spendere, er det naturligvis en 

konservativ mærkesag at få skatter og afgifter ned. Forrige år lykkedes det at halvere 

dækningsafgiften, derfor giver det mening at få resten væk også.  

 

I de senere år har vi i byrådet haft en del mere fokus på erhvervslivet. Jeg er personlig glad for, 

at jeg ikke længere kæmper alene for, at det skal være lettere og bedre at drive virksomhed i 

Egedal kommune. Det er fint, og vi hviler ikke på laurbærrene. Vi vil stille forslag om, at der 

iværksættes en erhvervsstrategi. Det er ikke noget, der som sådan koster penge, og det er 

derfor noget, jeg forventer, at vi i Byrådet og Kultur- og Erhvervsudvalget kan sætte i gang 

snarest.  

 

Vi mener også, at Egedal kommune kunne gå forrest i anbefaling og støtte, så alle børn i 

folkeskolen får en reel erhvervspraktik. Som ikke er betinget af om forældrenes arbejdsplads 

kan huse eleven.  

 

Vi mener i Konservative i Egedal, at det vil give vores folkeskoleelever et godt indblik i 

erhvervslivet og gerne sammen med andre tiltag, som f.eks. åben skole, motivere flere af vores 

unge til at vælge en erhvervsuddannelse.  
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Vi konservative har stillet spørgsmålet om, vi fortsat skal udbygge Egedal så meget, som det 

har været tilfældet de senere år. Det er dejligt, at Egedal ligger godt og højt på listerne over, 

hvor man vil bo, men når vi udbygger, så har vi også en forpligtelse til at levere institutioner, 

skoler og infrastruktur.  

 

Derfor skal vi tænke grundigt over, hvor meget og i hvilket tempo vi fremover ønsker at 

udbygge Egedal. VI skal ikke stoppe allerede igangsatte projekter, men tænke os om. 

Vi har ligeledes haft drøftelser, om alle tre genbrugspladser i kommunen burde stilles lige. Kun 

på én plads kan man bruge pladsen døgnet rundt, og det burde være sådan på alle vores 

genbrugspladser.  

 

Egedal konservative har før stillet forslag om at skaffe midler til vedligehold og nyanskaffelse af 

fritidskvadratmeter ved, som vi gør på kunstområdet, at afsætte en procentdel (vi har ikke sat 

tal på) af hvert salg af kommunale grunde eller ejendomme til fritidsformål. Det har vi sat på 

ønskelisten igen. På denne måde kan det blive lettere fremadrettet at få midler til fritidslivets 

lokaler, både nyanskaffelser og renovering.   

 

På skoleområdet er ønsket om to-lærer-ordning på alle klassetrin fortsat noget, vi konservative 

har højt prioriteret.  Det samme gælder løft af ikke blot de fagligt udfordrede, men af alle 

elever og på alle niveauer, det er et andet ønske.  

 

Vi har i byrådet givet håndslag på at tage det bedste med fra Corona. Derfor ønsker vi i det 

konservative folkeparti, at der ses på hvilke børn, der kan have glæde af mere online 

undervisning, som nogle børn har haft stor glæde af. Kan der gøres noget andet end det vi 

kunne før Corona? 

 

Alle de timer børnene i folkeskolen i Egedal har brugt udenfor, hvordan kan vi tage dette med 

videre til glæde og sundhed for vores børn? 

 

Kan vi se på om, vi kan højne rengøringen på særligt institutions-, skole- og fritidsområdet 

uden det koster rigtig mange penge ekstra.  

 

Hvordan kan vi bedre kommunikationen mellem skole og hjem – der efterspørges ofte at gå 

tilbage til to årlige skolehjem samtaler, for at lærerne måske får frigivet mere tid, ift. de mange 

forældre henvendelser. 

 

Vi taler i kommunen om de gode overgange fra institution til skole, der er desværre for lidt 

fokus på overgangen fra skole til ungdomsuddannelse. Det kan vi godt her i Egedal sætte fokus 

på sammen med vores unge mennesker, så de får den bedst mulige overgang til deres 

næsten-voksenliv.  

