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Nyt fra formanden ■

En veldrevet kommune – vores
konservative styre fortsætter
Kære vælgerforeningsmedlemmer!
Tak
Den 21. november satte 23.506 Gentofte-borgere kryds
ved liste C, altså i alt over 58% af borgerne i kommunen.
Borgmester Hans Toft fik 14.926 personlige stemmer, det
(relativt) næststørste antal stemmer i Danmark.

Vi kan kun være stolte og ydmyge over det flotte resul-
tat, og fra vælgerforeningen skal lyde et STORT TILLYKKE
og TAK til alle kandidater for det kæmpe arbejde, I alle har
lavet i forbindelse med valget.

Men valget er også udtryk for, at det ikke blot er op til
valget, vi vinder borgernes stemmer. Valget er udtryk for,
at borgerne kvitterer for det store arbejde, vores kommu-
nalbestyrelsesmedlemmer med borgmester Hans Toft i
spidsen gør for vores kommune hver dag.

Mange nye medlemmer

Det sidste års tid har vælgerforeningen fået mange nye
medlemmer. Det er vi glade for. Vi vil i februar holde
møde for de nye medlemmer, og vi glæder os til også på
generalforsamlingen at møde vores medlemmer.

Generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes den 22. februar. Gene-
ralforsamlingen omtales nærmere i bladet.

Ved starten af generalforsamlingen vil Mariano Davies
(tidligere British Chamber of Commerce) holde et indlæg
om Brexit og konsekvnserne heraf.
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■ Borgmester

Bedre kunne
det næsten ikke tænkes
Sådan kan vi vel godt konkludere om
den konservative valgsejr i november
2017: 58,2% af alle stemmer; 13 ud
af 19 kommunalbestyrelsesmedlem-
mer og dermed er 68,4% af alle kom-
munalbestyrelsens medlemmer kon-
servative og med en meget stor kon-
servativ repræsentation i alle politi-
ske udvalg. Og efter mediernes ana-
lyser og statistiske opgørelser: Vi er
den politiske gruppe blandt alle poli-
tiske grupper i hele landet, som har
den største styrke – og altså også
størst blandt de nu 20, som har et
absolut flertal i deres kommunalbe-
styrelse.

Tak til alle C-kandidaterne for en
flot gennemført valgkampagne med
fokus på det, som vi nu kan se er helt i
tråd med, hvad en meget stor del af
kommunens borgere mener. Fire ud af
fem medieundersøgelser fastslog
umiddelbart før valget, at borgerne i
Gentofte Kommune havde den høje-
ste tilfredshed med deres kommune
sammenlignet med alle landets 97 øv-
rige kommuner – herunder “Mandag
Morgen”, som i ugen op til valget fast-
slog, at “Gentofte Kommune er lan-
dets bedste”; og Danmarks Idrætsfor-
bund, som i sin analyse havde som re-
sultat, at Gentofte Kommune blandt
alle landets kommuner har de bedste
rammer og vilkår for idrætten – den
næststørste idrætsorganisation, DGI,
havde Gentofte på 2. pladsen.

Tak for støtte og opbakning i valg-
kampen. Og velkommen til de seks
nye medlemmer af vores gruppe på
rådhuset. Og tak til de tre – Jesper
Kamp Nielsen, Christian Buje Tingleff
og Per Andersen – for en stor og flot
indsats i den “gamle” kommunalbe-

styrelse, som de nu må forlade efter
valget.

Og den ene “Gentofte-historie” ef-
ter den anden rullede i valgkampens
sidste uger frem i medierne – bl.a. en
TV Søndag på DR1 om Gentofte som
kommunen med landets bedste hjælp
til de ældre; om opgøret med den uri-
melige udligning; om nej til eksport af
biler og bander fra København til Gen-
tofte; om retssagen mod SKAT; om vo-
res vellykkede indsats, der forhindre-
de Region Hovedstadens direktions
helt uacceptable plan om at lukke vo-
res akutklinik på Gentofte Hospital;
om kampen mod den københavnske
Enhedsliste-borgmester Morten Ka-
bell for at sikre børnenes skolevej ved
Hellerup Skole; naturligvis de mange
omtaler i alle medier om den stærke
borgerinddragelse og nytænkningen i
vores politiske organisering; og den
konservative flertalsgruppes vilje og
evne til at skabe et bredt samarbejde
i kommunalbestyrelsen, som bl.a. ud-
møntet i det for hele den kommunale
verden helt usædvanlige: 2-årige bud-
getforlig oven i købet i et valgår.

