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

 

Et års krig i Europa. 

Nu nærmer vi os 1 årsdagen for krigen i Ukraine. Det er ganske 
forfærdeligt, at der nu (igen) har været krig i et år i Europa. Man 
skulle ikke tro, det var muligt i 2023, men Putin sender stadig flere 
og flere soldater ind i krigen. Soldater, der er tvangs mobiliseret og 
sendt frem næsten uden uddannelse. Rigtig mange af dem går den 

sikre død i møde, da de sendes frem i angreb uden nogen form for hensyntagen til 
tabene.  
Jeg synes, det er skrækkeligt, at der ikke er mere modstand i Rusland. Men det viser 
nok, hvor magtfuld propaganda kan være. Det bør måske også kalde på overvejelser 
hos os. Vi bør måske ikke længere være så naive, som vi har været længe, og tro på, at 
samhandel er nok til at sikre freden. Det virker tydeligvis ikke, når man står overfor en 
despot. 
Vi skal blive ved med at holde fokus og hjælpe Ukrainerne i deres kamp mod 
overmagten.  
Vi konservative har i mange år kæmpet for, at vi opfylder det løfte, vi har givet til NATO 
om at bruge 2% af BNP på vores militær, så vi igen kan få et troværdigt forsvar. Nu ser 
det endelig ud til at lykkes, men det kræver et langt og sejt arbejde at få genrejst et 
ordentligt forsvar for Danmark.  
 
Regeringen og folketinget. 

Vores SVM-regering er ikke kommet så heldigt fra start. Deres afskaffelse af Stor 
Bededag har givet en del uro rigtig mange steder. Jeg oplever protester fra 
fagbevægelsen, hvilket nok var ventet, men også protester fra flere af landets 
biskopper.  
Personligt kan jeg ikke se det store problem med at afskaffe denne helligdag, når vi nu 
ifølge OECD er et af de lande, hvor befolkningen arbejder mindst. Vi skal hele tiden 
være klar over, at vi konkurrerer med lande, hvor hver enkelt præsterer mange flere 
timer om ugen.  
Når vi har så meget snak om denne helligdag, bliver jeg lidt nervøs, for hvad laver 
regeringen imens, nu hvor fokus er rettet et andet sted.  
Der sker jo også en del i de øvrige partier, hvor Venstres formand desværre er gået ned 
med stress, Pernille Vermund har forladt pladsen som formand for NB, og 
Messerschmidt rigtig har sat sig i front for DF. Man kan godt frygte for politisk kaos, når 
vi når længere frem på året.  
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Politikken i Egedal. 

I den seneste tid har politikken i Egedal båret præg af, at der er stor uenighed på 
skoleområdet. Alle i byrådet vil det bedste for børnene, men der er ganske stor 
uenighed om, hvordan det skal udmønte sig i praksis. Vores egne byrødder gør, hvad 
de kan for at samarbejde til alle sider, men det er ikke nemt, når der er så langt til 
nogle af partierne, der har set sig blinde på et fast klasseloft uden at anvise 
finansieringen.   
Arbejdet med den nye bydel i Kildedal skrider frem. Jeg tror, det bliver spændende at 
se, hvordan alle hidtil opnåede erfaringer fra bl.a. Egedal by kommer i spil, når Kildedal 
udstykningen skal realiseres. Byrådet arbejder sammen med Ballerup, så 
bebyggelserne i de to kommuner kommer til at stå i harmoni med hinanden.  
Hvis man følger læserbrevene for tiden, er kommunens største problem de nye affalds 
spande. Vi er nødt til at følge påbuddet med at sortere i 10 fraktioner, men desværre 
trækker det ud med at skaffe de nye spande. Det er vist problematisk at skaffe 
spandene, og de firekammer spande, der skal ombygges, bliver til manges fortrydelse 
byttet med andre og meget brugte spande. Nogle af dem endda ikke tømt helt.  
Den sag kan vi ikke være stolte af i kommunen. Hos mig selv (og hos mange andre) kan 
jeg se, at affaldsbidraget steg voldsomt, og vores to spande med henholdsvis restaffald 
og madaffald blev byttet til en enkelt spand, der er delt, så vi fik halv kapacitet og har 
haft det i snart 6 mdr. Vi har så modtaget brev fra kommunen om, at de nye spande er 
i restordre og ikke kommer foreløbig.  
Med den store fokus, der har været på dette område, bør vi måske sikre lidt mere 
fokus. Det at få tømt affald bør ikke tage så meget tid hos alle borgerne.  
 

Vi har et stærkt demokrati, men 

det går den forkerte vej. 
 

Af Egil F. Hulgaard. Folketingskandidat 

 

Bededagsdiskussionen indeholder nogle store demokratiske 
knaster, der bør få vores parti til at kræve en Folkeafstemning. Det 
er nødvendigt for at få vores demokratiske udvikling på ret spor. 
Som konservative tror vi på den kompetente, ansvarlige borger, 
som kan tage ansvar for lokale beslutninger. Som Schlüter sagde: 
“Beslutningerne skal tages så tæt på borgerne som muligt.”  Sådan 

er det ikke gået siden. 
 
