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Året er ved at rinde ud 
Af Lars Falk Hansen, Formand 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

Når man ser tilbage på året der gik, har der været store udfordringer.  Den 

største har uden tvivl været Coronaen, der har ændret ganske meget i 

vores samfund.  

 

I England har Boris Johnson store problemer og går fra den ene møg sag til 

den næste. Hans Brexitminister har opsagt jobbet, 100 af hans egne partifæller stemte imod 

hans forslag til nye corona restriktioner, og så blev han afsløret i at overtræde 

forsamlingsforbuddet, som han selv har indført. Det er ikke kønt, og vi må håbe, han får styr på 

sagen inden næste valg, så der stadig er konservativt styre derovre.  

 

I Tyskland har det danske mindretal fået sæde i forbundsdagen.  

Sydslevigsk Vælgerforening (SSW) der repræsenterer det danske mindretal i Slesvig-Holsten, 

har for første gang siden 1961 fået plads i parlamentet.  Deres leder Stefan Seidler siger efter 

valget, at han vil arbejde for, at det nordlige Tyskland vil komme mere på landkortet, herunder 

støtte samarbejdet med Danmark.  

 

Det lyder godt, da vores samarbejde med vores sydlige nabo er væsentligt for økonomien her i 

landet.  

 

I Rusland har præsident Vladimir Putin igennem den seneste måned flyttet mange tropper tæt 

på grænsen til Ukraine. Det er naturligvis et led i hans politik for at sikre, at NATO ikke indbyder 

Ukraine til at blive medlem. Han har til alt held fået modstand fra både EU, NATO og direkte fra 

USA. Sidstnævnte har truet med ”passende” reaktioner, såfremt Putin prøver at annektere 

mere af Ukraine, end han allerede har gjort på Krim halvøen.  

Det har tilsyneladende virket, for der er tilbagetrukket mere end 10.000 mand her op til jul.  

 

Herhjemme har vi haft kommunalvalg. Charlotte Haagendrup har beskrevet det andet sted i 

nyhedsbrevet, så jeg vil gå hen over de ting hun har beskrevet. Jeg syntes dog, at det har været 

en vanskelig valgkamp. Der har været 89 kandidater, og flere partier der stillede op for første 

gang, det største antal kandidater i Egedals historie.  

 

Jeg synes, det var tydeligt, at nogle af de nytilkomne havde det svært med, hvordan man omgås 

kandidat-kollegaer, og hvordan man opfører sig i en valgkamp.  

 

Coronaen nåede at sætte sit præg på valgkampen. Der blev en opblussen af smitten, og 

vælgermødet i Slagslunde blev aflyst af denne årsag. Et par dage senere var der vælgermøde i 

Ganløse, hvor teatersalen var helt fyldt. For ikke at smitte hele den konservative flok valgte vi, 

at ikke alle deltog i dette møde, så skulle vi blive smittet, var der stadig kandidater, der kunne 

videreføre kampagnen. 
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Det lykkedes desværre ikke at få hverken en konservativ eller en borgerlig borgmester. Men 

som konservative går vi ind i det politiske arbejde, hvor vi kan få mest konservativ politik 

igennem, og hvor vi kan trække de øvrige partier i en borgerlig retning. 

 

Kommunevalget var en stor succes for Det Konservative Folkeparti. Vi har den største 

fremgang i de sidste 36 år. Alle kommuner i Nordsjælland, på nær en enkelt, havde fremgang 

ved kommunalvalget.  

 

Regionsvalget gav også fremgang. I vores storkreds, gik alle konservative vælgerforeninger 

frem.  

 

Som altid skal vi efter årsskiftet have gennemført en generalforsamling i januar måned, 

såfremt Corona situationen tillader det. 

 

Se længere nede i dette nyhedsbrev, hvor der er et indlæg om dette. Jeg håber du har tid til at 

deltage. 

 

På vælgerforeningen vegne vil jeg gerne ønske alle en rigtig god jul, og et godt og 

lykkebringende nytår.  
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Tak for året 2021 
Af Charlotte Haagendrup, Gruppeformand, Byrådsmedlem 

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

Sundhedsudvalget   

 

Nu er året ved at rinde ud og foran os står årsskiftet med familien (om 

Corona vil) og refleksionerne over året, der gik. 

 

Året 2021 har igen for en al for stor del været præget af Corona.  

Bedst som vi troede, at restriktionerne var fortid, kunne vi sammen med 

hue og vanter igen finde mundbind frem, og vi skal igen bøvle med nedlukning af vores rige 

kulturliv. Jeg krydser fingre for, at vi efter nytår igen kan komme i både Zoo og i teatret – og at 

de 3. stik, som udrulles lige nu, kan nedbringe smitten.    
 

I den konservative ”afdeling” fik vi på generalforsamlingen i sommer valgt vores 7 gode 

kandidater og nu står vi her på den anden side af KV21, som kommunalvalget blev forkortet 

til.  I stedet for et medlem af den konservative gruppe er vi nu hele tre.  
 

