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Nyt fra formanden. 
Af Lars Falk Hansen, Fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 

 

 

Hvad sker der i Ukraine. 

Nu har Russerne trukket sig tilbage fra Kherson regionen og har flyttet alle 

tropperne over på den anden side af Dnipro floden.  

Det er jo en positiv nyhed. Desværre har russerne fulgt denne 

tilbagetrækning op med et massivt bombardement af Ukraine. De har 

sendt flere end 80 raketter ind over grænsen for at ramme civile mål, der kan skade 

infrastrukturen i landet. Putin vil forsøge at destabiliserer landet i håb om indre splittelse. Hans 

projekt er dog ikke lykkedes. Tværtimod. Ukrainerne er mere end nogensinde besluttet på ikke 

at give efter overfor despoten Putin.  

Da styrkerne trak sig ud af provinshovedstaden Kherson, efterlod de sig som forventet en del 

minerede huse, der kan slå indbyggerne ihjel, når de flytter tilbage til deres hjem.  

Desværre har de valgt at bruge de frygtede og ulovlige miner, der er udstyret med en seismisk 

føler, så de eksploderer, når man kommer nærmere end 16 meter. Det bliver rigtig svært for 

minerydderne at fjerne disse mineringer, når de ikke kan komme tæt på dem.  

 

Folketingsvalg i Danmark 

Så fik vi endeligt valg til folketinget. Desværre fik vi et rigtig dårligt valg. Der har været sagt 

rigtig meget om resultatet fra både tidligere og nuværende medlemmer af partiet. 

Der er ingen tvivl om, at vi ikke kan være tilfredse med resultatet. Vi var oppe på ca. 16% af 

stemmerne ved meningsmålinger inden valget, og vi endte med 5,5%. Vi mistede to mandater, 

hvoraf det ene desværre kom fra Nordsjælland. 

Det er rigtig ærgerligt, da den lokale forankring er vigtig. Det er de lokale kandidater, der skal 

kæmpe mod yderligere udligningsordninger, der udhuler reallønnen her i landsdelen. De skal 

også sikre forsat fokus på ting som forlængelse af Frederikssundsmotorvejen og nedlæggelse 

af Ring 5 korridoren.  

Partiets valg skal naturligvis evalueres. Både på lands-, storkreds- og lokalt plan. Vi skal finde 

de ting, som gik galt, og være bedre forberedt til næste valg. Disse evalueringer må ikke 

forhastes, men skal ske grundigt, så vi har en solid base til næste valg.  

Jeg finder det meget lidt tiltalende at være vidne til personlige angreb på vores formand fra 

både andre partier og fra dele af formiddagspressen. Jeg håber ikke, vores parti nogen sinde 

synker til det niveau.  

En af overraskelserne i dette valg er de resultater som både Moderaterne og Danmarks 

demokraterne har fået. Rent personligt finder jeg det overraskende, at tæt på hver femte 

vælger stemmer på partier, der ikke har noget partiprogram.  

Der er vist flere, der gerne vil høre om f.eks. deres holdning til forsvaret, skattepolitikken og 

ikke mindst klimaudfordringerne samt mange af de andre store politikområder, der vil være 

fokus på i den kommende tid. 

Jeg tror ikke, det kan holde i længden, og forhandlingerne om en ny regering viser jo også de 

store udfordringer, som et sådant valgresultat giver.  
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Pape Power. 
 

Af Egil F. Hulgaard. Folketingskandidat 

 

 

Først og fremmest. Tak til alle jer, der hjalp til under 

Folketingsvalgkampen. I alt delte vi 40.000 flyers ud, hængte mere end 

2000 plakater op - og tog dem ned igen - og afholdt mere end 50 events 

på stationer, i bycentre, ved stadions eller hvor der var vælgere at møde. 

 

Desværre må vi konstatere, at Det Konservative Folkeparti ikke fik det valg, vi alle håbede på 

før valgkampen gik i gang. Meningsmålingerne viste på et tidspunkt op til 15% tilslutning til 

vores parti. Vi endte på beskedne 5,5%. 

 

Hvad gik galt? Som det første blev vi ramt af en kampagne mod Pape og en udlægning af vores 

politik, som vi ikke var tilstrækkelig forberedt på. At melde sig som statsministerparti kræver en 

infrastruktur, vi ikke har. Sidste Folketingsvalg i 2019 blev kritiseret for at være et 

præsidentvalg mellem Løkke og Frederiksen. Dette valg blev ekstremt partilederfikseret. Med 

kritikken af Pape og vores/Papes manglende evne til at lukke kritikken gik det galt.  