Dynamikken i Folketinget forhindrer ofte en decentral demokratisk udvikling. Enten 
uddelegerer regeringen udviklingen til et centralt ekspertudvalg sammen med en 
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politisk ambition. F.eks. er den seneste Folkeskolelov og loven om 
naturnationalparkerne i høj grad dikteret af faglige eksperter, der tror, de ved bedst. 
Andre gange blive lovgivning helt absurd detaljeret. De udskældte Jobcentres virke er i 
vid udstrækning dikteret af Folketinget ned i detaljen. Regeringens ambition om at 
sætte kommunerne fri strander administrativt og politisk på diskussionen om “hvor 
fri?”. 
Regeringens indre politiske dynamik er også et problem. At forsøge at tvinge 
bededagsbeslutningen igennem ved at true med, at en afvisning udelukker partiet fra 
indflydelse på forsvarsforliget, er ikke demokrati. Det er bøllemetoder iklædt 
magtarrogance. At tilsidesætte et hundredårigt demokratisk samarbejde med 
Folkekirken for at diktere afskaffelsen af en helligdag er heller ikke det demokrati, jeg 
ønsker. Men hvor er den åbne demokratiske debat om, hvorvidt man kunne skabe et 
forøget arbejdsudbud på en anden måde mellem Folketingets 13 partier? Den er 
fraværende, fordi de tre regeringspartier har låst sig inde på Marienborg og forsøger at 
diktere deres politik igennem uden en åben demokratisk debat, der måske kunne 
anvise en bedre vej til målet. En fornuftig, detaljeret, samfundsoplysende debat. 
Afskaffelsen af Bededag svarer til, at vi alle arbejder to minutter mere om dagen. 
Kunne man ikke sammen med kirken og arbejdsmarkedets parter finde en løsning? 
Det tyder på at den politiske dynamik i regeringen ikke tillader den fleksibilitet og 
åbenhed, der skal til for at skabe fornuftige løsninger, og det er en udfordring for os 
alle. 90 mandaters diktat er ikke demokrati. 
 
Per Stig Møller har i Berlingske præcist beskrevet, hvorfor Store Bededagssagen 
udtrykker et - i dansk sammenhæng - problematisk demokratisyn fra regeringens side, 
og hvorfor sagen lige præcis nærmest er skræddersyet til de tanker om et mindretals 
mulighed for at kræve en folkeafstemning, som kom ind i Grundloven i 1953. 
 
Det var i høj grad Det Konservative Folkeparti sammen med Venstre, som krævede 
folkeafstemninger ind i 1953-Grundloven til gengæld for afskaffelsen af Landstinget. 
Folkeafstemninger skulle fungere som en bremse på forhastede beslutninger og som 
en mindretalsbeskyttelse. Præcis, hvad der er brug for lige nu. 
 
Her kunne man lægge til, at idémanden bag planen om at sende jordlovene til 
folkeafstemning i 1963 var de konservatives Poul Møller, Per Stigs far, og de 
konservative fik efterfølgende Venstres leder Erik Eriksen med på idéen. Vi bør følge op 
i dag. Vi bør være et parti, der er på demokratiets side frem for magtens.  
 
En Folkeafstemning om Store Bededag har kun eet udfald. Vi bør stoppe regeringens 
“vi-har-90-mandater”s tilgang til regeringsførelse, pointere, at man ikke i et demokrati 
bør diktere sin politik med sine 90 mandater, og bevare Store Bededag ved at kræve en 
Folkeafstemning. 
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Håndtering af de 18–21 årige i den 

kommunale tandpleje. 
Af Birgitte Neergaard-Kofod. Byrådsmedlem  

Med finansloven for 2021 blev vederlagsfri tandpleje for de 18-21 
årige vedtaget. Enhedslisten har i mange år kæmpet for dette, og 
denne gang lykkedes det til stor overraskelse for mange. Lovgivning 
og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen kom noget på bagkant, så 
den kommunale tandpleje har været lidt i venteposition. Nu er 
lovgrundlaget og finansieringen kommet på plads. Desværre er 

denne ordning fuldstændig underfinansieret, hvilket vil komme til at presse vores ellers 
meget velkørende kommunale tandplejer rundt om i landet. Samtidig bliver vi også 
presset på, at den kommunale tandpleje skal rumme 4 ekstra årgange, når ordningen 
er fuldt implementeret i 2025, hvilket vil stille yderligere krav om ekstra ressourcer bl.a. 
både i form af ekstra personale og tandlægestole 

Det var netop håndteringen af de 18-21 årige i den kommunale tandpleje, vi 
behandlede først i ældre- og sundhedsudvalget og siden hen i økonomiudvalget og 
byrådet. Der er fra Indenrigs- og Sundhedsstyrelsen lavet nogle puljer, man kunne 
søge til håndteringen. Egedal kommune havde i efteråret søgt til et projekt, hvor man 
vil udbygge den ene af vores kommunale klinikker med to ekstra stole samt tilbygge 
personalerum og kontorlokaler. Egedal kommune får del i puljepengene, men det 
forudsætter en medfinansiering på 2,73 mill kroner, hvis vi skal modtage de lidt over 3 
mill kroner i puljepenge. 

Denne sag ramte lige ind i mit fagområde. Jeg arbejder selv som tandlæge i en anden 
kommune, og mine erfaringer herfra samt mit kendskab til den kommunale tandpleje 
generelt gjorde, at jeg ikke er sikker på den løsning, man har fundet for Egedal, er den 
bedste. Flere kommuner rundt om i landet går fra små decentrale klinikker til større 
klinikker, hvor man opnår bedre tilbud til borgerne trods den i nogle tilfælde længere 
afstand til klinikken. Et godt eksempel er f.eks. center for tandregulering, hvor Ballerup, 
Furesø og Egedal kommune er gået sammen i et samarbejde om de børn, der har 
behov for tandregulering. Dette gør, at man samler ekspertisen og f.eks. også har 
lettere ved at rekruttere personale, hvilket ellers i stigende grad også er begyndt at 
være vanskeligt indenfor tandlægefaget. 