Allerede under udvælgelsen af kandidater blev der nedsat et kampagneudvalg af bestyrelsen, 

og selvom jeg selv har været kandidat ved flere valg, har det løftet kandidattræningen 

betragteligt.  

 

Fra torsdagsdebatter, hvor kampagneudvalget lærte os at debattere og finde facts, til vores 

heldagsseminar, hvor vi startede med at skrive valgprogram, til den virkelige valgkamp med 

plakatophængning (og nedtagning), debatter og uddeling på gader og veje og til vælgermøder, 

hvor vi utrætteligt kørte på for at udbrede de konservative tanker til hver en krog i Egedal. 

Resultatet kom på valgaftenen, hvor vi stod med en god fremgang.  
 

Konstitueringen og de efterfølgende dage er beskrevet tidligere, men lad mig slå fast igen, at 

konservative altid går efter en borgerlig borgmester, når flertallet er borgerligt. Vi går også 

gerne efter borgmesterposten selv. Der var desværre ikke nogen af de muligheder, der kunne 

lade sig gøre, hvorfor vi indgik den konstitueringsaftale, hvor vi får solide konservative aftryk 

de kommende fire år.  
 

Med Birgitte Neergaard-Kofoed, som bliver formand for Ældre- og sundhedsudvalget, og 

Christine Søjbjerg, som bliver næstformand i By- og planudvalget og får plads i Skoleudvalget, 

og med den formandspost i Kultur-, idræt- og erhvervsudvalget, som jeg stadig beholder, er 

der heldigvis fremadrettet fortsat konservative på de store og vigtige områder.  
 

Alt i alt et begivenhedsrigt år, som heldigvis har vist, at der fortsat er stor opbakning til 

konservative i Egedal.  
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Nu skal julefreden sænke sig, og så venter et nyt og spændende år i det nye byråd.  

Og vi er allerede i arbejdstøjet. Begge nyvalgte og jeg selv har allerede haft de første møder, 

hvor arbejdsgiveren og glæden ved at skulle i gang var stor. Vi glæder os rigtig meget til også at 

kunne holde vælgerforeningens medlemmer og eventuelle kommende medlemmer ajour ved 

løbende arrangementer i løbet af året, hvor vi vil fortælle om byrådsarbejdet og tanker om den 

kommende tid.  

 

Med dette vil jeg ønske alle et godt nytår.  
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Vi ønsker os et valg til jul 
Af Egil F. Hulgaard 

1.Suppleant til Folketinget for Furesø og Egedal kommuner 

 

Efter et succesfuldt kommunalvalg, hvor Det Konservative Folkeparti gik 

frem i stort set alle kommuner - i gennemsnit 6,4% - og i alt fik 15,2% af 

stemmerne på landsplan, er selvtilliden i top i partiet. Vi kan nærmest ikke 

vente til næste valg.  

 

Ved sidste Folketingsvalg i 2019 fik vi 6,9% - en fordobling i forhold til valget i 2015. Så Søren 

Pape – mr. dobbelt op – står altså til at gentage bedriften og sende antallet af 

Folketingsmedlemmer fra vores parti fra 12 op til omkring 27-29. 

 

Med Socialdemokratiets historisk dårlige kommunalvalg trykker Mette ikke på valgknappen af 

sig selv i den nærmeste tid, men måske kan minksagen fremskynde valget. Radikale Venstre 

har med deres kommunalvalgsucces fået fornyet selvtillid. Hvis minkkommissionens rapport er 

kritisk nok, bør venstrefløjen, især efter heksejagten på Inger Støjberg, få ualmindeligt svært 

ved holde S ved magten. Men det er samme venstrefløj, som ikke har noget problem med, at 

Trine Bramsen løj for Folketinget, da hun påstod, at beredskabsstyrelsens folk ikke havde 

aflivet mink. Det havde de som bekendt. 

 

Hvis vi skal have et valg tidligt næste år (2022), bliver det et minkvalg. Især bør vi følge Det 

Radikale Venstre tæt. Efter et kommunalvalg, der også for deres vedkommende overgik deres 

vildeste forventninger, frygter de ikke et valg i utide.  

 

Så venstrefløjens spinmaskiner er allerede i gang. Hvis Mette F vidste, der ikke var hjemmel, 

må hun gå, siger de. Det er et sikkert spil. Det vidste hun formentlig ikke, og hvis en SMS ville 

kunne indikere det, er den væk. Slettet af regeringsloyale, men demokrati-fjendtlige 

spindoktorer, ministre og embedsmænd.  

 

Men minkkommissionen handler ikke om, hvorvidt Mette F. vidste om, der var hjemmel. 

Kommissionen handler om at beskrive forløbet op til aflivningen af alle mink og at afdække 

hvem, der var ansvarlige. Og her peger pilen på Mette F.  

