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Urolige tider 
Af Lars Falk Hansen, Formand 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

Det er urolige tider, vi lever i lige for tiden. Putin rasler mere med sablen 

end tidligere. Jeg var glad i sidste måned, da han trak 10.000 soldater væk 

fra grænseregionen mod Ukraine. Desværre var det en stakket frist. Han 

skulle bare have ro til at flytte 100.000 til grænseregionen. Vi må håbe, at 

diplomatiet igen sejrer, og Ukraine forbliver en selvstændig stat.  

 

Putins bøllemetoder bør give eftertanke i Europa. Vi bør stå sammen og lade det Europæiske 

sammenhold vise sig fra den bedste side - naturligvis med USA som tæt allieret.  

 

Hvad gør vi i Danmark? Vi fængsler chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, efter min 

mening, på et tyndt grundlag. Der er ikke meget, der kommer ud, da han er sigtet efter en af 

de stærkeste paragraffer i straffeloven. Det kommer på et meget uheldigt tidspunkt. 

Selvfølgelig skal han straffes, hvis han har gjort noget galt, men Tilsynet med 

Efterretningstjenesterne havde lige frikendt ham, og så blev han fængslet. Som en 

kommentator i et stort dagblad udtalte: Det virker som meget u-dygtigt gjort af forsvars- og 

statsministeren, da de selvfølgelig har været inde over sagen, inden der kom tiltale. I denne sag 

har Lars Findsen fået beskikket en forsvarer, som han ikke selv havde indflydelse på, hvem var. 

Her har Weekendavisen gravet frem, at det blev Lars Kjeldsen. Han sidder også som bisidder 

for Mette Frederiksen i Minksagen.  

 

Det bliver spændende at følge, når sagen er overstået, og der kan kastes lidt mere lys over den.  

 

Jeg håber Folketinget tager situationen alvorligt, og kikker på forsvarsbudgettet. Vi hørte i 

denne måned, at der ikke længere er råd til at købe ammunition til øvelsesbrug. Måske skal vi 

komme op på de 2% af BNP, som vi har forpligtiget os til i NATO.  

 

Coronaen har skiftet karakter, efter vi fik Omnicron varianten. Den smitter noget mere, men 

med knap så kraftigt et sygdomsbillede. Vi har mellem 30 og 40.000 nye smittede hver dag, 

men til alt held falder antallet af indlagte.  

 

Egen erfaring viser dog, at det ikke er uden konsekvenser at blive smittet, og at der stadig kan 

komme langtidsvirkninger. Så jeg opfordrer til, at man fortsat passer på sig selv og på 

hinanden.  

 

I Egedal er vi kommet ind i den første måned i den nye byråd. Vi konservative skal selvfølgelig 

bruge vores stemme bedst muligt og udnytte, at der er mange nye og uprøvede 

byrådsmedlemmer i de øvrige partier.  

 

Konservative har igen 1. viceborgmesterposten, og vi skal bruge den til at styrke vores parti 

udadtil og vise al den gode solide politik, vi har på hylderne.  
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Godt nytår 
Af Charlotte Haagendrup, Gruppeformand, Byrådsmedlem 

fmd. Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget, Nfmd. Børn- og ungeudvalget, 

medlem af Plan- og Byudviklingsudvalget og medlem af Økonomiudvalget  

 

Selvom vi er godt i gang med 2022, så er deadlinen for nyhedsbrevet så 

tidlig, at ikke alle udvalg har nået at “komme i gang”.  

 

Derfor kan jeg endnu ikke afsløre, hvordan det første udvalgsmøde jeg er 

formand for: Kultur, fritid-og erhvervsudvalg er forløbet.  

 

Jeg glæder mig meget til en ny periode i netop dette udvalg. Det bliver et godt udvalg, er jeg 

sikker på.  

 

Til gengæld kan jeg afsløre, at det første borgmestermøde mellem Borgmester Vicki Holst 

Rasmussen, 1. Viceborgmester undertegnede og 2. Viceborgmester Ulrik John Nielsen er 

afholdt. To timers møde med både praktikaliteter som vielser, og hvordan vi griber mange 

andre opgaver an. Et godt møde og en lang række aftaler er allerede i kalenderen. Så vi er i 

gang. 

 

I konservativt regi er vi også startet op med vores ugentlige gruppemøder. Det er noget helt 

nyt. Vi har tidligere kun mødtes en enkelt gang om måneden, hvilket jeg som gruppeformand, 

har synes var for lidt.  

