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Slut med Covid? 
Af Lars Falk Hansen, Formand 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

Nu er alle restriktioner ophævet. Tak for det. Det betyder ikke, at Covid er 

overstået, men bare at vi har fået styr på pandemien her i landet. Vi skal 

nok vænne os til, at den vil blive i lang tid, og vi måske regelmæssigt skal 

vaccineres mod denne sygdom. 

 

Det har været rigtig længe, hvor vi ikke har kunnet mødes med vores kære, og hvor der var 

mange begrænsninger og afstandskrav, vi skulle overholde.  

 

Jeg tror, vi måske skal lære lidt og beholde nogle af de gode vaner, vi har fået under 

pandemien. Host i ærmet, høj hygiejne og regelmæssig af-spritning af hænderne vil nok være 

gode vaner fremadrettet.  

 

I vores naboland mod syd, Tyskland, er der valgkamp, når dette skrives. Landet er en af vores 

største handelspartnere, så det er naturligvis også et vigtigt valg for os. Desværre ser det lige 

nu ud til, at det konservative CDU/CSU kun har 21% mod det socialdemokratiske SPD, der har 

25% af stemmerne.  

 

I vores naboland mod nord, Norge, var der også valgkamp. Her førte det til, at Erna Solbergs 

Høyre-parti ikke kunne bevare den konservative regeringsmagt. Arbejderpartiet, midterpartiet 

SP og venstrefløjspartiet SV kan måske danne en regering sammen.  

 

Regeringen herhjemme er kommet med et reformforslag for at få alle arbejdsløse i arbejde. 

Det lyder umiddelbart sympatisk, men der er en del underforslag, som trækker i den forkerte 

retning.  

 

Et af dem er at hæve aktiebeskatningen til 45%! Hvis den kommer derop, vil den ligge på 

præcis det dobbelte af OECD gennemsnittet.  

 

Der er også forslag om at sænke afskrivningen på ejendomme fra 4 til 3 %. Der er jo ingen af 

disse forslag, der er med til at øge velstanden i Danmark.  

 

Regeringen prøver også med et forslag til krav om tvunget medlemskab af en A-kasse, hvis du 

har en privat lønforsikring. Der er også indflettet forslag om at hæve fradraget for 

fagforeningskontingent fra 6.000 til 7.000. Det er vist heller ikke forslag, der er groet i den 

konservative have.   

 

Hele forslaget kan ses på: http://kortlink.dk/2d4t7  

 

http://kortlink.dk/2d4t7
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I Egedal er valgkampen så småt gået i gang. I Den Konservative Gruppe af kandidater er alle 

klar til en god valgkamp, hvor vi har lovet hinanden at holde den gode tone.  

 

Borgmesteren og kommunaldirektøren havde indkaldt alle kandidater til orienteringsmøde, 

hvor de redegjorde for, hvordan arbejdet mellem politikkerne og administrationen virker. Jeg 

tror, det var et rigtig godt tiltag, og kunne høre, at mange af de kandidater, der stillede op for 

første gang, blev lidt overrasket over den formelle samarbejdsform. 

 

Desværre var det kun halvdelen af kandidaterne, der havde mulighed for at deltage, men det 

ser ud til, at ca. 80 kandidater vil kæmpe om de 21 pladser i Byrådet. 

 

Arbejdet i byrådet er netop afsluttet med et bredt forlig om budgettet for 2022, men arbejdet 

beskriver Charlotte Haagendrup andet steds i dette nyhedsbrev.  
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Flagdagen 2021 
Af Lars Falk Hansen, Formand 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

Søndag den 5. september havde jeg fornøjelsen af, som formand for 

Veteran Café Egedal, at holde tale i Egedal centret for vores udsendte.  

Jeg har selv været udsendt 4 gange, så den sag ligger mig nær, ligesom jeg 

følger flere veteraner på tæt hold igennem arbejdet i Veteran Caféen.  

Jeg har prøvet at redegøre for mine egne tanker på denne dag, og 

nedenfor er det, jeg sagde til veteranerne.  

 

Kære veteraner. 