 

Det er en god blanding af nogle af de ønsker, der har været med på konservatives liste. Nu går 

forhandlingerne mellem alle partier, lister og løsgængere i gang, og der afholdes borgermøde 

d. 2. september og 2. behandlingen af budgettet er d. 6. oktober. Begge dele på Rådhuset.  
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De offentlige ydelsers smertegræse 
Af Mette Abildgaard Juulsager, MF 

Politisk ordfører, Det Konservative Folkeparti 

 

Nogle vil sikkert hævde, at udfaldet af de kommende forhandlinger på 

baggrund af Ydelseskommissionens anbefalinger er et spørgsmål om 

ideologi. Det bør det ikke være. For ingen ideologi vil – forhåbentligt – 

modsætte sig, at enhver, som kan, bør tage et arbejde, og at det skal 

kunne svare sig økonomisk at være i beskæftigelse frem for på offentlig 

forsørgelse. Eller hvad? 

 

Lad mig indledningsvist og for at tage livtag med enhver stråmand slå fast, at Det Konservative 

Folkeparti ikke er modstander af, at de, som lider af en sygdom eller har psykiske problemer, 

modtager hjælp og støtte fra det offentlige. Tværtimod. Vi er tilhængere af en stærk social 

indsats, som sikrer de mest udsatte mennesker den nødvendige hjælp, pleje og omsorg, der 

kan danne grundlaget for en mere tryg, værdig og meningsfuld tilværelse. Hvis du til gengæld 

er rørig og i stand til at tjene dine egne penge, skal vi sikre, at din virkelyst ikke kompromitteres 

af høje overførsler, som både tager ævred og motivationen fra dem, som arbejder.  

  

Derfor er det helt afgørende, at vi i de kommende forhandlinger om ydelser til 

kontanthjælpsmodtagere ikke skaber større afstand mellem den enkelte og arbejdsmarkedet. 

Afsættet for forhandlingerne er Ydelseskommissionens anbefalinger, som lægger op til at 

forenkle det flerstrengede kontanthjælpssystem med sit inferno af tillægsydelser til et 

udgangspunkt med to satser: en grundsats og en forhøjet sats. Forenkling er i sig selv positivt, 

og de fleste partier vil næppe se dette som et konfliktpunkt. De store sværdslag er snarere om 

satserne for forskellige familietyper giver det fornødne incitament til at sikre, at det fortsat kan 

betale sig at tage et arbejde.  

 

Som anbefalingerne står nu, vil kontanthjælpsmodtagere med børn få hævet deres 

kontanthjælpsydelse. Flere økonomer peger på, at denne fremgang udvander tilskyndelsen til 

at være i beskæftigelse frem for at få pengene serveret. Dette er vi nødt til politisk at forholde 

os til af flere grunde. For det første er det samfundsøkonomisk uholdbart, hvis vi fra politisk 

hold inddrager den enkeltes virkelyst og initiativ ved at gøre det mindre attraktivt at arbejde. 

Det betyder et tab i arbejdsudbuddet.  Men for det andet er der også et menneskeligt tab, når 

vi ikke formår at løfte den enkelte fra en tilværelse på passiv forsørgelse over i et aktivt 

arbejdsfællesskab. For det tredje og i særdeleshed er det set med borgerlige, konservative øjne 

usundt for generationen af børn og unge ikke at have et forbillede i at se sine forældre gå på 

arbejde, hver dag stå op og sørge for familien og sikre den et levegrundlag. Værdien af et 

sådant forbillede må ikke underkendes. For det ansvar som forældre i beskæftigelse tager, 

spejles i børnenes forventninger til, hvad livet indebærer. Og her er det for langt de flestes 

vedkommende et vilkår, at voksenlivet er lig en aktiv karriere. Vi er alle rollemodeller for de 

generationer, som skal tage over, når vi andre en dag slipper.  
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Og så er der selvsagt undtagelserne, hvor vi ikke må glemme, at bag enhver udbetaling af 

kontanthjælp er et menneske af kød og blod. Et menneske, som fortjener at blive talt op, 

motiveret og opmuntret. Ingen fortjener at blive overladt til sig selv, når der er et fællesskab på 

arbejdspladserne, som står klar og som mangler flere kollegaer til at løfte opgaverne. Ikke 

alene står vi og ser ind i en fremtid med mangel på arbejdskraft, vi står i høj grad og ser ind i 

en fremtid, hvor vi bliver færre aktive på arbejdsmarkedet, nu forstærket af regeringens Arne-

pension, som skal løfte nogle store velfærdsudfordringer i takt med, at de store generationer 

går på pension. Her har vi brug for alle, som kan bidrage til fællesskabet.  