Den nye kommunalbestyrelse

Vi står nu med en handlekraftig og
bredt sammensat kommunalbestyrel-
sesgruppe, som er klar til at tage fat.
Vort store flertal forpligter. Derfor
fortsætter vi også efter valget samar-
bejdslinjen og har nu udmøntet dette
konkret i konstitueringsaftalen, som
omfatter alle kommunalbestyrelsens
partier, bortset fra Enhedslisten. Og i
denne forbindelse nu også med yder-
ligere opbakning bag budgettet, så nu
18 ud af kommunalbestyrelsens 19

medlemmer er med i budgetforliget.
Og med Søren Heisel (A) som 1. vice-
borgmester og Morten Løkkegaard (V)
som 2. viceborgmester og med plads
og poster til alle deltagende fire parti-
er.

Vi er klar til at tage fat på de man-
ge nye spændende opgaver – og ud-
fordringer – som venter. Blandt dem
ni opgaveudvalg med borgere og poli-
tikere, hvor vi sammen skal færdiggø-
re spændende opgaver om innovati-
on, digitalisering, arkitektur, udsko-
ling, detailhandel, integration, special-
undervisning, boligsocial indsats og
kulturpolitik og nye opgave udvalg vil
blive nedsat om andre emner, så vi lø-
bende har omkring 10 opgaveudvalg i
gang. Fremdriften i planerne for etab-
lering af flere ungdomsboliger, så vi
kan nedbringe den lange venteliste,
som er skabt af brugen af vore ung-
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Borgmester ■

domsboliger til den midlertidige bo-
ligplacering af flygtninge og i denne
forbindelse fortsat pres på de statslige
styrelser for samarbejde omkring ledi-
ge og velegnede statslige ejendomme
til vores lokale boligbehov. Planforhol-
dene omkring Charlottenlund Slot skal
færdiggøres, så der skabes mulighed
for kulturaktiviteter og ikke blot er-
hverv i slottet. Vi er i gang med den
store modernisering af Tranehaven og
integrationen af Ordruplund, så der
etableres enestuer til alle. Og det sto-
re byggeri og moderniseringen af in-
stitutioner og bofællesskaber er i fuld
gang samtidig med planlægningen af
de nye plejeboliger på Jægersborgha-
ve. Vi skal have fokus på vore mulig-
heder for at skabe større tryghed for
borgernes sikkerhed mod tyveri, uan-
set det selvfølgelig i første række er
en politimæssig opgave. Og så er der
tilsyneladende lagt op til en ny fight
om den kommende lovgivning om ud-
ligning – her for os med en forhåbent-
lig øget styrke i samarbejde med 33
andre kommuner i hovedstadsområ-
det.

Godt Nytår

Hans Toft

Indkaldelse til

Generalfor-
samling
Gentofte Konservative vælgerforenings ordinære generalforsamling
afholdes
torsdag den 22. februar 2017 kl. 19.30.
Sted: Rådhusets kantine

Ved starten af generalforsamlingen vil Mariano Davies, tidligere ‘British
Chamber of Commerce’, tale om “Brexit – What now, Britain?”

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om virksomheden i det forløbne år og fremlæggelse af pla-

ner for foreningens virksomhed i det kommende år.
3. Fremlæggelse af det af Hovedbestyrelsen godkendte reviderede

regnskab
4. Fastlæggelse af det årlige kontingent for det følgende år.
5. Indkomne forslag.
6. Beretning fra den konservative kommunalbestyrelsesgruppe om

gruppens politik.
7. Valg af formand.
8. Valg af næstformand
9. Valg af yderligere 3 medlemmer samt 1. og 2. suppleant til vælgerfor-

eningens forretningsudvalg.
10. Valg til Hovedbestyrelsen.
11. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse.
12. Opstilling af folketingskandidat.
13. Valg af delegerede til partiets landsråd, jf. vedtægter for Det Konser-

vative Folkepartis organisation § 4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt supple-
anter for disse.