  

Så blev det den 5. september, og de udsendtes flagdag. Det er dagen, hvor vi fejrer alle de 

mennesker, der forlod familie og venner for at drage ud i den store verden, for at udføre det 

job, som regering og folketing havde pålagt dem.   

 

Denne dag tænker veteraner tilbage på de udsendelser, man har deltaget i, og de kollegaer og 

venner, man fik under udsendelsen. Vi tænker også på de kollegaer, som ikke kom hjem, og de 

der kom hjem med ar på krop og sjæl.   

 

For nogle var udsendelsen spændende og berigende, for andre et langt mareridt, som ikke vil 

stoppe selv efter mange år hjemme igen.   

 

Alle, der har været udsendt, er påvirket af de oplevelser, man har fået, langt hovedparten 

bearbejder disse oplevelser og kommer videre som et helt menneske, der har brugt 

oplevelserne til at udvikle sig selv.  

 

Desværre er der nogle, der slås med eftervirkningerne i årevis. Enkelte kommer sig aldrig. 

MEN, vi må aldrig glemme disse mennesker, der trods afsavn langt fra hjemmet udførte den 

opgave, de blev sat på til vores fælles bedste. De fortjener ikke at blive glemt.  

 

Man løber af og til ind i mennesker, der er imod, at vi udsender folk til denne slags tjeneste. De 

er naturligvis altid i deres gode ret til at have den mening, men det må aldrig gå ud over de 

udsendte. De gjorde, som regeringen havde bedt dem om.   

Og som erfaringerne har vist altid med stor succes.   

 

Nogle steder rundt om i verden kalder de det ”Danskerheld”.   

Lad mig afsløre, det har intet med held at gøre. Det er dygtighed. Vores soldater er så dygtige, 

at det ser enkelt ud, og kan derfor forveksles med held.   

Mere end en gang har jeg hørt højtstående officerer fra andre lande udtale, at bare de dog 

havde soldater af den danske støbning.   

 

Så bliver man stolt af det lille land langt mod nord.   
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Vi kommer nok ikke uden om Afganistand, hvorfra vi lige har trukket alle soldaterne hjem igen. 

Det var ikke så elegant, som man kunne have håbet. Vores største allierede trak sig ud, og så 

var vi også nødt til det.  

 

Vores lille land kan ikke klare den opgave alene. Men vi kan tænke tilbage på en mission, hvor 

andre nationers soldater misundeligt kikker på danskerne, for det var soldater, man kunne 

stole på, og som kunne deres kram.   

 

Var vores mission til Afganistand forgæves?  Personligt synes jeg det ikke.   

Første del var at stoppe Osama Bin Laden. Det lykkedes, og missionen var en succes.   

Men det kan heller aldrig være en fiasko at sikre pigerne i det land muligheden for at gå i skole 

på lige fod med drengene.  

 

Vi har sammen med vores allierede sikret to generationers piger en uddannelse. Det kan kun 

være en succes. En succes blandt mange. Men vi kommer nok til at have en snak om, hvorvidt 

prisen, som danskerne har betalt, er for høj.  

 

Her tænker jeg igen på dem, der omkom eller blev såret dernede. Den debat kommer naturligt 

i den kommende tid.   

 

I dag fejrer vi de udsendte, og viser det ved at hejse Dannebrog.  

 

Vi fejrer alle de 60.000, der gennem tiden har sat pligten før sikkerheden, og er taget ud for at 

løse opgaverne, som skiftende regeringer gennem tiden har givet dem.    

 

Uanset om de var med i Gaza i 50erne, før jeg blev født, eller om de lige er hjemkommet fra 

mission. For det fortjener de.   

 

Giv veteranerne er venlig tanke, ikke kun i dag, men også i hverdagen.   

 

Her i kommunen har vi 308 registrerede veteraner. Det er ca. 50 mere end sidste flagdag. Men 

der er væsentligt flere. Det er udsendte sygeplejersker, læger, politifolk, beredskabsfolk 

m.v. De fortjener også en tanke i dag.   