 

Det står lysende klart, at beslutningen om at aflive alle mink blev taget i koordinationsudvalget, 

hvor Mette F. sidder for bordenden. Hun er altså ansvarlig, også selvom hun fralægger sig 

ansvaret og siger, det er ministerens. Koordinationsudvalget vidste via bilag i materialet, at 

lukning af erhvervet krævede ny lovgivning, men var så opsatte på at aflive alle mink straks, at 

de fandt en vej, der ikke var beskrevet i deres materiale. Det er ikke ordentligt at undlade at 

undersøge om, den nye beslutning krævede hjemmel. 15 ministre og embedsfolk siger, at 

emnet ikke kom op! 

  



Nyhedsbrev nr. 89 december 2021 

 

  Side: 6 

Det er påfaldende at K-udvalget ikke afklarede hjemmelsspørgsmålet vel vidende, at de var tæt 

på lukning af erhvervet. I management-by-fear organisationer er det kendt, at uønsket viden 

ikke når toppen. Det bør ikke være en undskyldning for ledelsen, at de ikke vidste det, de 

burde vide. 

 

Den anden hyppige undskyldning, venstrefløjen bruger for at retfærdiggøre deres 

statsminister, er force majeure. Hun var tvunget til at aflive minkene for at redde Danmark. Det 

er noget sludder. 

 

For at lede et land må man sikre sig uvildige, sunde og afbalancerede faglige vurderinger. 

Regeringen insisterer på med forsigtighedsprincippet at sætte afbalanceret videnskabeligt 

input ud af kraft. Da SSI kom med sin risikovurdering i starten af november, var den baseret på 

forsigtighed. SSI’s risikovurdering blev afvist af Lægemiddelstyrelsen 7 dage efter det famøse 

pressemøde i november, hvor statsministeren proklamerede minkmasseaflivningen. 7 dage 

efter blev det faglige grundlag for aflivningen afvist af en af regeringens styrelser. Ingen risiko 

for Wuhan og ingen vaccinekompromitterende mutationer. Alligevel ønsker Mette F. ikke, at så 

drastiske vurderinger bliver udsat for en second opinion. Ingen regering er bedre end den 

rådgivning, den får. Eftertiden har også kunnet konstatere, at risikovurderingen ikke holdt. 

Hvem snakker om risikoen ved minkmutationer i dag? Og så har jeg slet ikke nævnt en 

regering, der ikke stoppede ordren om aflivning, da den vidste, den manglede hjemmel, men i 

stedet ulovligt udkommanderede militær og politi, udlovede en ulovlig tempobonus og gravede 

minkene ulovligt ned. 

 

Jeg håber, vi får et minkvalg, men meget afhænger af om, de Radikale har mod nok til at træffe 

den beslutning, hvis minkkommissionens rapport til marts-april er kritisk nok overfor 

regeringen. Julen varer måske til påske.  
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Generalforsamling 2022 
Af Lars Falk Hansen, Formand 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

I januar måned skal vi gennemføre den årlige generalforsamling. Det bliver 

den 27. januar og bliver i Byrådssalen på Egedal Rådhus.  

 

Der kommer en officiel indbydelse senere, og senest 2 uger før.  

 

På generalforsamlingen skal vi have valgt bestyrelsesmedlemmer, 

suppleanter mv. samt 5 delegerede til partiets landsråd, der bliver afholdt den 10. – 11. 

september i Tivoli Kongrescenter i København.  

 

Har du lyst til at stille op til en bestyrelsespost, en suppleantpost eller som delegeret, er du 

velkommen til at sende en mail til formand@c-egedal.dk, så vi kan få dig med på 

præsentationerne. 

 

Du kan selvfølgelig også melde dig på dagen under punkterne på generalforsamlingen.  

Ifølge vores vedtægter skal vi vælge: 

 

Formand 

Næstformand 

Bestyrelsesmedlemmer 

1. og 2. suppleanter for disse 

2 revisorer 

2 revisorsuppleanter 

5 delegerede til Landsrådet 

 

Hvis du har forslag til ændringer i vores vedtægter, skal du sende dem til bestyrelsen senest 3 

uger før generalforsamlingen.  

 

Du kan sende dem til formand@c-egedal.dk, så kan vi nå at få dem med i indkaldelsen. 

 

Husk. Alle medlemmer kan deltage i Landsrådet. Sidste gang var vi 20 fra vælgerforeningen, 

der var af sted, og det var meget hyggeligt. 
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Kommende arrangementer 

 
 

 

 

 
 

Generalforsamling 

27. januar 2022 

NY DATO: 31. januar 2022, kl 19:00 

Afholdes i Byrådssalen, Egedal Rådhus 

Mere information udsendes  

 

 

Storkredsgeneralforsamling 

marts 2022 

Afholdes på Restaurant Toldboden, Helsinge 

Mere information udsendes  
 

 

Formøde til Landsrådet 

1. september 2022 

Årets indstillinger til Landsrådet gennemgås og debatteres 

 

 

Landsrådet 

10.- 11. september 2022 

Tivoli Konferencecenter 
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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.  
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