 

Derfor har vi en bunden samfundsopgave i at sikre, at ingen overlades til sig selv. Vi skal sørge 

for at flest mulige hjælpes til at komme tættere på arbejdsmarkedet. Et af grebene hertil er at 

sikre en fornuftig økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse frem for på kontanthjælp. 

Derfor må en potentiel ny aftale om kontanthjælpssystemet ikke opmuntre til at færre 

bidrager, fordi det ikke kan betale sig at bidrage til fællesskabet.  

  

Det danske arbejdsmarked er ikke en pinebænk, men derimod et stolt fællesskab bestående af 

mennesker, som hver dag står op og går til hånde for, at samfundets hjul kan køre rundt. At 

tage vare på sig selv og sin familie ved at tage et arbejde er at tage hånd om samfundet som 

helhed. Hvis vi undervurderer denne præmis ved at tillade, at gevinsten ved at tage et arbejde 

udhules af høje offentlige ydelser, så bidrager vi til at undergrave fundamentet for vores fælles 

velfærd. Det ønsker vi ikke i Det Konservative Folkeparti.  
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IPCCs klimarapport:  

Den eksisterende viden holder 
Af Egil F. Hulgaard 

1.Suppleant til Folketinget for Furesø og Egedal kommuner 

 

Når man skal nævne et eksempel på, hvordan forskning blandes med 

politik, er IPCC’s rapporter den gyldne standard. IPCC har for vane først at 

offentliggøre et politisk resume og så ½ år senere at udgive den 

videnskabelige dokumentation for deres påstande. Det irriterer mig altid, 

når forskere blander politik og forskning. Så forsvinder forskningen sammen med 

troværdigheden. 

Denne gang har IPCC heldigvis valgt at offentliggøre de to dokumenter - det videnskabelige og 

det politiske - samtidig, så de føler sig nok på sikrere grund, end de har gjort hidtil. Det har 

IPCC bestemt grund til. Datagrundlaget for, at kloden bliver varmere, og at det er menneskets 

skyld, er efterhånden så udbygget, at det bliver vanskeligt for verdens ledere at lukke øjnene 

for nødvendigheden af at agere. 

 

Kloden bliver varmere  

Atmosfærens indhold af CO2 stiger og er steget med 47% siden 1750, den globale temperatur 

stiger og er steget med ca. 1,09 grad C siden 1850-1900 i forhold til 2011-2020, havene stiger - 

20 cm i perioden fra 1901-2018 - formentlig påvirket af, at havene bliver varmere, og havisen i 

nord smelter. Vejret forventes at blive mere ekstremt. Kloden ville uden mennesket også 

opleve en langsom opvarmning med tilsvarende effekter, men slet ikke med den hast 

forskerne dokumenterer med rapporten. Kloden har ikke oplevet tilsvarende tilstande i 

800.000-2 mio. år. Vi skal agere. 

 

Vi skal gøre det rigtige 

De enkelte lande skal gøre det rigtige, på den rigtige måde, på det rigtige tidspunkt. Det gør 

Danmark i nogen udstrækning med en 70% reduktionsmålsætning og efterhånden adskillige 

aktionsplaner for udbygning af den vedvarende energi og udvikling af carbon capture. Det 

bliver helt afgørende for Danmarks satsning på vindenergi og dermed evne til at anvise 

internationalt holdbare energiløsninger, at vi udvikler fremtidens power-to-X teknologier.  
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Der er også danske skæverter på vores vej til en verden i bedre balance, som f.eks. reduktion 

af afbrænding af affald, der ikke internationalt vil gøre noget godt for hverken klimaet eller 

miljøet, en ikke bæredygtig satsning på biomasse i energiforsyningen og en usikkerhed om 

fjernvarmens fremtidige status. 

 

Klimaudfordringen er global 

Vi skal i omstillingen fra fossil energi til en klimaneutral energiforsyning have fokus på, hvordan 

de anviste løsninger kan tjene som internationale stjerneeksempler. Det er helt essentielt, at vi 

ikke forsøger at løse Danmarks klimaudfordring ved at stirre os blinde på Danmarks grønne 

regnskab. Hvis de løsninger, vi finder, bare eksporterer klimabelastningen, er vi ikke kommer 

nogen vegne. Det er naturligvis lige så væsentligt, at de løsninger, vi peger på, har en reel effekt 

og så vidt muligt kan bredes ud til resten af verden.  