 

En tanke skal også gå til de pårørende, for hvem det kan være ganske belastende at have en 

mand, kone eller andet familiemedlem udsendt til fjerntliggende egne af kloden, og måske ikke 

høre fra dem i lange tider.  

 

De går derhjemme med frygten for at deres kære skal komme til skade i tjenesten.   

 

Til sidst, glædelig flagdag til alle og et stort og dybtfølt TAK til alle, der har været udsendt. 
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Sensommer 
Af Charlotte Haagendrup, Spidskandidat, Gruppeformand, Byrådsmedlem 

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

Sundhedsudvalget   

 

Sensommer og efterår er lig med budget.  

 

Budgettet i år er ikke noget at råbe stort hurra for.  

 

Vi har i Egedal kommune i forsommeren fået den analyse af det 

specialiserede område, som Byrådet har bedt om.  

 

Det har vist sig, at vi mangler 29 mio. kr., som vi er nødsaget til at rette op på.  

Når det er gjort, så er der ikke meget tilbage at ”rutte med”.  

 

Dvs. alle partiers lange ønskesedler, som Borgmesteren har indsamlet via 1:1 samtalerne med 

gruppeformændene, ikke kan indfries.  

 

Paradokset er, at vi er en kommune med penge på kontoen og kunne få til både opretningen 

på det specialiserede område OG de ønsker, der er til budgettet, men vi må ikke bruge 

pengene.  

 

Budgetforhandlingerne startede torsdag, hvor gruppeformænd for partier, liste og løsgængere 

fik information om, hvordan det ser ud – og hvilke muligheder, der er.  

 

Høringsperioden sluttede fredag, og vi har nu fået de høringssvar, der er indkommet. Nu skal 

vi mødes igen de næste uger.  

 

Om selve budgetforhandlingerne kan jeg ikke sige så meget, dog kan jeg fortælle, at møderne 

er foregået i god tone, måske er det nemmere at blive enige om et budgetforlig, når der ikke er 

så meget at skulle blive enige om.  

 

I de konservative har vi naturligvis været klar over, at vi ikke havde mange muligheder for at 

kunne få eventuelle ønsker opfyldt.  

 

Jeg havde dog sammen med alle vores kandidater et møde, hvor vi fik talt om nogle af de ting, 

vi gerne vil se ske i 2022 budgettet.  

 

Dækningsafgiften, som er en konservativ mærkesag, skal helt væk. Vi fik den halveret i det 

seneste budget, men vi ønsker, at det skal være så let som muligt at drive virksomhed.   

Vi har ligeledes et ønske om, at puljen til foreninger og erhvervsliv kan fortsætte (det var en 

konservativ tanke, som kom med i budgettet for 2021, men pga. Corona, har vi ikke set det 

fulde potentiale endnu).  
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Vi har også foreslået, at der, når der sælges jord, kunne afsættes en procentdel for fortsat at 

kunne bygge fritids-kvadratmeter (lokaler til vores fritidsforeninger, kunst- og 

idrætslokaliteter), ligesom vi også afsætter midler til kunst.  

 

På handicapområdet har vi talt om, at de problematikker, der har været rejst i lokalpressen og 

på de sociale medier, meget lader til at handle om arbejdsklima og den måde, hvorpå borgere 

med brug for hjælp bliver mødt.  

 

Social og sundhedsudvalget har allerede lagt en plan for at revidere handikappolitikken i næste 

periode.  

 

Vi har også ønsket, at det undersøges om, der på genbrugsstationerne i både Smørum og 

Ølstykke kan etableres døgnåbent som i Topppevad.  

 

På skoleområdet vil vi gerne have to lærere på alle trin. Bedre mulighed for at løfte også de 

højt begavede børn. Og at vi i høj grad vil tage læringen fra Corona skoletiden med fremad, 

f.eks. i forhold til de stille børn og støjniveau i lokalerne. I forhold til hjemmeundervisning kan 

der gøres noget for ældre elever, og ligeledes har udeundervisning været rigtig godt for mange 

af vores børn.  