Hvorfor ikke tænke mere visionært og trække os op i et højere perspektiv, når vi skal 
finde en løsning for vores kommunale tandpleje?!  
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Derfor stillede vi i konservative sammen med Lokallisten Ny Egedal og Venstre 
følgende ændringsforslag til januars byrådsmøde:  

"Indstillingspunkt 1 anbefales. Samtidig foretager administrationen en undersøgelse, 
hvor man ser på tandplejen i et bredere perspektiv, således at både placering og drift 
inddrages i de videre overvejelser med henblik på at optimere og effektivisere Egedals 
kommunale tandpleje samt have øje for positive afledte konsekvenser på andre 
områder.  

Den tildelte støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt kommunens evt. egen 
medfinansiering må ikke anvendes, før end byrådet har taget stilling til undersøgelsen 
og besluttet den endelige håndtering af 18-21 årige patienter." Ændringsforslaget blev 
vedtaget af et enigt byråd. Med det får vi administrationen til at kigge på flere løsninger 
for tandplejen, som måske også kan give fordele andre steder end kun i tandplejen. 
Her tænker jeg på frigivelse af plads/kvm på skoler, der er presset på pladsen. Lad os 
finde en løsning, der kan gavne vores kommune på flere måder - Ikke hovsa løsninger!  

Det har også været diskuteret om private tandlæger kunne få opgaven. Normalt er jeg 
som konservativ meget for private løsninger, men her vil det blive en meget dyr løsning 
for kommunen. Det er en ‘skal’-opgave for kommunerne. Vi skal tilbyde gratis tandpleje 
til de yderligere fire årgange. Desværre er loven som nævnt totalt underfinansieret: 
Den kommunale tandpleje bruger ca. 1500 kr. pr år pr ung i alderen 16-18 årige. Hvis 
den unge går i privat regi koster det ca. 2500 kr. pr år. Det har man vidst længe. Med 
den nye ordning siger finansieringen 1250 kr. for de unge 18-21 årige pr år. Dermed er 
ordningen totalt underfinansieret, og det vil koste kommunerne rigtig mange penge at 
sende patienterne til privat tandlæge. Hvis vi gør det, skal de private tandlæger lave 
aftale med kommunen om betaling. De får kun det beløb, som kommunen giver tilskud 
til. Derfor siger mange private tandlæger allerede nej til at modtage patienterne, da 
dette vil være ren tilsætning for dem. Alternativt beder de patienterne betale 
differencen. 

Det er lovgivningen, den er gal med - så tak til Enhedslisten for dette. 

Selv hvis alle vælger kommunalt, så ender det alligevel med en øget udgift. Vi får langt 
flere udgifter til f.eks. visdomstandsfjernelser, da det jo netop er i den aldersgruppe, 
man oftest fjerner dem, og det er der ikke indtænkt i finansieringen. Det vil kunne 
mærkes i den kommunale tandpleje, der så må finde pengene et andet sted i 
budgettet. 

Det private tilbud skal være der, men hvis alle vælger privat, så vælter økonomien. Hvis 
vi desuden ikke har et tilbud for de 18-21 årige i den kommunale tandpleje, så mangler 
den ene side af det frie valg - og dermed lever vi ikke op til lovgivningen. 
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For mig gælder det om, at vi støtter op om bevarelsen af den gode tandsundhed, men 
også overholder lovgivningen samt har fokus på kommunens økonomi.  

 

 

Valgprogrammet.  
af Christine Søjbjerg, byrådsmedlem 

 

Vores valgprogram er ikke bare et stykke papir, der ligger i skuffen. 

Det er et uvurderligt bestyrelsesgodkendt arbejdsredskab, der 

sikrer, at vi kan navigere politisk inden for det mandat, vores 

vælgere har givet os.  

 
I den konservative byrådsgruppe har vi ofte fat i vores valgprogram 

for at sikre, at vi hele tiden arbejder målrettet for at indfri vores valgløfter, og for at 
sikre, at vi er på rette kurs. Det står nogen gange sin prøve, eftersom vi er i 
konstituering med partier, der rigtig gerne vil trække os i en anden retning.  
Det er jeg meget bevidst om, og det er jeg også forberedt på, når jeg deltager på 
udvalgsmøder, byrådsmøder eller i øvrigt møder mine byrådskollegaer i det politiske 
rum.  
Nogle gange går tingene bare rigtig, rigtig stærkt i politik i Egedal.  
Og netop derfor er det uvurderligt, at vi allerede fra starten af denne byrådsperiode, 
har haft et fint, bestyrelsesgodkendt og detaljeret valg- og partiprogram, som vi kan 
navigere efter, når vi udvalgsbehandler, forhandler og træffer vigtige beslutninger i 
byrådssalen.  
Det er både vigtigt og nødvendigt, at vi kan agere hurtigt og træffe politiske 
beslutninger på egen hånd og samtidig have ro i maven velvidende, at vi med 
valgprogrammet i hånden er inden for skiven.  
 
Senest har jeg brugt – og støttet mig op af vores valgprogram ved februar 

måneds møde i Skole- og Uddannelsesudvalget.  