14. Politisk drøftelse.
15. Valg af delegerede til storkredsforsamlingen.
16. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftligt være
formanden i hænde senest fem dage før generalforsamlingen

Med venlig hilsen

Birgitte Dember
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■ De politiske udvalg

Valg til hovedbestyrelsen 2018
På valg 2018

Anne Jarl Hansen
Jesper Schmidt
Christian Geisler
Christian Scherfig
Christian Stokholm
Christian von Seelen Schou
Elin Vilner
Finn Elkjær
Flemming Ravn
Freddy Svitring
Hanne Skovgaard
Henrik Nissen
Henrik Olesen
Henrik Weiglin
Henrik Winkel
Ida Seehusen
Jan Sandberg
Jan Torp Andersen
Jens Tingleff
Jesper Kamp Nielsen
Jette Kyed
Katarina Ammitzbøll
Laila Bülow Andreasen
Lili Vallebo
Lisbeth Krener
Louisa Schønnemann
Marianne Rædkærshus
Michala Gale
Morten Gass
Niels Henrik Kromann
Peer Kølendorf
Per Bruun Andersen
Peter Naumann
Poul Mogensen
Steen Mogensen
Søren Skafte
Ulrich Borch

Valgt 2017

Adam Trier Jacobsen
Allan Andersen
Anders Graversen
Anders Højriis
Anders Torbøl
Anita Rander
Birgitte Dember
Birgitte K. Schmidt
Chris Bangert Larsen
Christian Eugen-Olsen
Hanne Weng
Hans Toft
Henrik Holm
Jannik Christrup
Jens Øllgaard
Jesper Marcus
Johan Schrøder
John Allan Holm
Karen Riis Kjølbye
Katja Salomon Johansen
Kenneth Rosenmeyer
Kirsten Kierkegaard
Kristian Juul
Lars Poulsen
Christian Sestoft
Lise Rovsing
Marianne Zangenberg
Martin Frøland
Michael Rasmussen
Mogens Friis
Niels Chr. Hansen
Rasmus Haahr
René Lohpehré
Jeanett Fleron
Søren Schock Petersen
Thomas Christensen
Thomas Rostrup
Torben Vistisen
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De politiske udvalg ■

Sikke en omgang
Af Rasmus Jarlov

Finanslovsforhandlingerne var en rodet omgang. Liberal
Alliance havde i ni år fortalt sig selv og sine vælgere, at de
kunne få store skattelettelser gennemført, selvom der er
massivt flertal imod det i Folketinget. Løsningen skulle
være at være mere stålsat end Venstre og Konservative.

Det eneste, der blev opnået, var at irritere Dansk Folke-
parti til et punkt, hvor intet kunne gennemføres. Derefter
tog Dansk Folkeparti over og krævede en række udlændin-
gestramninger, som der heller ikke er flertal for. Det lykke-
des naturligvis heller ikke.

Demokrati kan være drønirriterende, når man har de
rigtige løsninger, og de andre ikke fatter det. Det kender vi
kun alt for godt i Det Konservative Folkeparti. Vi frustreres
dagligt over, at flertallet ikke ser lige så klart, som vi gør,
når vi kræver lavere skatter, mere frihed og et stærkere
værn om Danmark og vores kultur. Vi prøver at argumen-
tere for vores sag og at lægge pres på de andre partier
gennem medierne. Men vi har også lært, at hvis man ta-
ger en magtkamp imod flertallet i Folketinget, taber man.
Det øjeblik man går i medierne og fortæller, at nu skal
man nok sætte flertallet på plads, taber man. Det aftvin-
ger en modreaktion fra flertallet, og så er fronterne låst
fast i en position, hvor man selv er i mindretal.