 

Nu skrues der op for ambitionerne, jo tættere samarbejdet om opgaverne er – jo bedre kan vi 

løse disse. Både Birgitte og Christine er allerede flyvende. De er gået til opgaverne med stor 

professionalisme og agerer, som om de har været byrådspolitikere hele tiden. Oplevelsen er, at 

vi nyder at sidde sammen og lave konservativ politik for borgerne i Egedal.  

 

Udover dagsordner og forberedelse til 

periodens første byrådsseminar, som 

fandt sted i uge 3, taler vi naturligvis også 

om, hvordan vi ønsker at kommunikere 

med alle vores medlemmer.  Vi har også 

allerede nogle ideer til hvordan, i forhold 

til mere interaktion med vores 

medlemmer ser vi frem til flere politiske 

café aftner i løbet af 2022, særligt når 

Corona kommer til at tillade det. Andre 

spændende arrangementer glæder vi os 

til at vende med bestyrelsen, vi er klar og 

glæder os meget til samarbejdet frem 

mod næste valg, som vi jo allerede er i 

gang med at forberede os til.  
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Plan- og Byudviklingsudvalget 
Af Christine Sjøbjerg, Byrådsmedlem 

Nfmd. Plan- og Byudviklingsudvalget og medlem af Skole og 

uddannelsesudvalget  

 

I denne uge er arbejdet i de forskellig udvalg startet op, og jeg er netop 

kommet hjem fra mit første møde i Plan- og Byudviklingsudvalget, hvor jeg 

er næstformand. Jeg er glad, jeg er optimistisk, og jeg har store 

forventninger til udvalgsarbejdet og samarbejdet med formanden, de 

øvrige engagerede medlemmer og vores dygtige administration.  

 

Det er netop i Plan- og Byudviklingsudvalget, at vi har mulighed for at binde Egedal kommunes 

mange områder sammen. Emnerne, der behandles her, indstillingerne der tages til 

efterretning, og de beslutninger, der træffes i udvalget eller sendes til videre behandling i hhv. 

økonomiudvalget eller i byrådet, har stor betydning for de øvrige udvalg og områder i Egedal 

kommune. Det kommer blandt andet til udtryk ved den årlige godkendelse af 

boligindflytningsplanen, der danner grundlag for COWI’s udarbejdelse af befolknings-

prognoser. Befolkningsprognoserne bruges i mange sammenhænge, blandt andet ved 

udarbejdelse af budgetter, estimering af børnetal og elevprognoser, som igen bruges til 

kapacitetstilpasning på f.eks. børneområdet, skoleområdet, ældreområdet eller inden for 

kultur- og fritidsområdet.  

 

I Plan- og Byudvikling har vi ansvar for mange forskellige områder som f.eks. byudvikling, 

kommuneplan, landzoneadministration, planlovgivning, ekspropriationer og byggelovgivning, 

byfornyelse og service, drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme.  

 

Arbejdsopgaverne er mange og består blandt andet i at lave og igangsætte lokalplaner, 

planstrategi, kommuneplan samt tillæg hertil, ligesom vi naturligvis skal drøfte rammerne 

herfor. Udvalget er ligeledes en del af beslutningsprocessen ved principielle sager inden for 

f.eks. byggesager eller dispensationssager, hvor administrationen vurderer, at de ikke har 

mandat til at træffe afgørelse, eller hvor en given sag afviger fra den nuværende praksis.  

 

På ejendomsområdet behandler udvalget sager, der vedrører service, bygningsdrift og byggeri 

– også med Egedal kommune som bygherre.  Ejendomsstrategien fra 2017, der er fulgt op af 

en handleplan 2021-2025, er med sine fire fokusområder inden for optimering, samskabelse, 

multifunktionalitet, effektivitet og bæredygtig drift styrende for arbejdet og beslutningerne, der 

træffes.  

 

Der ligger mange spændende projekter i pipeline. Ud over at vi skal have fokus på vedligehold 

af bygninger, så vi fremover undgår problemer med et større vedligeholdelsesefterslæb, så 

kunne det være interessant at se på mulighederne for at lave en arkitekturpolitik. Og med to 

konservative medlemmer af udvalget benyttede vi selvfølgelig også lejligheden til at lufte lidt 

tanker og ønsker om nogle nye haller og et friplejehjem på det indledende møde. Alt sammen 

noget jeg håber at kunne fortælle meget mere om, når vi kommer lidt længere hen på året.  
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Statsministerens grønne nytårstale 
Af Egil F. Hulgaard 

1.Suppleant til Folketinget for Furesø og Egedal kommuner 

 

Hvis man som Konservativ skulle skrive årets nytårstale, ville der være en 

god chance for at mange af temaerne fra statsministerens ville gå igen. 