 

Vi har ikke Socialdemokratiets valgmaskine, ikke mediernes opbakning, ikke mandaternes 

styrke til at stå imod også urimelige beskyldninger og udlægninger af politik og virkelighed. Det 

vil vi lære af. Vi kommer nok ikke til at stille op som statsministerparti igen de næste 8-20 år…. 
 

Men Pape kan genvinde sin power. Han og partiet rejste sig efter det næsten fatale valg i 2015 

og fordoblede i 2019 vores mandattal. Samtidig er Pape en leder, der tror på sine politiske 

kolleger, på partiet, på mennesker. Han tiltrækker med sin ledelsesstil kompetence, Venstre-

folk m.fl. Han repræsenterer simpelthen det modsatte af Mette Frederiksens autokrate styre. 

Det er vel det, vi kæmper for og imod. Frihed, demokrati, muligheder for den enkelte og en 

sikring af fællesskabet. Vores Danmark, hvor det er håbet der styrer. Det er det Pape står for. 

Håbet. Ikke frygten. 

 

Så stem på Pape, støt op om en leder, der forstår, at ledelse ikke handler om at samle magten 

hos sig selv, men dele den ud til mange. Det er, hvad Pape gør og kan, og det støtter jeg 100%. 

Det håber jeg også, du gør. 
 

Bh  

Egil 
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Konservative Egedal inviterer til 

evalueringsmøde på valgkampen. 
Torsdag d. 8. december kl. 18:30 på Rådhuset, lokale F1.14 

 

Partiet er i disse uger i gang med en grundig evaluering af valgkampen, og i Egedal er vi også i 

fuld gang med arbejdet.  

Det dybdegående arbejde omfatter kvantitative undersøgelser både eksternt og internt, og der 

er planlagt en række interne evalueringsmøder med kandidater, kampagneledere, lokal- og 

kredsformænd. Det er denne evaluering, vi gerne vil inddrage Egedals vælgerforenings i, så vi 

får en god og gennemarbejdet evaluering af valgkampen.  

 

Vi inviterer derfor til en aften med medlemmerne, hvor vi sammen reflekterer over den netop 

afsluttede kampagne. Det er ønsket både at evaluere på den landsdækkende kampagne og 

den lokale kampagne i Egedal.  

 

Det er en opgave vi tager meget seriøst, og vi vil derfor også i løbet af de kommende dage og 

uge ringe Egedals medlemmer op, så alle der ikke har mulighed for at komme til 

arrangementet torsdag d. 8. december, får mulighed for at videregive deres opfattelse af 

valgkampen.  

 

På mødet d. 8. december vil der være deltagelse fra Egedal kredsens spidskandidat Egil 

Hulgaard, medlemmer fra vores byrådsgruppe og repræsentanter fra bestyrelsen.  

 

Tilmelding er ikke nødvendig, men vi vil gerne kunne forberede kaffe, te og kage, så skriv 

venligst til tilmelding@falki.dk hvis du har mulighed for at komme.  

 

 

mailto:tilmelding@falki.dk
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Danmarks Biblioteksforening. 
Af Charlotte Haagendrup. Gruppeformand, byrådsmedlem  

 

Jeg er valgt ind i repræsentantskabet i Danmarks Biblioteksforening.  

 

Fredag d. 11/11 var andet møde i repræsentantskabet i 2022.  

Det blev afholdt i “fængslende omgivelser”, nemlig i Albertslund 
Vridsløselille fængsel.  

 

Udover at tiltræde budget og høre formanden Paw Østergård, 

politiker i Albertslund, som blandt andet i sin tale kom ind på 

hvordan arbejder vi med verdensmålene fremadrettet? Hvordan kan 

vi i foreningen være en konsensusorganisation og samtidig være 

aktivistisk? 

 Vi hørte også om, hvordan Albertslund udvikler biblioteket med kultur, og hvordan de arbejder 

med at få de unge til at komme og engagere sig.  

Thomas Sture Rasmussen (verdensmålskoordinator) holdt oplæg om at tænke biblioteket som 

en politisk strategi. Vi hørte også om det aktivistiske bibliotek, fake news og mere.  

  

Mange interessante oplæg på en enkelt dag, og meget kan vi også tage til os i Egedal 

kommune, hvilket vi bestemt kommer til.  

I denne periode er vi fra Egedal i repræsentantskabet både repræsenteret fra 

medarbejderside, ved Finn Petersen leder af Egedal biblioteker, og fra politikerside ved 

undertegnede.  