Sidste år godkendte vi i Skole- og Uddannelsesudvalget en ændring af 
styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Egedal, hvor klasseloftet blev sænket fra 28 til 26 
elever under forudsætning af, at et fremsat lovforslag for området blev vedtaget. I 
mellemtiden blev der udskrevet folketingsvalg. Det standsede alle lovprocesser, og 
lovforslaget med klasseloftet og den finansiering, der skulle følge med fra Staten til 
kommunerne, blev ikke vedtaget.   
Vores administration indstillede, at vi dispenserede fra styrelsesvedtægten og fastholdt 
et klasseloft på 28 for de kommende 0.-klasser. På mødet stillede SF og Lokallisten Ny 
Egedal et ændringsforslag om, at klasseloftet på maks. 26 elever skulle indføres, og at 
finansieringen skulle findes inden for skolernes egne eksisterende rammer. Hvis 
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skolernes ledelse midt i året, hvor både timer og økonomi er så godt som disponeret, 
bliver bedt om at finde penge til opdeling og oprettelse af flere klasser, så vil 
ressourcerne hertil blive hentet fra to-voksenordningen, som herved ville blive udfaset. 
Netop to-voksenordningen er en del af vores valgprogram, hvor det er detaljeret 
beskrevet. I denne periode har vi ikke bare formået at få ordningen indført og fastholdt 
for vores elever i indskolingen. Vi har også formået, at få den udvidet til også at 
omfatte mellemtrinnet. Naturligvis fordi vi ved, at to-voksenordningen er et vigtigt 
redskab for skolernes ledelse, når der er behov for at skabe ro og stabilitet for en 
udfordret klasse, så trivsel og læring øges.   
Med vores valgprogram i hånden var jeg derfor ikke i tvivl om, at det var i 
overensstemmelse med god konservativ politik, at jeg kæmpede for at bevare to-
voksenordningen og sammen med Socialdemokratiet og Venstre stillede et 
ændringsforslag om, at vi ville dispensere for styrelsesvedtægten, men at der i 
forbindelse med de kommende budgetforhandlinger regnes på en klassekvotient på 
25 elever og en samtidig bibeholdelse af to-voksenordningen, uagtet om lovgivningen 
med finansiering er faldet på plads. Et ændringsforslag som i øvrigt endte med at blive 
stemt igennem af et enigt skoleudvalg.  
 
Vi vidste at både SF og Lokallisten Ny Egedal helt sikkert ville fremstille os i et dårligt lys 
både i pressen og på de sociale medier. Så med valgprogrammet i hånden kunne jeg 
med ro i sindet sammen med Socialdemokratiet og Venstre sidde til meget sent og 
udarbejde en pressemeddelelse til udsendelse tidligt næste morgen, hvor vi 
redegjorde for vores overvejelser, hensigter og fremadrettede planer i forhold til den 
beslutning, vi havde truffet. Formandskabet slap for en opringning fra mig på den 
forkerte side af midnat, men modtog naturligvis en orientering om pressemeddelelsen 
inden udsendelsen.   
Så konklusionen på det må være, at det er af afgørende betydning for vores 
byrådsarbejde, at vi har et godt styringsværktøj i vores valgprogram, der er 
retningsgivende og giver os handlefrihed til at agere hurtigt i de situationer, der opstår, 
og samtidig sikrer, at det er den gode konservative politik, der bæres frem.  
 
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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Referat af generalforsamling i den konservative vælgerforening den 

23.01.2023 kl. 19.00 

Antal fremmødt medlemmer 43 incl. bestyrelsen 

 
 
 

 Velkomst ved Lars Falk Hansen. 

Foreningens formand Lars Falk Hansen bød velkommen til årets generalforsamling, der for 
de interesserede medlemmer var startet med fælles spisning. 
 

1 Valg af dirigent.  

Bestyrelsen foreslog Torben Qvist formand for Vælgerforeningen i Furesø, og han blev valgt 
uden modkandidater.  
Dirigenten konstaterer efterfølgende at generalforsamlingen er lovligt indkaldt iht. 
foreningens vedtægter. 
 

2 Valg af stemmetællere 

Mette Hansen og Kirsten Haugbøl blev valgt. 
 

3 Beretning om foreningens virke ved formand Lars Falk Hansen. 

Så er der gået et år mere. 2022 startede ud med forsat Corona restriktioner som til alt held 
blev ophævet den 1. februar.  
Vi kunne så tro at verdenen gik tilbage som før, men den tanke blev ødelagt, da Putin 24 dage 
senere angreb Ukraine. En forfærdelig handling, som lige siden har medført død og 
lemlæstelse i regionen.  
Vi kan sige meget om krigen, men vi skal måske bruge lejligheden til at kikke indad. Hvordan 
kunne vi i Europa blive så afhængige af Rusland, som vi pludselig opdagede at vi var. Det må 
vi lære af, og tage vores forholdsregler for at det ikke skal ske igen.  
Vi bør måske også tage et kik mod Kina. Store dele af vore produktion ligger derude i 
Fjernøsten. Er vi også ved at blive afhængige af et regime, som det Kinesiske?  Det giver stof 
til eftertanke.  
2022 var også året, hvor vores nye byrådsgruppe fik lov til at vise deres værd. Vi vil om lidt 
høre direkte fra dem om deres arbejde.  
Da vi har to nye byrødder i gruppen, har der været en stejl læringskurve for deres 
vedkommende, men de er kommet rigtig godt i gang, og er hurtigt faldet godt til i byrådet. 
Nogle vil endda sige, at det ser ud som de har siddet der i mange år.  
I 2022 evaluerede vi også det foregåendes års kommunal- og regionsvalg, så vi fik samlet 
læringen fra valgene, til brug næste gang.  
I April måned havde Mette Abildgaard inviteret til møde med den Ukrainsk Ambassadør 
Mykhailo Vydoinyk som havde lovet at komme i landstingssalen og tale i ½ time om 
forholdene i hans land. Han endte med at tale i 1½ time, da der var mange spørgsmål i 
forbindelse med krigen.  
Det årlige grundlovsmøde blev i 22 afholdt i Skovhavegård i Kirke Værløse, da det var Furesø’s 
tur til at arrangerer. Et rigtigt godt arrangement, der ”som sædvanligt” blev afholdt i 
glimrende vejr.  
Årets landsråd foregik i Tivoli, og det var beskåret til en dag, da partiet var bange for at 

