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Uro i Europa 
Af Lars Falk Hansen, Formand 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

Vi har stigende uro i Europa med Putins forsatte mobilisering langs 

grænsen til Ukraine. Danmark har lige rådet alle sine landsmænd til at 

forlade landet, da situationen er meget ustabil, og vi kan se, at der er store 

troppeopbygninger langs grænsen ud for byerne Donesk, Luhansk og 

Kharkiv.  

 

Hvis man følger de forskellige analytikeres udtalelser, er der stor forskel på deres mening om 

Putins hensigter. Nogle mener, at han vil gå ind i Europas næststørste land Ukraine, andre 

mener, at det slet ikke er sandsynligt.  

 

Kun tiden vil vise om, han gør alvor af truslerne om at gå ind i Ukraine, hvis NATO ikke vil give 

ham en garanti for, at de aldrig bliver optaget i alliancen.  

 

USA har anmodet Danmark om at stille baser til rådighed for nogle af deres tropper. 

Anmodningen skulle være kommet for et års tid siden.  

 

Ifølge Center for Internationale studier er det en udløber af Tysklands fodslæbende 

udenrigspolitik. Senest kunne vi se, at Tysklands nye kansler Scholz ikke vil true Rusland med at 

lukke for gasledningerne, som reaktion på russernes ageren ved Ukraine. Det er jo også 

alvorligt for Tyskland, der får 54% af deres naturgas på den måde. 

 

På tv var præsident Biden meget klar, ledningen vil blive lukket, såfremt Rusland forsætter. 

Desværre stod Scholz kun og mumlede og ville ikke direkte ytre sig. Det er rigtig ærgerligt, at vi 

i Europa og NATO ikke kan finde sammen, for så ville vi stå meget stærkere mod Vladimir 

Putin. 

 

Jeg tror kun, det kan være i Dansk interesse, at disse baser bliver etableret, og så skal vi 

selvfølgelig tage vores del af ansvaret for sikkerheden i NATO. Vi må nok se frem til en masse 

propaganda fra den mere venstreorienterede del af vores samfund, der går imod denne 

beslutning.  

 

Herhjemme er Corona blevet nedgraderet, så den ikke længere er samfundstruende. Det er jo 

glædeligt, at vi kan komme af med nogle af restriktionerne. Måske skal vi alligevel huske på 

nogle af de ting, vi har vænnet os til under pandemien. Vi kan godt opretholde den gode 

hygiejne med håndvask og sprit til hænderne. Samt ikke at stå i nakken af hinanden, når vi står 

i kø i supermarkedet. Det beskytter jo også mod andet end Corona. 

 

Vi har fået en ministerrokade i regeringen. Enhedslisten havde ikke længere tillid til Benny 

Engelbrecht, så han tog konsekvensen og trådte tilbage.  
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Det gav et tomrum, som skulle udfyldes, og Mette Frederiksen må have lyttet til Barack Obama, 

som har udtalt: ”Man skal aldrig lade en god krise gå til spilde”.  

 

Statsministeren benyttede lejligheden til at degradere Trine Bramsen og flytte hende til 

transportministeriet, og lade Morten Bødskov overtage forsvarsministeriet.  

 

Jeg har ladet mig fortælle, at der var stor fest nogle steder i forsvaret trods det, at Morten 

Bødskov er væsentlig mere rød end Trine Bramsen.  

 

Tiden vil vise om, han kan opnå mere respekt i forsvaret, end Trine Bramsen kunne. Morten 

Bødskov har udtalt, at forsvarschefen naturligvis er forsvarschef og ikke styrelseschef. Det er 

kun en lille ting, men en ganske vigtig ting i forsvaret. 

 

I Egedal har vores nye byrådsmedlemmer været på det såkaldte ”Kattegatkursus”, hvor de 

lærer en masse om, hvordan en kommune virker, og hvordan lovgivning og de mere 

administrative regler er i en kommune. Se længere nede i dette nyhedsbrev, hvor Birgitte og 

Christine har skrevet om deres oplevelser.  