 

De gode overgange mellem børnehaven og skolen/SFO’en har haft politisk bevågenhed i flere 

år.  Vi konservative ønsker, at vi også får kigget nærmere på de gode overgange fra folkeskolen 

og til ungdomsuddannelserne. Mange tænker, at de største forandringer for et barn er mellem 

institution og skole, men overgangen fra skole til ungdomsuddannelse er meget svær for 

mange af vores unge mennesker, og kan føre til, at de opgiver ungdomsuddannelsen. Det skal 

vi have bedre fokus på for at finde løsninger, der kan hjælpe dem.  

 

Endelig ønsker vi, at der fortsat arbejdes på en fleksibel arbejdsplads. Medarbejdere, der søger 

job, ser aldrig alene på løntrin. Egedal kommune er allerede i gang med at skabe en 

arbejdsplads, som kan være så fleksibel som mulig for den enkelte medarbejder, og vi ser ikke 

kun på de administrative arbejdspladser – lad os se hvor meget vi kan rykke for vores 

fantastiske medarbejdere.  

 

Listen er ikke udtømmende, men er blevet til i en god og konstruktiv debat mellem vores 

dygtige og ambitiøse kandidater på et af vores møder i august måned. Og vi kan heldigvis nu 

konstatere, at der er blevet plads til en hel del af vores ønsker i det budgetforlig, der er indgået 

mellem 20 af byrådets medlemmer, kun SF har valgt at stå udenfor. 
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Landsråd 2021 
Af Ricky Kofoed-Madsen, Næstformand 

 

Årets konservative Landsråd blev afholdt i Tivoli Hotel & Congress Center 

i weekenden den 18.- 19. september 2021 

Over 1.000 personer deltog i Landsrådet. Af disse var 20 fra vores lokale 

Egedal Vælgerforening. Det var rigtig flot. 

Landsrådet var en stor og fantastisk FEST. Der er ingen tvivl om, at Det 

Konservative Folkeparti har medvind både på landsplan og ude lokalt. Senest er Søren Pape 

Poulsen uden sammenligning blevet udnævnt til at være den mest troværdige partileder.  

Vores formand Søren Pape Poulsen holdt en fantastisk tale. Han blev afbrudt flere gange af 

stående klapsalver fra hele salen.  

På vores Landsråds-for-møde torsdag den 16. gennemgik de fremmødte medlemmer, vores 

kandidater og bestyrelsen alle de forslag som var sat til afstemning på Landsrådet. 

Vores vælgerforening 

foreslog, at der til ”forslag 

om at offentlig transport 

skal ind tænkes i alle 

fremtidige byggerier, hvor 

det giver mening”, blev 

ændret i teksten, så der 

ikke stod ”offentlig 

transport” men ”kollektiv 

transport”. 

Det lykkedes vores 

formand, Lars Falk Hansen, 

at overbevise Hvidovre 

Vælgerforening, som 

fremsatte forslaget, at de 

burde godkende vores 

ændringsforslag, da det sender et signal om at det ikke nødvendigvis er en offentlig 

virksomhed der skal forestå transporten, men det også kan ske af private. Planen lykkedes, og 

Landsrådet vedtog den rettede tekst uden yderligere debat.  

Det viser værdien af dette landsråd-for-møde, som jeg vil foreslå vi gentager som fast punkt 

inden de fremtidige landsråd. 

Alt i alt en skøn weekend. 
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Vi skal have gode skoler 
Af Egil F. Hulgaard 

1.Suppleant til Folketinget for Furesø og Egedal kommuner 

 

Det siger S nemlig. Men spørgsmålet er jo, hvordan? 

Skolereformen er ude 

Sidst Socialdemokratiet barslede med en skolereform - der nu af stort set 

hele Folketinget er dømt ude - var grundlaget uhørt centralistisk. 3000 læringsmål. 3000! 

Konservatives lillefingeraftryk var et krav om, at de obligatoriske lektiecafeer blev frivillige 

(frem til næste valg). Nu er de fleste enige om, at reformen ramte forbi skiven. Den første 

erkendte forbier var de obligatoriske lektiecafeer. 