Arbejdsudbudsreform, CO2-afgift, lokale løsninger - stort ja herfra. 

 

 

Vi har brug for flere hænder 

Først og fremmest proklamerede statsministeren en arbejdsudbudsreform, som alle partier til 

højre for S har efterlyst i flere år. Presset for en reform er blevet akut og kommer efter 

gennemførelsen af Arnes pension, der jo sender arbejdsdygtige danskere på 

overførselsindkomst. Især har De Radikale brokket sig over de manglende initiativer på den 

front. Et kig i spåkuglen forudsiger, at der kommer et udspil til juni, hvor minkkommissionen 

kommer med sin rapport.  

 

Men der er altså intet nyt i en reform vedr. arbejdsudbuddet. Det har regeringen på De 

Radikales foranledning lovet siden sin tiltrædelse. Men Enhedslisten og SF vil slå sig vældigt i 

tøjret, især hvis en reduktion af topskatten, som varslet af Konservative og Radikale, bliver en 

del af et forlig. Arbejdsudbudsreformen skal laves med de blå. 

 

If you can’t beat them, join them 

Det er heller ikke nyt, at der skal indføres en CO2 afgift. Det lovede regeringen som en del af 

Den Grønne Skattereform - som jeg fik lov at præsentere, mens jeg var i Folketinget - for mere 

end et år siden. Det er ikke Socialdemokratiets kop te, men hvis de nu ikke kan undgå det, må 

de jo hellere omfavne det. Skattereformen er uden Enhedslisten, så fra den kant venter der 

mere ballade. Der er ingen tvivl om, at en CO2-afgift er den bedste måde at regulere udledning 

af klimagasser. Faktisk skulle EU jo helst indføre den som en del af fortoldningen af varer ind i 

EU, men her spænder internationale aftaler ben. 

 

En manglende sundhedsreform 

Corona fyldte ufatteligt lidt. Måske fordi den tidligere vindersag er gået hen og blevet til det 

modsatte. Omikron er mellem 5 og 10 gange mindre sygdomsfremkaldende i en vaccineret 

befolkning i forhold til situationen for et år siden, hvor deltavarianten hærgede i en uvaccineret 

befolkning. Men Corona og sygeplejerskernes konflikt har sat spot på, at vi har behov for en 

sundhedsreform. Den udskød Fru Frederiksen på ubestemt tid. Pape efterlyste en reform for 

snart to år siden. Behovet er kun vokset siden da. 
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Decentrale løsninger – ja, tak 

Det sidste væsentlige tema var om lokale løsninger indenfor ældre, skoler og børn. Men bliver 

det til noget? Hvis kommunerne skal kunne bestemme mere i forhold til ældrepleje, dagpleje 

og skoler vil det føre til uensartede løsninger over det ganske land. Det er kun godt, at man 

lokalt kan finde de løsninger, der passer lokalt. Men kan venstrefløjen leve med de forskelle, 

det vil give i ydelserne på tværs af landet? Jeg tror det ikke. 

 

Et oplæg til et valg? 

Jeg har ikke været begejstret for regeringens politik i lange stræk - Arnes pension, flere almene 

boliger, nedslagtningen af mink, manglende deling af viden, manglende inddragelse af 

Folketinget i væsentlige beslutninger, kortslutningen af fagligt input til politiske beslutninger 

m.m., men store dele af nytårstalen lover reformer, der peger i en mere borgerlig retning.  

 

Gad vide om hun har tænkt sig at holde hele året? 
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Mindeord for Jørgen Hansen 
Af tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Susanne Pontoppidan (tidligere Barfoed). 

 

Jørgen, du kan ikke læse, hvad jeg skriver her, men det er vigtigt for mig at fortælle din familie 

og din store bekendtskabskreds, hvor dejlig en person du var.  

 

Jørgen og jeg blev valgt ind i Stenløse Kommunalbestyrelse pr. den 1. januar 1998. Det var 

meget stort for os begge. Vi kom til at sidde ved siden af hinanden til kommunalbestyrelses-

møderne. Det var trygt og godt for os begge som nye medlemmer. Vi kunne give hinanden små 

råd undervejs i de timelange møder.  