 

  



Nyhedsbrev nr. 91 februar 2022 

 

  Side: 3 

Vi har brug for et meget stærkere 

forsvar 
Af Egil F. Hulgaard 

1.Suppleant til Folketinget for Furesø og Egedal kommuner 

 

Demokratierne i verden er under pres, og krigstruslerne fra verdens 

supermagter – altså dem, der ikke er superdemokratiske - stiger. Det har 

nu fået Socialdemokratiet til at foreslå at styrke Danmarks forsvar. 

Endelig. Fra Konservativ side har vi i årevis ønsket at leve op til vores løfte 

til amerikanerne og NATO om at bruge 2% af BNP på forsvaret.  

 

Efter murens fald spredte der sig i Vesten en følelse af, at vi havde vundet, og freden kunne 

indfinde sig. Vi analyserede situationen forkert. Rusland og Kina er ikke tilfredse med en 

demokratisk verdensorden. Mens vi stadig troede på den globale fred, gennemførte den 

daværende borgerlige regering sammen med mange andre vestlige regeringer besparelser i 

forsvarsbudgettet. Det var før Ruslands annektering af Krim. Siden har Rusland opført sig 

truende uden, at forsvarsbudgetterne er blevet øget. Det er simpelthen på høje tid, at de 

europæiske lande opruster. Vi skulle have taget diskussionen i 2014, da Rusland erobrede 

Krim.  

 

Men det er ikke trygt med S i forsvarsministeriet. Trine Bramsen har været involveret i 

skandale på skandale i sin tid som Forsvarsminister. FE sagen, hvor informationer blev lækket 

fra tilsynet, hvor FEs ledelse blev afsat og siden tilbudt at komme tilbage, og hvor Lars Findsen 

var fængslet længe.  Minksagen, hvor militæret blev udkommanderet ulovligt.  

Tilbagetrækningen fra Afghanistan, hvor Trine Bramsen hellere ville føre valgkamp.  Et 

skandaleinterview, hvor hun forsøgte at redde sin ære ved urigtigt at påstå, at journalisten 

havde talt grimt til hende.  Og senest tilbagetrækningen af danske udsendte i Mali. Malis 

regering ville ikke have vores hjælp alligevel, så de udsendte blev tilbagekaldt efter ganske få 

dage. 

 

Når man snakker med nuværende og tidligere soldater, udnævner de alligevel uden tøven Nick 

Hækkerup, som den værste forsvarsminister nogensinde. Han gennemførte blandt meget 

andet en reform af Forsvaret a la SKAT, altså underlagde forsvaret ministeriel ledelse. Det har 

været en katastrofe for SKAT. I ministeriestyrede organer forsvinder fagligheden. Det er gør 

den også i forsvaret. Vi har nu et forsvar, der med Forsvarschefens egne ord ikke kan forsvare 

Danmark. 

 

Vi har brug for et stærkt forsvar. Ikke så meget for at kunne vinde over Rusland i en krig, men 

for at være en skattet NATO partner og derigennem nyde godt af USA's militære styrke. NATO 

har brug for et stærkt forsvar ikke for at gå i krig med Rusland, men for at bevare freden og i 

sidste ende finde nogle løsninger sammen med Rusland.  

For i sidste ende er Kina fjenden – ikke Rusland. 
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Kattegat-kursus 
Af Birgitte Neergaard-Kofod og Christine Sjøbjerg 

Nyvalgte byrådsmedlemmer 

 

 

Den 3.-5. februar har vi, Birgitte og Christine, været på 

Kattegat-kursus.  

 

Det er et kursus, der tilbydes nye byrådsmedlemmer, 

hvor man bliver introduceret til den kommunalpolitiske verden. På samme kursus deltog 

yderligere to nye byrådsmedlemmer fra Egedal Kommune, Anders Bo Larsen (V) og Bo 

Brøndum Pedersen (S). Det var en kærkommen lejlighed til at lære vores nye kollegaer meget 

bedre at kende og skabe nogle gode samarbejdsrelationer.   