komme i klemme, såfremt Mette Frederiksen udskrev valg, mens vi alle var samlet.  
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Vi var mange deltagere fra partiet, og vi mødte også mange andre konservative fra hele 
landet.  
Jeg vil gerne anbefale alle at komme med til næste landsråd, selv om det formentlig bliver i 
Herning. Datoerne er dog ikke kommet endnu. 
2022 bød også på et folketingsvalg. Vi mente at være godt forberedt, og Egil Hulgaard havde 
startet valgkampen i god tid, så han nåede at komme ud og tale med rigtig mange vælgere 
allerede inden valget blev udskrevet.  
Vi fik 4 ugers reel valgkamp mod de normalt 3 uger. 
Resultatet af valget kan vi på ingen måde være tilfredse med. Skal jeg være helt ærlig, syntes 
jeg heller ikke, at resultatet afspejler Egils indsats. Han var aktiv i mange uger før, og under 
hele valgkampen. Men det hører vi nok mere om lidt senere i dag, når han selv får ordet.  
Her i vælgerforeningen har vi forsøgt at evaluerer den konservative valgkamp. Vi havde 
planer om at række ud til alle medlemmer på telefon, men grundet sygdom nåede vi ikke alle. 
Men stor tak til dem vi fik fat i.  
Der var stort sammenfald i vores vælgerforenings samlede evaluering, når man 
sammenlignede den med tilsvarende evalueringer i storkredsen.  
Det er rart, for så er der noget konkret at arbejde med.  
Vi har i storkredsbestyrelsen haft besøg af Søren Pape og Søren Vandsø for at få deres 
vurderinger af valgkampen. Det var et lukket møde, så jeg kan ikke referer fra det, men en 
enkelt ting fra mødet kan jeg sige. Mest for at synliggøre, hvad Søren Pape har været oppe 
imod. 
Ekstra Bladet havde valgt at køre, hvad de selv kalder en ”kampagne” mod Pape, da ”det var 
hans tur”. Efter min mening en meget ubehagelig måde at drive journalistik på.  
Papes mand beskyldte EB for ikke at være jøde. Det er faktuelt forkert. Hvis din mor er jøde, 
bliver du også jøde. Da Joshua boede i på en ø Caribien, hvor der ikke fandtes en Synagoge, 
fandt han sammen med 7-dags adventisterne, da der er stort overlap på, hvordan de udlever 
deres tro.  
Ekstra Badet sendte en mand til øen, og talte med disse 7-dags adventister, der roste Joshua 
for hans engagement og arbejde i deres kirke.  
Dette blev lavet om til at han ikke var jøde.  
Det er 3 år gamle oplysninger, som de bare har gemt til der kom valgkamp. Det syntes jeg 
ikke er seriøst journalistik.  
Vi, og vores parti, har lært meget af denne valgkamp, og vil være bedre forberedt til næste 
gang, der udskrives valg til folketinget.  
Vi har jo også lokalt oplevet Ekstra Bladets arbejdsmoral, da de skulle lave artikler om Ulrik 
John Nielsen fra Lokallisten. Det var pinligt at sidde på tilhørerpladserne, og se dem ”Snig 
fotograferer” ham under byrådsmøderne.  
En årvågen rådhusbetjent bad dem stoppe, ellers ville de blive smidt ud, da fotografering er 
forbudt under byrådsmøderne).  
I 2022 havde vi også afstemning om EU forbeholdet. I den anledning havde vi arrangeret et 
møde i Smørum Kulturhus, hvor Egil Hulgaard sammen med Matilde Powers fra 
Socialdemokratiet, Øjvind Visholm fra Enhedslisten og Carsten Svensson fra Dansk Folkeparti 
debatterede forbeholdet. 
 
I den forgangne periode har vi, som noget nyt, afholdt en konservativ nytårskur 2 steder i 
kommunen. Det var en succes, som vil blive gentaget næste år.  
Byrådsgruppen vil også holde nogle åbne månedlige møder, hvor man bare kan høre om de 
aktuelle politiske emner. Det hører vi nærmere om inden længe.  
Det er midt håb, at vi i det nye år, vil kunne tilbyde både politiske arrangementer, som nogle 
af lidt mere social karakter, og det vil bestyrelsen arbejde med efter generalforsamlingen. 
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Rent praktisk har 2022 også været året, hvor vi har haft en del problemer med partiets 
medlemssystem, og hjemmesider. Det er katastrofalt, at man midt i en valgkamp ikke kan se 
vores hjemmeside, hvor vi udstiller informationer. Ligeledes er det ikke optimalt, at vi ikke 
kan tilgå medlemssystemet, så vi ved ikke rigtigt hvad der sker på den front.  
Vi har adresseret dette problem via storkredsen, som presser på for en varig stabil løsning.  
Vi vil i bestyrelsen gå ind i 2023 med fornyet energi, og forhåbentlig se mange af jer til de 
kommende arrangementer. 
Beretning godkendt uden kommentarer. 
 

4 Beretning om byrådets virke det forgangne år 

 
Charlotte Haagendrup oplever gennem hendes mange år som byrådsmedlem, at 
kommunerne har fået sværere kår, blandt andet større udgifter på det specialiserede 
område og ældreområdet, og aktuelt står kommunen overfor store udfordringer ift. 
rekruttering på flere af velfærdsområderne.   

Kommunerne kan ikke blive ved med at få flere opgaver og samtidig blive pålagt at finde 
pengene uden tillæg. Hvis det fortsætter vil alle 98 kommuner på sigt vil komme til at udhule 
eksempelvis både velfærds- og klimaområdet. 
Generelt ser kommunerne ind i budgetter, der bliver sværere.  
 