Nu har Liberal Alliance lært det på den hårde måde.
Men det stopper ikke her. Nye Borgerlige står klar til at
overtage rollen, som dem, der lover at gennemføre poli-
tik, som der er flertal imod. Det kommende år vil regerin-
gen blive beskyldt for at være for slap og ikke gennemføre
sin politik. Og når Nye borgerlige kommer til, kommer der
andre boller på suppen.

Imens kan vi i Det Konservative Folkeparti glæde os
over et godt kommunalvalg, og at vi har de bedste me-
ningsmålinger siden Lene Espersen. I skrivende stund lig-
ger vi til 9 mandater i det vægtede gennemsnit af målin-
ger. Det er tre mere end, vi har i dag, og det ville gøre en
verden til forskel for Folketingsgruppen, som i dag har
svært ved at klare alle ordførerskaber.

Det vigtigste er dog ikke, hvor mange mandater, vi har,
men om de har indflydelse. Hellere 6 mandater, som er af-
gørende og en del af magten end 9 mandater, som sidder i
opposition uden indflydelse.

Lad os derfor håbe på borgerligt sammenhold og med-
vind til vores samarbejdspartnere det næste år. Det er vig-
tigt, at regeringen klarer sig godt, og at alle i den borgerli-
ge lejr står som vindere, når vi går til valg om et år.

Jægersborg Allé 23 | 2920 Charlottenlund
Tlf. 39 63 63 28

Parfumeri
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■ KV17

Kommunalvalget 2017
– i korte træk og tal
Af Peter Naumann

Der blev afgivet stemmer på 1387 valgsteder i de 98 kom-
muner. For os konservative gik det frem, idet vi fik 8,8 pro-
cent af stemmerne mod 8,5 procent i 2013. Det gav os
samlet 225 mandater mod 205 mandater i 2013.

I Gentofte er det naturligvis en særlig herlig historie og
vi er nu den “konservative højborg” i Danmark hvor den
største andel af borgerne stemte på Det Konservative Fol-
keparti. Det var der i alt 23.506 af Gentoftes borgere der
gjorde, hvilket det gav hele 58,1 % af stemmerne.

Borgmesteren var stor stemmesluger

Den store stemmesluger var Borgmester Hans Toft, der
med sine næsten 15.000 personlige stemmer næsten slog
alle de andre partier tilsammen. De andre partier fik sam-
menlagt ca. 17.000 stemmer.

Stemmeprocent

Der var 56.993 stemmeberettigede borgere i Gentofte,
heraf valgte 40.889 at afgive deres stemme, hvilket gav en
stemmeprocent på 71,63. På landsplan stemte 70,8 pro-
cent af de stemmeberettigede. I Allerød stemte hele 81,1
procent. Laveste stemmeprocent var Ishøj med 59,6 %.
Ved kommunalvalget i 2013 endte stemmeprocenten på
71,9 i hele landet, hvilket var rekord.
Tidligere valg

I 2001 fik Det Konservative Folkeparti 49,88%, i 2005 47,8%,
i 2009 45,5% og i 2013 50,2%, af stemmerne i Gentofte.

Regionsrådsvalget

Ved regionsvalget fik Hans Toft 10.128 stemmer, og det
konservative folkeparti 15.205 stemmer i alt.
Kuriøse partilister

Det er værd at bemærke at der også i Gentofte blev stemt
på lister som fx. Valgfest med mexicansk tema, der fik 47
stemmer.

Man kan jo med blot 50 underskrifter stille op. Og det
lykkedes for “Valgfest med mexicansk tema” at få 1137

stemmer i Region hovedstaden. Det giver dem en parti-
støtte på ca. 20.000 kr. som de nu kan holde en fest for.

Valgfest med konservativt tema

Men det ændrer ikke ved at vi konservative fik et af de
bedste valg nogensinde og en konservativ platform for
Gentofte, der ikke har sin lige andre steder i Danmark.

Hans Toft

14.926 stemmer
Ø(f)

Udvalg

På næste side ses de konservative medlemmer af kom-
munalbestyrelsen, deres personlige stemmer og hvilke
udvalg de er blevet medlem af.