 

Det har virkelig været lærerigt. I tre dage gennemgik vi et intenst undervisningsforløb om 

kommunalpolitisk lederskab og vores rolle som kulturelle meningsdannere, samfundsaktører 

og arbejdsgivere.  

 

Vi blev undervist i lovgrundlaget for en kommunalpolitikers virke, samspil med forvaltningen 

og den øvrige kommunalbestyrelse. Begreber som sagsindsigt, initiativret, inhabilitet, 

tavshedspligt og standsningsret har pludselig fået en helt ny betydning.  

 

Via case-baserede gruppeopgaver har vi debatteret og reflekteret over, hvordan vi vil forvalte 

den samfundsmæssige opgave, det er at være kommunalpolitiker. Og vi har fået en rigtig god 

forståelse for de muligheder, vi er givet, og det ansvar og de pligter, der påhviler os i vores nye 

virke.   

 

Vi er blevet meget bevidste om, at vi nu er en del af kommunen, og at man som 

kommunalpolitiker, uanset politisk ståsted, har et politisk ansvar for at tænke i helheder.  

 

Vi har fået nogle rigtig gode redskaber til at definere vores nye rolle både i forhold til vores 

eget parti, vores politiske modstandere og kommunalbestyrelsen. 

 

Vi er begge enige om, at vi vil gå til opgaven med ydmyghed, og at samarbejde er nøgleordet. 

Ikke kun i relation til vores byrådsgruppe internt, forvaltningen og vores nye kollegaer i 

byrådet, men så sandelig også i forhold til vores eget politiske bagland.  

 

En af de ting, vi særligt vil tage med os, er opfordringen til, at vi skal sørge for at have en god 

relation til vores bagland, og at vi har et stort ansvar for at bidrage positivt til en aktiv 

vælgerforening. For det er netop i vores bagland, at vi skal sikre opbakning og støtte til den 

politiske linje. Et godt samarbejde på de interne linjer er altafgørende for, at vores politik har 

både retning og fremdrift. Et af de virkemidler, der særligt blev fremhævet, er 

kommunikationen internt mellem kommunalpolitikere og bestyrelsen i foreningen, men i 

særdeleshed også kommunikationen og informationen til vælgerforeningen.  
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I byrådsgruppen har vi et stort ønske om at informere, involvere og engagere vores 

vælgerforening i den førte konservative politik i Egedal. Vi laver alle tre jævnligt opdateringer 

på hver vores politiker Facebook side, hvor vi fortæller om de vigtigste begivenheder, 

samarbejder og beslutninger, vi har deltaget i. Det er også der, vi deler artikler, hvori vi har 

udtalt os politisk. Det er vores håb, at vi inden længe kan lande en aftale med bestyrelsen om, 

at vores opdateringer kan deles fra foreningens facebookside, så vores politiske budskaber 

kan formidles hurtigt og nemt til foreningens medlemmer og andre med interesse for 

konservativ politik i Egedal.  

 

Men indtil da vil vi opfordre jer til at besøge vores Facebook politiker sider og følge vores 

arbejde derfra.  

 

Charlotte: charlotte haagendrup, konservative egedal – søgeresultater | Facebook 

 

Birgitte: birgitte neergaard-kofod, konservative egedal – søgeresultater | Facebook 

 

Christine: christine søjbjerg, konservative egedal – søgeresultater | Facebook 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/search/top?q=charlotte%20haagendrup%2C%20konservative%20egedal
https://www.facebook.com/search/top?q=birgitte%20neergaard-kofod%2C%20konservative%20egedal
https://www.facebook.com/search/top?q=christine%20s%C3%B8jbjerg%2C%20konservative%20egedal
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Politisk debat med Birgitte 

Bergmann og Egil Hulgaard 
Af Lars Falk Hansen, Formand 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

I sidste måned var Egedal og Furesø vælgerforeninger inviteret til besøg på 

Christiansborg. Aftenen startede med, at Birgitte Bergmann viste rundt, 

fortalte om Christiansborg, viste folketingssalen frem og fortalte om de 

mange symboler, der er i den gamle sal. Hun fortalte også om placeringen 

i salen, og at man skal flytte plads, når der er en MF’er, der bliver 

løsgænger eller skifter parti.  