Det er allerede interessant, og vi håber, at vi kan få rigtig meget ud af vores pladser de 

kommende år.  

Nu ser jeg foreløbig frem til at melde tilbage til Egedal politisk i udvalget og samle op på de 

mange gode indlæg og snakke ved bordene på en hel dag.  

Det bliver mega spændende.  

 

Hvis du har lyst til at vide mere om Danmarks biblioteksforening og måske læse magasinet, så 

er du velkommen.  

I blad nr. 5 har jeg svaret på,  hvorfor kunst og kultur er vigtig for den enkelte og for 

samfundet, om vi skal have en egentlig kulturpolitik, og om biblioteksloven skal opdateres.  

Det samme har to fra andre kommuner svaret på.  

 

Læs gerne mere om Danmarks biblioteksforening (link:  https://db.dk) og bladet Danmarks 

biblioteker feks. Seneste nr.:  (link: https://db.dk/magasiner/?tema=aargang-2022-nr-5) 

 

Følg bl.a. de konservative byrådsmedlemmer her 

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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Planstrategi 2023 
af Christine Søjbjerg, byrådsmedlem 

 

I Plan- og Byudviklingsudvalget hvor jeg sidder som næstformand, er vi så 

småt ved at igangsætte arbejdet med Planstrategi 2023.  

Planstrategi 2023 sætter de overordnede mål og visioner for kommunens 

fremtidige fysiske udvikling. Planstrategien er vigtig, fordi den er 

forløberen for kommuneplanen. Det er på baggrund af planstrategien, at 

Byrådet skal beslutte, om der skal laves en fuld revision af 

kommuneplanen, om der skal laves en delvis revision af enkelte temaer 

eller om kommuneplan 2021 skal genvedtages uden ændringer. Det er således i 

planstrategien, der bliver taget de første skridt og sat en retning for den fremtidige udvikling af 

vores byer, byområder, landsbyer og for det åbne land, naturen og meget mere.  

I starten af denne byrådsperiode definerede udvalget nogle fokusområder for vores arbejde 

de kommende fire år. Vi besluttede, at vi ville skabe en god sammenhæng mellem 

eksisterende by og ny by. Vi besluttede også, at vi ville skabe bykvalitet for eksisterende 

borgere ved udvikling af fritidsområder, mere natur og bymidter, og at vi ville afsætte god tid til 

tidlig borgerinddragelse med gennemsigtighed i processerne.  

Som en del af den tidligere borgerdialog om Planstrategi 2023 har vi afholdt nogle 

fokusgruppeinterview om fire overordnede temaer:  

 

• En natur i balance – vi benytter og beskytter 

• Sammenhængende byer 

• Aktiv grøn omstilling 

• Stærk erhvervsudvikling 

Jeg selv deltog i fokusgruppeinterviewet på Rådhuset med temaet ”sammenhængende byer” 
og interviewet blev foretaget af to af vores dygtige administrative medarbejdere.  

Vi var i alt fem politikere der deltog. Vores rolle var at varetage byrådets interesse og at høre 

borgernes perspektiver, ideer og forslag. Vi måtte gerne være nysgerrige, men ellers skulle vi 

udelukkende lytte og observere. Det i sig selv kan godt være svært, når politikere samles om et 

bord ☺.   

 

Derudover bestod fokusgruppen af 10 borgere, der var nøje udvalgt således, at Egedals 

borgere og deres interesser var repræsenteret så bredt som muligt. Der var to unge piger fra 

vores 10. klassecenter, og ellers var der repræsentanter fra Borgerdialogudvalget, Egedal 

Kulturelt Samråd, Egedal Idrætsfællesskab, Egedal Landsbyråd, Seniorrådet og en beboer fra 

det nye byudviklingsområde i Egedal by.  

 

I den første samtalerunde blev der stillet skarpt på det bæredygtige lokalsamfund og på, 

hvordan vi kan udvikle vores eksisterende bysamfund i respekt for de lokale kvaliteter og 

karakterer, samtidig med, at vi skaber værdi og tilpasser os fremtidige behov og tendenser. 