Sæt skolerne fri   

Jeg håber, den nye folkeskolereform vil være et frihedsbrev til vores skoler. Hvor det faglige 

personale ikke sættes udenfor døren med 3000 læringsmål, men i stedet inviteres indenfor til 

en skole, som fagpersonalet/eleverne/lærerne/kommunalpolitikerne er med til at 

videreudvikle. Vi har en stolt og god uddannelsestradition, som de enkelte skoler med 

udgangspunkt i deres lokalmiljø konstant kan forbedre. Det kan f.eks. ske i samarbejde med et 

dedikeret nationalt pædagogisk videnscenter, der skal rådgive skoler og kommuner om, 

hvordan de kan udvikle sig. 

Vi bør væk fra centrale diktater, der detailstyrer hvad, der foregår i klasserne, vi skal væk fra, at 

det er Folketinget, der bestemmer, hvordan klasserne skal dannes, og i stedet hen til en skole, 

der med input fra det nære miljø udvikler sig præcis, som nærmiljøet finder bedst. Vi skal væk 

fra hovedløse kvantitetskrav. 

Styrk kvaliteten 

Til gengæld skal skolerne mødes med kvalitetskrav, læringsmaterialerne skal have et højere 

niveau, og de nationale tests skal forbedres, så de kan bruges af lærere, elever, forældre og 

politikere til at sikre, at kvaliteten af undervisningen er så høj, som den nu kan være. Fokus må 

være på det enkelte barns udkomme af undervisningen, hvad enten det er den talentfulde elev 

eller en fra den tungere del af klassen.  

Ægte decentralisering handler om at uddelegere kompetencer til at udvikle i nærmiljøet. Alt for 

ofte tiltager Folketinget sig en magt, der udhuler den lokale medbestemmelse, og dermed 

sættes de lokale udviklingskræfter ud af spil. Demokratiets styrke er den enkeltes mulighed for 

bidrage til udviklingen af hele samfundet. Derfor skal skolen sættes fri - til gavn for os alle 

sammen.  
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Nyt fra Kampagneudvalget 
Af Tenna, Christian og Henrik 

Kampagneudvalget består af: 

Tenna Knudstrup 

Christian Bruun-Kiilerich 

Henrik Haagendrup 

 

 

Kære medlemmer.  

 

Vi er i den grad klar til kamp – valgkamp.  

 

Holdet af kandidater er det bedste i mands minde – og vi glæder os allesammen til at komme 

ud og møde jer og alle dem i Egedal, der måske ikke endnu ved, at de er konservative og vil 

stemme på os.  

 

Vi mødes hver uge, og vi er alle så klar – nye kandidater som ”gamle” – det er skønt at mærke 

den holdånd, som vi har arbejdet for at finde, at den i den grad er tilstede i rummet, når vi 

mødes – i øvrigt uanset om det er til vores ugentlige møder eller de mange andre lejligheder, vi 

mødes til og om.  

 

Desværre har Coronaen også været lidt udfordrende for os i de konservative.  

 

Bestyrelsen havde, som de af jer, der var med til generalforsamlingen i 2020, måske husker, 

lavet ønskesedler til om nogle af vores medlemmer ville være med til at arrangere festlige 

sammenkomster, bingo og endda et ret så stort politisk arrangement med landspolitikere fra 

flere partier for, at vi kunne få samlet penge ind til vores valgkamp.  

 

Vi er desværre udfordret ift. midler til valgkampagnen. Selvom kandidaterne denne gang hver 

har indbetalt et beløb til fælles annoncering osv., kan vi se, at midlerne har meget svært ved at 

række. Derfor må vi bede jer om at støtte os.  

 

Der er to måder at gøre det på:  

 

Ved indbetaling til mobilepay på 254557  

 

Du kan også, hvis du eller nogen, du kender, har en virksomhed, indbetale – eller tegne en 

annonce i vores valgavis – du er velkommen til at kontakte Henrik Haagendrup vores 

valgkampagneleder på hhr@special-teknik.dk eller 20 86 95 93. 