 

Omvisningen sluttede i det konservative gruppeværelse, hvor vi alle kunne tage plads ved det 

lange bord, og nyde en forfriskning.  

 

Birgitte lagde ud med en orientering om den Konservative gruppes arbejde og de udfordringer, 

der er for tiden. Vi kunne høre om, hvordan regeringen har forfinet teknikken med at indkalde 

til møde og først, når forhandlingerne er startet, omdele materialet, som mødet vedrører. Det 

er selvfølgelig ikke en ordentlig måde at agere på. Det kan ikke blive gode forhandlinger, når 

man skal høre ordføreren fremlægge en sag, mens man samtidigt skal læse op på 

baggrundsmaterialet.  

 

Birgitte og Egil tog os langt omkring i det politiske landskab.  Vi hørte om alle de sager, der 

bliver behandlet i hverdagen, og vi fik bl.a. svar på om, de forventer, at Lars Lykke kommer ind 

ved næste valg.   

 

Efter debatten mødtes alle de deltagende fra Egedal på en nærliggende restaurant, hvor 

dagens indtryk kunne gennemgås.  
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Kommende arrangementer 

 
 

 

 

 
 

Storkredsgeneralforsamling 

1. marts 2022 

Afholdes på Toldkammeret, Helsingør 

Se næste side 
 

 

Formøde til Landsrådet 

1. september 2022 

Årets indstillinger til Landsrådet gennemgås og debatteres 

 

 

Landsrådet 

10.- 11. september 2022 

Tivoli Konferencecenter 
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DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI 

NORDSJÆLLANDS STORKREDS 

  

Der indkaldes til ordinær generalforsamling  

tirsdag den 1. marts 2022 kl. 19.30 – 22.00  

Toldkammerets store sal, Havnepladsen 1, Helsingør 

Søren Pape Poulsen 

kommer med oplægget til den politiske drøftelse 

  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om storkredsens arbejde det forløbne år 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår 

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for regionsudvalget 

6. Indkomne forslag 

7. Beretning fra de konservative regionsmedlemmer om den førte politik 

8. Valg af formand. 

Valg af næstformand 

Valg af kasserer 

Valg af sekretær 

Valg af hovedbestyrelsesmedlem 

9. Valg af to revisorer samt suppleanter for disse. 

10. Valg af to regionsudvalgsmedlemmer, samt mindst en suppleant for disse, jf. 

vedtægterne for Det Konservative Folkepartis organisation §22, stk. 2. 

11. Politisk drøftelse 

12. Eventuelt 
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Der vil være mulighed for at spise ved Toldkammerets fællesspisning. 

Her man skal møde senest kl. 17.45. Maden kommer på bordet kl. 18. Prisen er 

meget, meget overkommelig med 75 kr. Flere oplysninger og tilmelding på dette 

link. 

https://o.kuto.dk/toldkammeret/ 

Hvor spisesedlen også vil fremgå 2 uger før. 

Meld jer til spisning hurtigt - der kan være rift om pladserne. 

Der er ikke nødvendigt melde sig til eller melde afbud til selve 

generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt. 

Med venlig hilsen 

Jesper Roulund 

Storkredsformand 
  

 

 

  

http://mj.detkonservativefolkeparti.dk/lnk/AUkAAExVW1cAAcjAwNgAAAQFhUYAAABGZ1sAABfbAAqygABiAPKKraxHvG_pT12RnH1keTDr3wAKkcU/1/E4LG_PNoQ9pMv-yIMg-soQ/aHR0cHM6Ly9vLmt1dG8uZGsvdG9sZGthbW1lcmV0Lw
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Referat: Generalforsamling 31. 

januar 2022 
 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst. 