Ø = økonomiudvalget
Æ = ældre-, social- og sundhedsudvalget
S = skoleudvalget
Bø = børneudvalget
K = kultur, unge- og fritidsudvalget
T = teknik- og miljøudvalget
E = erhvervs, beskæftigelses- og integrationsudvalget
By = bygnings- og arkitekturudvalget

(f) = formand
(n) = næstformand
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Kommunalbestyrelsesmedlemmer ■

Katarina Ammitzbøll

355 stemmer
Æ, Bø(n), T

Andreas Weidinger

598 stemmer
Æ, S, Bø, E

Louisa Schønnemann

Bøttkjær

278 stemmer
Æ(n), K, E, By

Karen Riis Kjølbye

331 stemmer
Ø, T(f), By

Ole Stephensen

580 stemmer
Bø, T, By(n)

Ulrik Borch

212 stemmer
Æ, S(n), Bø

Jesper Marcus

297 stemmer
K(n), E, By

Michael Fenger

372 stemmer
Ø, S, Bø(f), K

Katja Salomon Johansen

154 stemmer
S, K, E(n)

Bente Frimodt-Møller

366 stemmer
Ø, Æ(f), E, By

Pia Nyring

871 stemmer
Ø, S(f), Bø

Marianne Zangenberg

279 stemmer
Æ. K, T, By(f)
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■ Fotos

Glimt fra
Foto Martin Frøland og Holger Hagelberg
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Fotos ■

valgkampen
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■ Samfund

Frikke’s
Tagdækning Aps
Erikavej 23 · 2820 Gentofte

21 27 46 60 / 40 31 05 01

Tagdækning m/Icopal

Overstrygning af tage m/asfalt

Rep. & vedligehold af paptage

Icopal PLUS leverandør

Drivkraften er kærlighed til dyr!
www.artemis.dk

Gersonsvej 2
2900 Hellerup
Tlf 39 40 10 34
info@artemis.dk

Danmark vs. Schweiz
– når borgerlig dannelse ikke er nok
Af Lene Rachel Andersen · Foto Jakob Boserup

Med jævne mellemrum sammenlignes Danmark og
Schweiz. Denne sommer genudsendte DR “Smørhullet i
osteklokken”, erhvervsmanden Lars Tvede er hyppigt ved
tasterne og synes, at Danmark burde være Schweiz, og i
2013 kom rapporten “Det gode samfund”, som sammen-
lignede de to lande.

Der er nogle fællestræk ved Danmark og Schweiz, som
gør det oplagt at sammenligne. De to lande er næsten lige
store, 5,7 millioner danskere, 8,4 millioner schweizere, vi
konkurrerer desuden om at være verdens lykkeligste folk,
best for business, ligge i toppen af Good Country Index og
meget mere.

Det mærkelige er imidlertid, at det altid er beskatning
og velfærdsstatens omfang, som er emnet. – Har folk ikke
andet i hovedet?

Der er cirka 200 lande i verden, Danmark og Schweiz
ligger i toppen af det meste. Hvorfor i alverden er det så
relevant, om vi er nummer 1 eller 2? Eller 3 og 8? Om
Schweiz er marginalt bedre end os? Eller omvendt?

Hvem siger overhovedet, at det er skatteprocenten el-
ler velfærdsstatens skyld? Hvis vores skattestruktur og vel-
færdsydelser er så forskellige, hvordan kan det så være, at
begge lande konstant ligger i toppen? Sammen med vel-
færds-Sverige, velfærds-Norge, velfærds-Finland, anglo-
velfærds-New Zealand, anglo-velfærds-Canada og ingeni-
ør-hippie-Holland, som er de andre lande, der også altid
ligger i toppen.

Når 8-10 lande konstant konkurrerer med hinanden om
at være verdens bedste lande, ville det så ikke være mere
frugtbart at finde ud af, hvad fællesnævnerne er? Hvad er
det, der adskiller de bedste lande fra resten af verden?

Specielt når to lande med forskellig skattestruktur, vel-
færdstilbud og politisk struktur begge kan være så lykkeli-
ge og succesfulde, burde man så ikke finde lighederne?
Hvis der er nogen?