Konservative har gennem det første år i denne valgperiode arbejdet på at få nogle af 
valgløfterne fra valget i 2021 indfriet, og for den konservative byrådsgruppe er målet, at gøre 
det bedste for de fleste borgere i Egedal.  
Vi kan sætte hak i flere af vores valgønsker og valgløfter fra valget i 2021, og det er de 3 
byrødder stolte af. Charlotte oplever at gruppen i denne periode kommet længere end vi har 
været i tidligere perioder. 
 
I valgprogrammet skrev vi bl.a.:  

 Fokus på etablering af friplejehjem – at det vil være muligt at vælge et friplejehjem.  
 At byudvikling sker i passende tempo. 
 At samarbejde med eksterne leverandører så fiberforbindelser bliver tilgængelige for 

alle borgere og virksomheder.  
 Tidssvarende rammer for skolerne i Egedal.   
 Etablering af partnerskaber imellem erhverv og skoler og foreninger.  
 Arbejde for at tilbyde boligtyper som muliggør unge med handicap eller udsatte 

borgere kan flytte hjemmefra, men forblive tæt på pårørende og det trygge netværk.  
 At der som en del af planen ift. 2028 opføres 3 nye idrætshaller 

 
Alt det her er jo blot en del af det arbejde byrådsgruppen knokler på for at få til at ske. For 
eksempel indvies Højhallen / hal 2 i Ølstykke den 27.01. kl. 16.00, og det er kommet i stand 
via private donatorer. Tennishallen i Smørum er også ved at være klar til politiks behandling. 
Med hensyn til fibernet er dette nu startet op via 2 lokale virksomhedsejere, der gerne ville 
presse på. De konservative bakker stadig op om de skoleinvesteringer, der blev lagt i sidste 
periode, og står også på, at det må være i alle skoledistrikter. 
 
Den nye byrådsgruppe og byrådet generelt har knoklet på for at lære hinanden at kende, at 
lære at samarbejde – og lære at være både enige og uenige.  
Charlotte oplever det er en fornøjelse at være gruppeformand for den konservative 
byrådsgruppe, sammen får de nogle fantastiske idéer 
De 3 by-rødder vil gerne i tættere kontakt med medlemmerne, og derfor starter de ”politisk 
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café” møder op i februar måned. En gang om måneden året rundt vil de rigtig gerne tale 
politik med medlemmerne, og første gang er mandag d. 20.02. kl. 19.00-20.30.  
Her kan man eksempelvis spørge ind til politiske emner, komme med input til det politiske 
arbejde, og til budget.  Der tages forskellige temaer op hver måned, og disse kan 
medlemmerne også få indflydelse på. 
 

Birgitte oplever, at det første år som byrådsmedlem er fløjet afsted! 
 - med Skraldespande, klimatilpasning af Stenløse å, Søagergrund, diesel til busruter, private 
daginstitutioner kontra kommunale, friplejehjem, forsvarsforbeholdsafstemning, svimlende 
summer i budget - hvad skal prioriteres, masteplaner, energikrise, fjernvarmeudrulning, 
merforbrug på 50 mill. kr, snakke om skattelyvirksomheder, co2reduktioner, inflation, flyve 
indenrigs, politisk topmøde i Ålborg, deltage Sundhedskonference, folkemøde på Bornholm, 
workshop om planstrategi og om trafiksikkerhed, at holde Sct Hans tale i Ledøje - kæmpe 
ære, folketingsvalg – desværre med et skidt resultat for os konservative, lære byrådet at 
kende, lære at være udvalgsformand, lære ældre og sundhedsudvalg at kende, lære 
borgerdialogudvalg at kende, lære seniorråd at kende, lære administrationen at kende, lære 
det politiske spil at kende. 
Hun skulle lære at tælle til 11 for ellers får man ikke sin politik igennem. Hun skulle lære 
byrådskollegerne at kende, sådan så de kunne blive overtalt til at stemme for det, hun synes, 
og selvfølgelig skulle hun også lære at holde fokus på den konservative politik. 
 
At komme ind som formand som ældre- og sundhedsudvalget var stort for Birgitte, da det 
netop er et af de områder, der står hende nært. Birgitte har haft en mor, der har været på 
demensafsnittet på Solkrogen, så det har været et stort fokuspunkt for hende, at flytningen til 
det nye Hyrdevænge blev gjort på en ordentligt måde. Lige nu ser det ud til at alle har takket 
ja til at flytte fra Engbo og Solkrogen. Som kommune kan vi ikke sige at man skal flytte med – 
men lige nu ser det ud til at alle har valgt at flytte med, hvilket glæder Birgitte da 
Hyrdevænget er et langt bedre tilbud, Egedal giver de demensramte borgere. 
Ældre- og Sundhedsudvalget har også stort fokus på sundhed, hvilket også er deres område. 
Lige for tiden er der arbejder de med håndtering af de 18-21 årige i den kommunale 
tandpleje. Med den sidste finanslov blev det vedtaget at de 18-21årige skal have vederlagsfri 
tandpleje, så det giver kapacitetsudfordringer.  
Udvalget har også kigget på værdighedspolitikken, og der kommer et temamøde omkring 
demens er også i pipeline.  
Udvalget har masser af opgaver, og Birgitte er meget glad for at sidde netop i det udvalg. 
Jeg nåede desværre ikke at være med til maden inden vores generalforsamling, da jeg deltog 
i borgerdialogudvalgsmødet. Borgerdialogudvalget består af politiske repræsentanter fra alle 
lister/partier i byrådet og så en gruppe meget engagerede borgere, der virkelig vil vores 
kommune. Fokus er på hvordan man kan indtænke borgerdialog i byrådsarbejdet. Udvalget 
skal komme med et oplæg til byrådet inden sommerferien. 
Birgitte er virkelig glad for at være i byrådet – og hun vil kæmpe for at få den konservative 
politik frem! 
 