 

Vi skal have en CO2-afgift og frit valg af teknologi 

Fra Konservativ side savner vi fortsat en udmøntning af en CO2-afgift, og at vi ikke lukker 

muligheden for at satse på CO2 neutrale energiformer, som f.eks. kernekraft. 

Venstrefløjen ønsker at presse regeringen til at tage muligheden for kernekraft ud af EU’s 

virkemiddelkatalog for fremtidig energi. Det er godt nok et gevaldigt benspænd for at udvikle 

fremtidens CO2 neutrale eller ligefrem CO2 negative energiforsyning, hvis grundstrømmen, 

når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner, ikke må komme fra kernekraft. Vi ved jo fortsat 

ikke om power-to-X satsningen lykkes. Hvis ikke har vi en udfordring. De nye former for 

kernekraft baseret på Thorium har i forhold til ældre teknologier færre affaldsproblemer og 

sikkerhedsudfordringer. 

CO2-afgiften må og skal blive et globalt anliggende, så fremtidens forbrugere vælger de mest 

klimavenlige løsninger, og vi sætter gang i innovationen for at skabe en menneskehed, der 

lever i balance med vores klode. Det virker intuitivt oplagt, at fremtidens beskatning af varer 

foregår på baggrund af deres klimabelastning, og at det vil være et effektivt våben for at få en 

klimavenlig fremtid.   

 

Det går overraskende nok den rigtige vej 

 IPCC’s rapport cementerer med grøn cement behovet for, at verden stopper op og går i 

samme mere bæredygtige retning. Det kommer til at gå i den rigtige retning med et USA, der 

vil bidrage, og med et EU, der vil være med til at pege på fremtidens bæredygtige løsninger.   
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Konservativt Landsråd 2021 
 

 

Landsråd i Det Konservative Folkeparti 

 

Som mange ved, er der Landsråd den 18. og 19. september i Tivoli Hotel og Kongrescenter i 

København.  

 

Alle medlemmer har adgang til dette arrangement, hvor dagsordenen (og eventuel tilmelding) 

kan ses på https://lr.konservative.dk/ 

 

Vi vil gerne opfordre alle til at deltage i dette to dages arrangement, hvor der vil være politik på 

programmet hele dagen. 

 

Til Landsrådet kan alle vælgerforeninger stille forslag til partiet, som så behandles, og 

efterfølgende sættes til afstemning og eventuel vedtagelse. Vores vælgerforening har ikke 

stillet forslag i år. 

 

I Vores vælgerforening har vi 8 delegerede, der er stemmeberettigede. For at disse delegerede 

kan stemme i overensstemmelse med medlemmernes ønsker, inviterer vi til: 

 

 

Landsråds formøde i Egedal torsdag den 16. september klokken 19:00 

 

Vi er ved at finde et egnet lokale, hvilket har vist sig vanskeligt. Vi melder ud, hvor mødet finder 

sted, straks vi er afklaret med kommunen om lån af mødelokale. 

 

Forslag bliver først udsendt 8 dage før Landsrådet, hvor vi hurtigst muligt udsender dem til alle 

medlemmer. 

 

Når indstillingerne bliver offentliggjort, kan de findes her: 

https://lr.konservative.dk/forslag/indstillinger/ 

 

 

https://lr.konservative.dk/
https://lr.konservative.dk/forslag/indstillinger/
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Kommende arrangementer 

 
 

 

 

 
Formøde til Landsråd 

16. september 2021, kl 19:00 

Afholdes: Sted meddeles senere 

Medlemsdialog om de offentliggjorte indstillinger til det kommende Landsråd 

https://lr.konservative.dk/forslag/indstillinger/ 

 

 

 

Landsråd 

18. – 19. september 2021 

Afholdes: Tivoli Hotel, København  

Se yderligere på: https://lr.konservative.dk/ 

 

 

 

Medlemsmøde med Søren Pape 

21. september 2021, kl 19:30 – 21:30 

Afholdes: Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm  

Se separat udsendt mail fra Søren Vandsø, 10. august 2021 

https://konservative.dk/medlemsmoeder/ 

 

 

  

https://lr.konservative.dk/forslag/indstillinger/
https://lr.konservative.dk/
https://konservative.dk/medlemsmoeder/
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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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