Borgerlig dannelse

Et interessant fællestræk ved Danmark og Schweiz er en
stærk pædagogisk tradition. I begge lande har vi en lang
tradition for at uddanne, danne og udvikle de menneskeli-
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ge ressourcer, hvilket hænger godt sammen med, at vi kan
producere højkomplekse produkter af høj kvalitet.

I Schweiz udspringer traditionen fra Johann Heinrich
Pestalozzi, der levede fra 1746 til 1827. Han voksede op i
og omgivet af dyb fattigdom, og fast besluttet på at gøre
noget ved problemet valgte han som ung at studere jura.
Han gjorde dog ikke sine studier færdige, men kom i lære
på en gård, som var drevet efter Oplysningstidens seneste
viden. Hans mål var at udvikle et mønsterlandbrug, hvor
fattige børn kunne komme i skole og lære et håndværk, så
de kunne forsørge sig selv senere.

Planerne gik mildt sagt i vasken, og Pestalozzi knoklede
sig ned i stadig dybere gæld.

Han begyndte dog også at skrive om sine pædagogiske
tanker, og fra omkring 1780’erne begyndte han at vinde
anerkendelse, ikke blot i Schweiz men over hele Europa.
Blandt hans fans omkring 1804 var Charlotte Schimmel-
mann, der var gift med Ernst Schimmelmann, Danmarks
Udenrigs-, Finans- og meget-andet-minister under Frede-
rik VI.

Schimmelmann, Reventlow’erne, Kongen himself og en
række andre af Danmarks absolutte spidser var klar over,
at kilden til Danmarks fremtid lå i uddannelse. Derfor eks-
perimenterede de med nye skoleformer på deres godser,
inkl. Frederik på hans krongods. De nedsatte også en sko-
lekommission i 1789 – den arbejdede i 25 år og barslede
med verdens mest progressive folkeskole i 1814.

En af de interessante ting hos Pestalozzi er hans defini-
tion af dannelse. I 1797 skrev han Meine Nachforschun-
gen über den Gang der Natur in der Entwicklung des
Menschengeschlecths (Mine undersøgelser af naturens
gang i menneskehedens udvikling), og her definerer han
tre stadier af menneskelig udvikling: den dyriske, den bor-
gerlige og den moralske tilstand. Han skriver bl.a.:

• Gennem min naturs værk er jeg fysisk kraft, dyr.

• Gennem min slægts værk er jeg social styrke, skikkelig-
hed.

• Gennem mit eget værk er jeg moralsk styrke, dyd.

Først er vi altså i vores følelsers vold, og det, der driver
os, er ren vellyst; det er urmenneskets frihed. Dernæst
formes vi af samfundet, vi gennemgår den borgerlige dan-
nelse og opnår et retssamfund. Dette forstår dyret i os
dog ikke, så for at opgive vores dyriske frihed lokkes vi
med glimmer og behagelighed. Dette stadium af “borger-
lig dannelse” er imidlertid en unaturlig tilstand, et mel-
lemstadie hvor vores sande jeg er undertrykt.

Målet er at hæve sig over den borgerlige dannelse og
udvikle en moralsk tilstand, hvor man tør tænke selv og gå
imod strømmen. Hvor man med et moderne ord har inte-
gritet.

Blandt Pestalozzis danske fans var desuden Christen
Kold, som gav højskolebevægelsen succes, og Grundtvig,
der har fået det meste af æren for succesen. Han var dog
teologisk uenig med Pestalozzi og derfor ikke lige så stor
fan, som Kold var.

Pestalozzi og hans landsmand, børnepsykologen Jean
Piaget, er to af grundpillerne ikke blot i Schweizisk og
dansk pædagogik, men i det meste af vores kulturkreds.
Hvad, der gør Danmark og Schweiz specielle, er, at vi har
en hjemmedyrket pædagogisk tradition, som har sat et
stort, fedt fingeraftryk på vores skolesystem og samfund.

Fælles er også, at der i de to pædagogiske traditioner
ligger en forståelse af, at vi ikke bare kan være i vores ly-
sters vold, og at borgerlig dannelse heller ikke er nok. Vi
er nødt til både at kunne sætte os ud over vores egne be-
hov og blive en del af fællesskabet, og vi er nødt til at kun-
ne sætte os ud over fællesskabet og tænke selvstændigt
uden at sætte fællesskabet over styr.