 

 

  

mailto:hhr@special-teknik.dk
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Kandidatnyt: 

Christine Søjberg 
En hverdag fuld af politik 

 

Kære medlemmer. 

 

Den seneste tid har borgerdialog været drøftet i Egedal i flere sammenhænge. Jeg har selv 

bidraget til debatten blandt andet med et online læserbrev i lokalavisen, hvor jeg giver mit bud 

på, hvordan den gode borgerdialog kan tage sig ud. Kommunikation og dialog er jo netop det 

vigtigste værktøj, hvis man ønsker at involvere eller informere andre i de ting, der rører sig, og 

de ting, der betyder noget for en. I det her tilfælde for os som parti.   

 

Det fik mig til at tænke på, om I mon kunne have lyst til at høre lidt om de alle de ting, vi 

kandidater foretager os her op til kommunalvalget, og hvad vi egentlig går og tumler med. Det 

tillader jeg mig at gå ud fra, at I gerne vil.  

 

Det sidste års tid har for mig været en stor samling af en masse nye oplevelser. Jeg har 

beskæftiget mig med så mange ting, som jeg aldrig havde forestillet mig, jeg skulle, og jeg har i 

den grad fået rykket ved en masse grænser. Jeg har lært mange nye ting, blandt andet, at tid er 

en knap faktor, og at man skal disponere og prioritere, så man finder den rette balance mellem 

familiemennesket og politikeren. 

 

Jeg har mødt flere mennesker fra egne rækker, som absolut har en stor del af æren for, at det 

sidste års tid har været sjovt, godt og lærerigt for hele vores kandidathold. De mennesker vil 

jeg ikke være foruden nu og fremover. Jeg har også mødt mange andre nye mennesker uden 

for vores parti, som er venlige og rare, men hvor jeg samtidig er meget bevist om, at vores 

bekendtskab nok mest er baseret på taktik.  

 

Som Charlotte har fortalt i et tidligere nyhedsbrev, så har alle kandidaterne og 

kampagneudvalget mødtes en gang om ugen til torsdagsdebat. Til at starte med mødtes vi 

online på Teams. Det er et udmærket mødeforum, men jeg tror, vi alle er glade for, at vi nu kan 

mødes fysisk igen og se hinanden i øjnene. Hver uge har vi debatteret et nyt relevant emne. 

Lysten til debat har været stor, og det har bragt så meget god og nyttig viden til bordet, som jeg 

ikke vil være foruden. Det er også i dette forum, at jeg som ny kandidat har følt mig tryg ved at 

stille en masse spørgsmål om den nye forunderlige verden fuld af politik, som jeg nu befinder 

mig i.  

 

Før sommerferien begyndte vi at skrive på vores valgprogram. Det var en virkelig fin proces, 

hvor vi blev matchet op to og to, inden for nogle emner vi hver især havde meldt ind på. Vi 

startede en intens skriveproces over nogle uger, og mødtes så til en workshop, hvor vi 

præsenterede resultatet for hinanden. Efterfølgende kunne vi så give feedback på hinandens 

emner. Misforståelser blev ryddet af vejen, og gode argumenter blev endnu stærkere. Som ny 
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kandidat må jeg bare sige, at det er af meget stor værdi at være med i hele processen, lige fra 

at definere emnerne til at se det færdige resultat i det endelige valgprogram.  

 

Efter sommerferien var vi ved fotografen og fik taget billeder til plakater og andet fælles 

valgmateriale. Den rutinerede vil måske ikke mene, at der er noget problem i det. Men hold nu 

helt op, hvor er der meget man skal tænke over. For hvad er det for et udtryk man selv vil vise, 

og hvad er det for et udtryk, der vil appellere til vælgerne. Skal man smile lidt? Skal man smile 

meget eller slet ikke? Jeg har selv haft en forestilling om, at jeg gerne vil fremstå som venlig og 

troværdig. Om jeg er lykkedes med det, kan i jo selv vurdere, når vi skal op og hænge i 

lygtepælene fra den 23. oktober kl. 12.00.  