 

Samtidig var vores kollega Finn Højgaard Mortensen blevet valgt som borgmester. Vi var til 

rigtig mange gruppemøder sammen på rådhuset. Vi var faktisk stort set altid sammen, for var 

det ikke på rådhuset, så var vi sammen i vælgerforeningens bestyrelse eller til arrangementer i 

kommunen. Jeg sagde ofte til dig, at jeg tilbragte mere tid med dig end med min egen mand. Vi 

fulgte hinanden i tykt og tyndt, som man siger. Efter udvalgsmøder om aftenen skrev vi ofte 

sammen i de meget sene aftentimer. Når jeg gav op ved midnatstid, så fortsatte du ofte til 

efter klokken 2.00 om natten. Du var så flittig, grundig og mange kunne lære noget af dig.  

 

Det helt specielle ved Jørgen var, at han ingen politiske fjender havde. Jeg har virkelig aldrig 

hørt nogen sige, at de ikke kunne lide Jørgen. Han var SÅ vellidt alle vegne. Han var ordholden, 

ordentlig, rar, engageret, lyttende og meget hjælpsom. Du var aldrig vred, men jeg husker 

tydeligt, at du ikke var glad, når der ikke var flertal for, at dækningsbidraget for erhvervslivet 

ved budgetforhandlingerne ikke blev nedsat. Du følte virkelig, at det var en uretfærdig 

beskatning overfor erhvervsvirksomhederne. Du har gjort så meget godt for mange borgere i 

vores kommune, og jeg er sikker på, at de, som kendte dig, bliver triste over at læse, at du ikke 

er blandt os mere.  

 

Tak fordi du var den person, som du var. I mit hjerte vil du altid være en ener, og heldigvis har 

jeg haft den glæde at møde dig på min vej.  

 

Tankerne går til din søde kone Bente, børnene Henrik og Helle og børnebørnene.  

 

Æret være Jørgens minde.  
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Mindeord for Jørgen Hansen 
Af Hugo Odgaard 

 

Jørgen Hansen er død 82 år gammel. 

 

Jørgen Hansen var bankuddannet og ansat i én af de landsdækkende banker, hvor han de 

sidste år var i marketingafdelingen på hovedkontoret. Jørgen Hansen var meget dedikeret i 

jobbet, var ofte på overarbejde og havde tit hjemmearbejde med i tasken hjem.  

 

Sidst i 1960´erne flyttede Jørgen Hansen til Stenløse og blev hurtigt involveret i det lokale 

politiske arbejde. Han blev bestyrelsesmedlem i Det konservative folkeparti og blev valgt som 

byrådsmedlem for partiet i Stenløse kommune. 

 

I det organisatoriske arbejde i partiet var Jørgen Hansen en værdifuld medspiller. Altid 

velforberedt og engageret. 

 

I byrådsarbejdet var Jørgen Hansen uden tvivl det byrådsmedlem, der mest af alle havde læst 

sagerne igennem også bilagene fik hans opmærksomhed. Jørgen Hansen var altid velforberedt. 

Jørgen Hansen var ikke den type politiker, der stillede sig op på en ølkasse og med store ord og 

tilhørende armbevægelser proklamerede politiske mærkesager. Jørgen Hansens stil var den 

saglige, velforberedte og mere dæmpede facon. 

 

Jørgen Hansen var altid den lyttende, imødekommende og venlige kollega i partiet og blandt 

øvrige byrådsmedlemmer. 

 

Jørgen Hansen blev de sidste år desværre ramt af demens og blev plejet på et af kommunens 

plejehjem. 

 

Jørgen Hansen efterlader sig 2 for længst voksne børn og hustruen Bente. 

 

Jørgen Hansen vil blive husket som flittig og venlig.   
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Kommende arrangementer 

 
 

 

 

 
Generalforsamling 

31. januar 2022, kl 19:00 

Afholdes i Byrådssalen, Egedal Rådhus 

Information udsendt pr. mail 8. januar 2022 

Samt se på næste side 

 

 

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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          Konservative i Egedal                                                          8. januar 2022. 
 

 

Kære medlemmer 
 

Der indkaldes hermed til  Ordinær generalforsamling  

  Mandag d. 31. januar 2022 kl. 19.00  

  Egedal Rådhus / Byrådssalen 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst 

2. Politisk drøftelse v/Egil Hulgaard 

3. Valg af dirigent 

4. Valg af stemmetællere 

5. Beretning om foreningens virke i det forløbne år 

6. Godkendelse af det reviderede regnskab 

7. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling 

8. Indkomne forslag 

9. Valg af formand 

10. Valg af næstformand 

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt en 1. og 2. suppleant for disse  

12. Valg af delegerede til partiets landsråd, jvf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis 

organisation § 4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse 

13. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse 

14. Politisk drøftelse v/Byrådsgruppen 

15. Eventuelt 
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