Hvis man har en kultur, hvor folk generelt kan styre de-
res lyster, indgå i fællesskaber og udvise personligt mod og
dømmekraft, så er det næppe skattepolitikken, der defi-
nerer, hvor godt samfundet er.

Bente
Kjølhede

Advokat
Tjelle Ehrenskjlöd
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■ KU

KU’s beretning
Af Karl Kristian Engelund, Formand, Gentofte KU

2017 var et fantastisk år for Gentofte KU! Vi har afholdt et
hav af arrangementer, som har været med til at løfte for-
eningen til endnu højere højder. I starten af året beslutte-
de vi i bestyrelsen, at skulle afholde ugentlige arrange-
menter med interessante og festlige indslag. Det har resul-
teret i en masse fantastiske oplæg om alt fra Ronald Rea-
gan til assimilation og fremtidens energi. Til at afholde op-
læggene har vi haft KU’s skarpeste hjerne i Gentofte og
det har naturligvis resulteret i at vi har fået aktiveret en
masse medlemmer.

Men det har ikke blot været et mål for os at holde inte-
ressante oplæg, det er også vores opgave at oplære unge til
at udtrykke deres holdninger. Derfor har vi både haft udfor-
drende debatter om abort med andre ungdomspartier såvel
som, at vi i foråret fik uddannet 10 unge medlemmer i Kon-
servatismens ideologi, taleteknik og KU’s historie. Det teg-
ner godt for den konservative fremtid i Gentofte!

Desuden kan vi ikke komme udenom at 2017 var præ-
get af et fantastisk kommunalvalg. I Gentofte KU var vi så
heldige at få muligheden for at stille vores Landsformand,
Andreas Weidinger, op. Det har været fantastisk at se så
mange unge, konservative mennesker ude, hver dag for at
brede budskabet. Udover det fantastiske resultat har val-
get også resulteret i en kæmpe medlemstilstrømning af
unge fra hele kommunen.

Netop, fordi det har været så godt et år kommer vi ab-
solut ikke til at sidde stille i 2018. Vi har i bestyrelsen mål-
sat os for at afholde endnu flere fede arrangementer. Året
kommer, muligvis, også til at indeholde et folketingsvalg,
hvor vi igen kommer til at være ude på gader og stræder
sammen med vælgerforeningen. Vi glæder os så meget til
at arbejde videre med jer!

Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse, og har si-

den generalforsamlingen d. 31. januar 2017 bestået af:

Formand: Karl Kristian Engleund, Org. næstformand og

Kasserer: Alexander Thomsen Wyne, Politisk næstfor-

mand: Jonas Løkke Hell Hansen, Bestyrelsesmedlemmer:

Peter Sandager, Oliver Michaelsen, Marcus Rolighed van

Hauen, Louis Schjødt, Louis Mark Berthelsen, Thomas

Westenholtz, Conrad Hørbo Thomsen, Anders Rosman

Nielsen og David Michael Højskov.
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Kort nyt ■

Velbesøgt julearrangement

Igen i år har vælgerforeningen afholdt
det klassiske julearrangement med
spisning og pakkespil. I år blev vi beri-
get med Ole Stephensens juletale,
som denne gang var sat på vers og
sunget til glæde for forsamlingen.
Også borgmester Hans Toft ønskede
glædelig jul til forsamlingen.

“Verden går sin skæve gang, og
hvor går vi?”

er titlen på et foredrag, som fhv.
udenrigsminister Per Stig Møller vil
indlede om ved et møde tirsdag den
10. april kl. 19.30.

Per Stig Møller var Danmarks uden-
rigsminister i årene 2001 til 2010, og
har siden med stor interesse fulgt ud-
viklingen i Verden. Det bliver derfor
utrolig spændende at høre hans vur-
dering her i april 2018 af situationen
og Danmarks placering via NATO i
fredsbevarende styrker.