 

I august måned hoppede både bestyrelsen, kampagneudvalget og alle os kandidater i de gode 

travesko. Vi har været rundt i rigtig mange postkasser i Egedal med et postkort, hvor vi byder 

Egedals borgere velkommen hjem fra ferie. Forsiden af kortet var et billede af hele 

kandidatholdet foran et af vores byskilte. 

 

Siden sommerferien har jeg arbejdet mere intenst med mine mærkesager, og jeg har fået 

formuleret en masse brugbar tekst, som snart er velplaceret i en folder klar til omdeling, når vi 

inden længe skal ud på gader og stræder og møde Egedals borgere. I denne her proces er jeg 

også blevet udfordret en hel del på mine evner som grafiker. For selvom vi har meget godt og 

brugbart materiale at hente fra partiet via kampagnemotoren, så er det vigtigt at alt 

præsenteres i det rette format, med den rette farve og skrift. Logoer skal hentes ned i det 

rigtige filformat og sættes ind, så det passer med både billeder og tekst.  

 

Jeg er også undervejs blevet klogere på hele SoMe-konceptet, mens jeg har arbejdet på at få 

min hjemmeside op og køre og på at få det maksimale ud af min politiker facebookside. Det er 

for alvor gået op for mig, hvor vigtigt det er at få Facebooks algoritmer til at arbejde for en, så 

man får det bedste ud af sin annoncekampagne og rammer de rigtige målgrupper med sine 

facebookopslag.  

 

Fredag den 10. september var alle kandidater til kommunalvalget inviteret til 

informationsmøde på Rådhuset. Her fik vi en hurtig overflyvning over kommunens økonomi og 

kerneopgaver. Vi sluttede af med et glas bobler og ønskede hinanden en god valgkamp.  

 

Søndag den 12. september blev kandidatlisten underskrevet og indleveret, og nu kan 

valgkampen officielt gå i gang. Og vi er mere end klar.  

 

Inden længe indtager vi Egedals gader i vores fine grønne kampagnejakker udstyret med C-

bolcher og flyers. Jeg håber meget, I har lyst til at komme ud og møde os og støtte op om hele 

vores seje kandidathold.  

 

Vi ses derude og rigtig god valgkamp.  
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Kandidatnyt: 

Ricky Kofoed-Madsen 
Tilbagetrækning af kandidatur 

 

 

Kære medlemmer 

 

Før sommerferien viste I mig den tillid at vælge mig til at stå på den Konservative opstillings-

liste til kommunalvalget 2021. Dette blev jeg både beæret og stolt af. 

 

Desværre flytter verden sig af og til i retningerne, der gør at man må tage nye beslutninger. 

 

Jobmæssigt kan jeg forudse, at jeg i den kommende valgperiode, bliver udfordret på en måde 

hvor jeg ikke på forsvarlig og ordentlig vis kan passe et Byrådsarbejde.  

 

Jeg ser mig derfor nødsaget til at trække mit kandidatur tilbage. Det er jeg rigtig ked af. 

Jeg vil fokusere min energi og tid lokalt i vores vælgerforeningsbestyrelse, hvor jeg som 

næstformand vil støtte vores formand og resten af bestyrelsen. 

 

Vi har i år et super stærkt og meget flittigt kandidathold. Dem kan vi alle være stolte af. De har 

min fulde opbakning og min tro på, at vi får en velfortjent fremgang ved det kommende 

kommunal- og regionsrådsvalg. 
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Kommende arrangementer 

 
 

 

 

 
 

Valgarrangementer 

I den kommende tid vil der foregå en masse arrangementer i relation til kommunal- og 

regionsrådsvalget den 16. november. 

 

Vi vil løbende på vores hjemmeside og på Facebook orientere om disse. 

 

Under valgkampen har vi meget behov for opbakning fra vores medlemmer. Det kan være til 

uddeling af materiale, til støtte under debatter eller anden form for praktisk hjælp. 

 

Er du interesseret i at hjælpe, så kontakt vores valgkampagneleder Henrik Haagendrup på 

hhr@special-teknik.dk eller 20 86 95 93. 

  

 

 

  

mailto:hhr@special-teknik.dk
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