Udfordringen er jo, at vi ikke ønsker at inddrage for meget åbent land, og vi vil bevare Egedals 

grønne forstads- og landsbykarakter. Der var rigtig mange gode bud fra fokusgruppen, men 
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overordnet var der et stort ønske om, at vi skal være en kommune med flere boligformer til 

alle livets faser – hele livet. Der var flere fra gruppen der påpegede vigtigheden af, at der ikke 

skal bygges for tæt eller for højt, at vi skal tænke mere i senior- og ældrevenlige boliger med 

fokus på fællesskaber. Særligt blev det fremhævet, at det langt fra er alle, der ønsker at flytte til 

en lejlighed, når man skal på pension, men at man ønsker at bo i et lille gårdhavehus med lidt 

græs. Vi skal huske, at vi er en landkommune, og det skal vi bibeholde fremfor at være en 

forlængelse af København. Omvendt så blev det også fremhævet, at et lejlighedskompleks med 

elevator og udsyn til naturen, i for eksempel Egedal by, er et aktivt valg for flere, der ønsker 

fællesskabet rykket tættere på, når man bliver ældre og pensionist.  

 

I den anden samtalerunde blev der stillet skarpt på udvikling af nye bydele og på, hvordan vi 

kan sikre sammenhæng på tværs af bysamfundene og samtidig fastholde kvalitet og lokal 

forankring, når vi planlægger og byudvikler. Her er det vigtigt at byudviklingen giver værdi til 

både dem som allerede bor i Egedal og for tilflytterne. Det er ligeledes vigtigt, at vi styrker 

engagementet og fællesskabet i lokalsamfundene, når byerne vokser og nye borgere kommer 

til, så der skabes en god sammenhæng mellem de nye bydele og de eksisterende 

boligområder, både fysisk og socialt. Og så er det også vigtigt, at vi finder en god balance 

mellem fordelene ved at samle aktiviteter i for eksempel kulturmagneter eller aktivitetsmiljøer 

omkring skolerne, og samtidig have tilbud lokalt ude i de nye bydele.  

 

Der kom mange gode pointer frem under denne runde blandt andet vigtigheden af, at styrke 

fællesskabet og udnytte fordelene ved at have flere multifunktionelle kvadratmeter og tænke 

nyt og større. Modsat blev det fremhævet at de små foreninger akut mangler fælleslokaler, og 

at man risikerer at afvikle det frivillige engagement, hvis ikke man finder en løsning på det. Der 

var stor enighed om, at man skal arbejde på at nedbryde skellene mellem bysamfundene og 

skabe et mere ”fælles Egedal”.  
 

Et helt konkret forslag gik på, at man kunne overveje at inddrage grundejerforeningerne i et 

fælles forum, og høre hvad der rører sig hos dem. Det vil være en stor fordel ved større 

projekter som for eksempel indsatser for biodiversitet og udrulning af fjernvarme. Endelig var 

der stor enighed om, at infrastrukturen, de små cykelstier og busruterne mellem 

bysamfundene skal sikres, så det er nemt at komme rundt i Egedal.  

 

Jeg gik fra Rådhuset den aften, meget glad og meget klogere på i hvilken retning vores borgere 

ønsker, vi skal. Og endnu engang blev jeg bekræftet i, at politik uden borgerinddragelse ikke 

kan bruges til meget andet end personlige prestigeprojekter. Og dem er jeg ikke fortaler for. Så 

tak for Egedals borgere og det engagement, de møder op med, når der indkaldes til 

borgermøder og opfordres til borgerinddragelse og dialog. Meget mere af det ☺.   
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Kommende arrangementer 

 
 

 
 
 

Evalueringsmøde ift. Folketingsvalget den 01.11.2020. Foregår i lokale F1,14 på Egedal Rådhus 

torsdag den 08.12.2022 kl. 18.30. Se invitation på side 3. 

 

Nytårskur med bobler og kransekage for vælgerforeningens medlemmer. Foregår søndag den 

08.01.2023. Nærmere om tid og sted følger, men sæt allerede nu X i kalenderen.  

 

Generalforsamling i vælgerforeningen.  Foregår i Byrådssalen på Egedal Rådhus mandag den 

23.01.2023. Der vil mulighed for spisning inden generalforsamling. Nærmere følger. 
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Distribution: Nyhedsbrevet udsendes pr. mail til alle medlemmer af Den Konservative 

Vælgerforening i Egedal, der har oplyst en mailadresse til vælgerforeningen. Nyhedsbrevet 

offentliggøres ligeledes på foreningens hjemmeside. 

 

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 Susanne 

Christensen ved mail til susse0403@gmail.com  

 

Læserbreve til Nyhedsbrevet: Du er som medlem altid velkommen til at sende et indlæg 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. 

 

 

https://konservative.dk/mitc/
mailto:susse0403@gmail.com