Mødet holdes i kantinen på Gen-
tofte Rådhus, og alle er velkommen.

KU ønskede glædelig jul

KU ønskede hinanden og vælgerfor-
eningen glædelig jul og godt nytår ved
et glögg-arrangement i KU’s lokaler
den 14. december. Her kom Andreas
Weidinger med et indlæg, hvor han
blandt andet sagde tak for hjælpen til
KU i forbindelse med valgkampen.

Husk også at læse vores nyhedsbreve

OBS! Vær opmærksom på at nogle mailsystemer lægger vores nyhedsmail i
enten ‘spam’ eller i ‘promotion’, men hvis du ikke modtager nyheder, så send
os en mail på kontoret@gentoftekonservative.dk og fortæl det.

Husk at følge os på facebook:
Konservative i Gentofte



Kalender
Februar
Tirsdag den 6. kl. 19.30
Hovedbestyrelsesmøde (lukket møde for
hovedbestyrelsen).

Tirsdag den 20. kl. 17.00
Årsmøde i Konservative Kvinder hos for-
manden, Jette Kyed, Snogegårdsvej 48,
Gentofte. Dagsorden i henhold til ved-
tægterne.

Torsdag den 22. kl. 19.30
Generalforsamling på Rådhuset (se nær-
mere omtale i bladet).

Marts
Torsdag den 8. kl. 19.00
Generalforsamling Københavns Omegns
Storkreds, Rødovregaard, Kirkesvinget 1,
2610 Rødovre

Onsdag den 21.
Forsvars- og sikkerhedspolitik: Danmark–
hvad nu?
Kom og hør journalist og indehavet af ny-
hedsmediet “Olfi” Peter Ernstved Ras-
mussen tage pulsen på den aktuelle
debat indenfor forsvars- og sikkerheds-
politik.
Olfi er et webbaseret nyhedsmedie, som
dækker dansk forsvars- og sikkerhedspo-
litik.
Mediet skal nuancere debatten og øge
læserens viden om emnet.
Se mere på www.olfi.dk.

Torsdag den 22. kl. 19.30
Hovedbestyrelsesmøde (lukket møde for
hovedbestyrelsen).

April
Tirsdag den 10. kl. 19.30
“Verden går sin skæve gang, og hvor går
vi?” Foredrag ved fhv. udenrigsminister
Per Stig Møller. Mødet finder sted i kanti-
nen på Gentofte Rådhus og alle er vel-
komne. Se nærmere omtale i bladet.

Søndag den 22.
Politisk walk-and-talk. Mødet annonceres
nærmere senere.

Onsdag den 25.
“Verden iflg Naser”
Nærmere om tid og sted annonceres
senere på hjemmesiden og facebook.

Maj
I maj måned planlægger vi et møde med
Steen Bocian, cheføkonom i Dansk
Erhverv. Steen Bocian vil fortælle om
udviklingen i den globale økonomi med
fokus på de protektionistiske tendenser
vi kan se blomstre op rundt omkring.
Nærmere om tid og sted annonceres
senere på hjemmesiden og facebook.

Torsdag den 24. kl. 19.30
Hovedbestyrelsesmøde (lukket møde for
hovedbestyrelsen).

Juni
Tirsdag den 5.
Grundlovsmøde. Mødet annonceres nær-
mere senere.

Søndag den 24.
Vælgerforeningen ønsker god sommer.
Mødet annonceres nærmere senere.

August
Onsdag den 22.
Vælgerforeningens sommertur.
Programmet for dagen vil senere tilgå
medlemmerne, men reserver allerede nu
datoen.

ID nr. 47491

Hold dig orienteret om øvrige arrangemen-

ter via mail, facebook og hjemmeside.

Hvis intet andet er nævnt er arrangementet i

kalenderen i Rådhusets kantine. Adgangen

til Rådhuset er fra Bernstorffsvej med åbning

et kvarter før mødets begyndelse.

Evt. tilmelding eller spørgsmål om møderne,

kontakt vælgerforeningens kontor på

tlf. 39 90 22 09 eller e-mail

kontoret@gentoftekonservative.dk

Følg med på hjemmesiden www.cig.dk