2. Politisk drøftelse ved Egil Hulgaard. 

3. Valg af dirigent. 

4. Valg af stemmetællere. 

5. Beretning om foreningens virke idet 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. suppleant og 2. suppleant for disse. 

12. Valg af delegerede til partiets landsråd samt suppleanter for disse. 

13. Valg af to revisorer og suppleanter for disse. 

14. Politisk drøftelse ved byrådsgruppen. 

15. Eventuelt. 

 

Ad 1. Velkomst. 

Formand Lars Falk Hansen bød velkommen, og han glædede sig over, at vi igen kunne mødes 

efter Corona. 

 

Ad 2. Politisk drøftelse ved Egil Hulgaard.  

Vores folketingskandidat Egil Hulgaard fortalte om sine visioner, og han fortalte om den tid, 

hvor han havde været indkaldt til Folketinget som stedfortræder. Her havde han beskæftiget 

sig mest med klima og energi. Han fortalte også om det seneste kommunal og regionsvalg, 

hvor vi havde fået nogle rigtige fine valg. 

Da en lokal repræsentation på Tinge er vigtig, så har Hulgaard netop startet et samarbejde 

med den lokale S-kandidat i Egedal kredsen. 

Hulgaard er gået i gang med at få et kampagneteam på benene. Han tænkte 3 til 4 stykker fra 

de to kommuner. 

 

Ad 3: Valg af dirigent. 

Jesper Roulund fra Storkredsen blev valgt som dirigent. 

 

Ad 4: Valg af stemmetællere. 

Mette Hansen og Britta Bang Bæk blev valgt som stemmetællere. 

Der var 45 stemmeberettigede medlemmer tilstede. 
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Ad 5: Beretning om foreningens virke idet forløbne år. 

Lars Falk Hansen kom med en fyldig beretning om det forløbne år. På grund af Corona havde 

der ikke været så mange aktiviteter, men han glædede sig over et fint grundlovsarrangement 

på Græstedgård, men ellers havde den sidste halvdel af året stået i valgkampens tegn. 

Det havde været et stærkt kandidathold, der havde holdt møder hver torsdag, og der havde 

været et stærkt kampagnehold med Henrik Haagendrup, Tenna Knudstrup og Christian Bruun-

Kiilerich. 

De havde ydet en kæmpe indsats, og som tak fik de hver en flaske vin. 

Der var kommet en del nye medlemmer, men desværre var to medlemmer afgået ved døden i 

årets løb. 

Der blev afholdt en minuts stilhed til ære for tidligere borgmester Elin Jacobsen og tidligere 

byrådsmedlem og bestyrelsesmedlem Jørgen Hansen. 

Efter formandens beretning fik vores to nye byrådsmedlemmer ordet: 

Både Birgitte Neergaard-Kofod og Christine Søjberg takkede kampagneudvalget for deres store 

indsats og hjælp under valgkampen, og de uddelte derefter blomster til både Henrik, Tenna og 

Christian. 

Eva Møller efterlyste vores valgprogram. Det ligger på hjemmesiden 

(https://egedal.konservative.dk/), men formanden lovede at sende det ud. 

Formandens beretning blev herefter godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad 6: Godkendelse af det reviderede regnskab. 

Økonomiansvarlig Carsten Bang Bæk gennemgik regnskabet, og han forklarede, at det havde 

været et dyrt valg, men det var ikke alle pengene, der var brugt, og heldigvis havde vi fået en 

del nye medlemmer, så vi nu var 149 medlemmer i alt. 

Vi er den 2. største vælgerforeningen i kommunen målt på medlemmer. 

Det reviderede regnskab blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger. 

 

Ad 7: Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling. 

Kontingentet blev foreslået uændret: 

400 kr for medlemmer. 

300  kr  for medlemmer over 65 år. 

250 kr for unge under 25 år 

Ungdomskontingent: 100 kroner 

Forslaget vedtaget. 

 

Ad 8. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen består nu af fem menige medlemmer. 