Christine Søjbjerg fortæller, at de Plan- og Byudvikling har arvet 2 sager fra det tidligere 
byråd, nemlig sagerne om Søagerskolegrunden og Toftehøjskolegrunden. 
Toftehøjgrunden blev solgt i sidste byrådsperiode, og til en pris der var noget højere end den 
udbudte mindstepris på 29 Mill. Den blev solgt for 67 Mill. Ift. den oprindelige plan for 
grunden, er antallet af boliger reduceret, så der bygges 210 boliger i stedet for 248 boliger. 
Efter planen starter byggeriet i april 2023, og der bygges etapevis frem til 2027, hvor 
byggeriet forventes at stå færdigt. Det er en forventning om, at byggeriet vil skabe byliv 
omkring Ølstykke Stationsby, og at handelslivet vil blomstre op. 
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For Søagergrunden havde det tidligere byråd besluttet en lokalplan, og der var indgået en 
aftale med Generous Development om det videre forløb. I forbindelse med konstitueringen 
af det nye byråd blev det besluttet, at salget af jordlodden skulle genovervejes, og i den 
forbindelse blev det på byrådsmødet i juli 2022 besluttet, at at grunden ikke skulle udbydes 
efter den oprindelige lokalplan, men at der i stedet skulle vedtages en ny lokalplan for 
området.  
På byrådsmødet i december godkendte byrådet et tillæg til aftalen om udvikling og 
forkøbsret til Generous Development. Det betyder at udviklingsselskabet forpligter sig til at 
bidrage med undersøgelser til udarbejdelse af ny lokalplan. For det kommende salg af 
Søgergrunden betyder det at der udtages 6.500 m2 af salgssagen til offentlige formål, kultur 
og fritidsaktiviteter. Det skal være rekreativt område og en legeplads, som også 
børneinstitutionen Regnbuen kan benytte. Antallet af boliger nedjusteres fra 120 til 100. 
 
Iflg. Planloven skal byrådet inden udgangen af 2023 offentliggøre en strategi for den fysiske 
planlægning af både byerne og det åbne land. En sådan planstrategi er ikke retslig bindende, 
men forløberen for en retslig bindende Kommuneplan. Det er endnu ikke besluttet om den 
nuværende Kommeplan 2021 blot skal gennemgå en delvis revidering, men lige nu peger 
pilen imod en fuld revidering af planen. 
I efteråret 2022 har det været muligt at sende forslag og idéer til Planstrategien, og der er 
kommet 52 forslag, som spænder bredt. Alle forslag er samlet i en hvidbog, som Plan- og 
Byudviklingsudvalget snart får tilsendt. 
 
På Skole- og uddannelsesområdet fortsætter de renoveringsplaner som er besluttet i 
investeringsplanen, og det forventes at der på byrådsmødet ultimo januar frigives 64 Mill til 
renovering af næste etape i Smørum. 
Udvalget har søgt om frisættelse af folkeskolen i Egedal mod at indgå en velfærdsaftale på 
området. I forbindelse med folketingsvalget blev projektet sat på pause, men udvalget håber, 
at det snart genoptages. I samme omgang som ansøgning om frisættelse af skoleområdet 
blev det drøftet, om der skulle ses på skolernes ledelsesstruktur og opdeling i distriktsskoler, 
og man besluttede i den forbindelse at nedsætte et Rådgivningsudvalg uden politisk 
deltagelse. Der lægges op til, at Rådgivningsudvalget skal komme med 3 begrundede forslag 
til, hvordan skole- og ledelsesstrukturen samt budgetmodellen skal se ud. Dette skal 
efterfølgende forelægges både Skole- og Uddannelsesudvalget og hele byrådet. 
 

Generelt tilkendegiver både Charlotte, Birgitte og Christine, at det har været et travlt, hårdt, 
spændende, frustrerende og sjovt år, og ligeledes et år med mange opture. Alle 3 oplever, at 
de har et super godt samarbejde både indbyrdes og med det resterende byråd.. 
 
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål fra salen. 
 

5 Godkendelse af revideret regnskab. 

Carsten Bæk orienterede om, at regnskabet er helt nyrevideret, faktisk så sent som søndag 
aften. 
Flere efterspørger regnskabet på tryk, og dette uddeles efterfølgende til alle i salen. 
 
Regnskabet bliver herefter godkendt, og Lars Falk Hansen sender det ud til alle medlemmer i 
vælgerforeningen. 
 
Charlotte Haagendrup fortæller under dette punkt, at hun har kendskab til at 6 medlemmer 
er meldt ufrivilligt ud og beder bestyrelsen / formanden gøre noget ved dette faktum.  
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Lars svarer, at det er en problem, som man er bevidst om, og at der presses på for at finde 
en løsning. Det er noget vi ikke selv har hånd og halsret over, og det er rigtigt ærgerligt. 
 

6 Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og dette godkendes. 
 

7 Beretning fra folketingskandidat Egil Hulgaard 

Egil indleder med at takke bestyrelsen for den støtte der er ydet til hans valgkampagne.  
Egil fortæller fortsat, at det har været en lang, men også stærkere valgkampagne end 
tidligere. I den forbindelse retter han en stor tak til Peter Højmark Trasborg fra bestyrelsen i 
Egedal, for at han har været hans kampagneleder.   
Egil retter også en tak til Lars Falk Hansen, der var med rundt til stort set alle arrangementer.  
Valget gik ikke som håbet for de konservative, og ej heller for Egil.  
 