Bestyrelsen ønskede dette ændret til at bestyrelsen skulle bestå af mindst fem og max syv 

personer. Bestyrelsen ønskede at ændringerne indført straks ved de efterfølgende person valg. 

Der var herefter afstemning ved håndsoprækning, og der var stort flertal for  bestyrelsens 

forslag til ændringen. 

 

Ad 9: Valg af formand. 

Lars Falk Hansen blev genvalgt som formand. 

 

Ad 10: Valg af næstformand. 

Der var to kandidater: Ricky Kofoed-Madsen og Christian Bruun-Kiilerich. 

https://egedal.konservative.dk/
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Begge kandidater præsenterede sig. 

Derefter skriftlig afstemning, og her fik Christian 30 stemmer, Ricky 13 stemmer og to 

stemmesedler var blanke. 

Christian var herefter valgt som ny næstformand. 

 

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

Der var 8 kandidater til de syv bestyrelsesposter: 

Carsten Bank Bæk, 

Dan Haugbøl, 

Henrik Fromholdt, 

Henrik Haagendrup, 

Tenna Knudstrup, 

Peter Trasborg, 

Ricky Kofoed-Madsen, 

Susanne Christensen. 

 

Alle kandidater præsenterede sig selv, hvorefter der var skriftlig afstemning. 

Følgende blev valgt til den nye bestyrelse: 

Carsten med 44 stemmer, 

Dan med 44 stemmer, 

Henrik Fromholdt med 42 stemmer 

Tenna med 44 stemmer, 

Peter med 38 stemmer, 

Ricky med 30 stemmer 

Susanne med 45 stemmer. 

 

Henrik Haagendrup fik 27 stemmer og opnåede ikke valg. 

 

Valg af to suppleanter: 

Der var to kandidater: Anker Sylvest Jørgensen og Linette Søndergaard. 

Begge valgt uden modkandidater. 

 

Ad 12. Valg af delegerede til partiets landsråd samt suppleanter for disse. 

Følgende blev valgt: Eva Møller, Kirsten Jensen, Henrik Fromholdt, Peter Trasborg og Ricky 

Kofoed-Madsen. 

Som suppleanter for de valgte: 

Anker Sylvest Jørgensen, Dan Haugbøl, Mette Hansen og Tenna Knudstrup. 

Den sidste plads står åben. 

 

Ad 13: Valg af to revisorer og suppleanter for disse. 

Finn Højgaard og Kirsten Haugbøl blev valgt og som suppleanter blev Eva Møller og Bodil Bagh 

valgt. 

 

Ad 14: Politisk drøftelse ved byrådsgruppen. 

Alle tre byrådsmedlemmer kom med indlæg. 

Christine fortalte om hendes visioner i planudvalget og i skoleudvalget, og Birgitte fortalte om 

hendes visioner som formand for ældre og sundhedsudvalget. 
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En fælles udfordring fra skoleudvalget og ældre og sundhedsudvalget var fastholdelse og 

rekrutterings problemer. 

Charlotte fortalte med stor glæd og stolthed om den nye byrådsgruppe, der mødes hver 

mandag. Charlotte fortalte også om forhandlingerne ved konstitueringen, hvor Karsten 

Søndergård først var blevet borgmester men efterfølgende gik S fra aftalen. 

C blev indbudt til forhandlinger hos S, og det endte med en borgmesterpost til S, men vi fik 

mange gode poster med mulighed for stor indflydelse. Vi fik bl.a 1. Viceborgmesterposten, 

formand i både kultur, fritid og erhvervsudvalget og i ældre og sundhedsudvalget, ligesom der 

var to næstformandsposter. 

Charlotte holdte nu borgmestermøder med borgmesteren og 2. Viceborgmester i gang om 

måneden, og Charlotte syntes, at man var kommet rigtig godt igang. 

 

Ad 15: Eventuelt. 

Lars Falk Hansen takkede dirigenten for indsatsen. 

Generalforsamlingen sluttede 2130 

 

 

Jesper Roulund.                                                Anker Sylvest 

Dirigent                                                               Referent. 

Sendt fra min iPad 
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