Søren Pape stillede op som statsministerkandidat på baggrund af de gode meningsmålinger, 
men Ekstra Bladet havde desværre valgt,  at være ude med store og ikke fair fortællinger 
omkring Søren Pape.  
 
Egil oplever også, at partiet generelt burde have være stærkere i formidling af eksempelvis 
partiet værdipolitik. 
Søren Pape er i Egils optik den bedste formand, han har været i nærheden af, og han ser 
Pape, som manden, der er værdig til at føre partiet videre.  
Det er for eksempel blevet meget bedre at debattere politik med Søren Pape ved roret: 
Egil fortæller, at det konservative projekt bl.a. er  
Kærnevelfærd med fokus frit valg for vore ældre, og en ægte grøn konservativ klimapolitik. 
 
Spørgsmål fra salen 

Der spørges ind til Forsvarspolitik og kulturpolitik. Egil svarer, at det også er kernepunkter for 
Det Konservative Folkeparti, men disse områder har ikke været så stærkt italesat i denne 
valgkampagner. Egil supplerer med, at partiet bl.a.  er med i forsvarsaftalen 
 
En deltager fra salen spørger ind til, hvorfor ”Vi går til politik om onsdagen,” ikke mere er på 
programmet, hun oplever at det er savnet.  Egil og Lars tager denne efterspørgsel med ind til 
Søren Vandsø. 
 
En anden fra de fremmødte tilkendegiver, at pressen er et vilkår, men at partiet måske har vi 
manglet et beredskab. 
Både Lars og Egil er enige i at pressen er et vilkår, og Egil oplever ligeledes, at man nok ikke 
var klædt godt nok på, til at håndtere dette faktum 
 

8 Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet nogen forslag 
 

9 Valg af formand. 

Bestyrelsen indstiller til genvalg af nuværende formand Lars Falk Hansen og dette godkendes 
uden kommentarer og med applaus 
 

10 Valg af næstformand 

Bestyrelsen indstiller at nuværende næstformand Christian Bruun-Kiilerich og dette 
godkendes ligeledes uden kommentarer og med applaus 
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11 Valg af 5 -7 bestyrelsesmedlemmer. 

Følgende 9 kandidater stillede op. 
 
Carsten Bæk, Dan Haugbøl, Henrik Færch Fromholdt, Linette Søndergaard, Nils Holm 
Jørgensen Enggaard, Peter Højmark Trasborg, Sidse Wiik, Susanne Christensen og Tenna 
Knudstrup. 
 
Efter at stemmerne var optalt blev følgende resultat læst op af formand Lars Falk Hansen. 

1. Susanne Christensen fik 40 stemmer. 
2. Linette Søndergaard fik ligeledes 40 stemmer. Det betyder at Linette kommer ind 

som ny i bestyrelsen fra en rolle som suppleant. 
3. Carsten Bæk fik 39 stemmer. 
4. Tenna Knudstrup fik 38 stemmer 
5. Nils Holm Jørgensen Enggaard fik 34 stemmer. Nils kommer derfor ind som ny i 

bestyrelsen 
6. Henrik Færch Fromholdt fik 32 stemmer. 
7. Sidse Wiik fik 31 stemmer. Sidste kommer derfor ind som ny i bestyrelsen 
8. Dan Haugbøl fik 25 stemmer. 
9. Peter Højmark Trasborg fik 22 stemmer. 

 

Det betød, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer Dan Haugbøl og Peter Højmark 
Trasborg ikke fik en plads i bestyrelsen, og de nikkede derfor begge   ja til at stille op som 
suppleanter. 
 

12 Valg af suppleanter. 

Her stillede  
Dan Haugbøl, Peter Højmark Trasborg og Anker Sylvest op. 
Blev alle 3 valgt 
 

13 Valg af delegerede til landsmødet. 

Følgende blev valgt: 
Peter Højmark Trasborg, Mette Hansen, Eva Møller og Carsten Bæk. 
 
Dan Haugbøl, Britta Bæk og Michael Ølgaard blev valg som suppleanter 

14 Valg af 2 revisorer. 

Finn Højgaard Mortensen og Kirsten Haugbøl blev genvalg og Eva Møller og Bodil Bagh er 
også suppleanter det kommende år. 
 

15 Eventuelt. 

Lars Falk Hansen takker dirigenten for jobbet og overrækker ham vin. 
Ricky Kofoed-Madsen har valgt ikke at stille op til bestyrelsen i denne omgang. Da han ikke 
havde mulighed for at deltage i generalforsamlingen, vil formanden senere overrække ham 
vin, som tak for indsatsen. 
 
Til slut takker formanden alle for fremmøde og god ro og orden. 
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Kommende arrangementer 

 
 
 
 
 

Mandag den 20/2 23  Kl. 18:00                      Politisk Café, Egedal Rådhus 
Onsdag den  22/2 23  Kl. 18:00                      Byrådsmøde, Egedal Rådhus 
Mandag den 20/3 23  Kl. 18:00                      Politisk Café, Egedal Rådhus 
Onsdag den  29/3 23  Kl. 18:00                      Byrådsmøde, Egedal Rådhus 
Mandag den 17/4 23  Kl. 18:00                      Politisk Café, Egedal Rådhus 
Onsdag den  26/4 23  Kl. 18:00                      Byrådsmøde, Egedal Rådhus 
Mandag den 15/5 23  Kl. 18:00                      Politisk Café, Egedal Rådhus 
Onsdag den  31/5 23  Kl. 18:00                      Byrådsmøde, Egedal Rådhus 
Mandag den  05/6 23                                      Grundlovsmøde 
Torsdag den 15/6 23                                       Folkemøde, Bornholm 
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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 
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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 
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