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Nyt fra formanden ■

Godt nytår
Vigtige opgaver på vej
Af Birgitte Dember

Kære vælgerforeningsmedlem

Om ½ år ved vi, hvordan den landspolitiske scene for de
kommende år er sat, og hvilken indflydelse Det Konservati-
ve Folkeparti får på den politik, der skal føres. Jeg sætter
mine odds på en borgerlig regering med et godt konserva-
tivt fingeraftryk – det være sig med konservative som delta-
gere i en regering eller som støtteparti til en regering.

Uanset udfaldet af det kommende valg er det vigtigt, at
vi som konservative til enhver tid kan genkende os selv i den
førte politik, og at vi ikke ved støtte til en regering udvander
vores grundlæggende kerneværdier.

Før valgdagen ligger der et meget stort arbejde for alle
konservative græsrødder rundt omkring i landet.

I Gentofte føres der en sund, solid og velgennemtænkt
politik. Senest har vi set vores borgmester Hans Toft kæmpe
endnu et slag mod den statslige skattefilosofi i form af at
lade kommunerne opkræve upopulære statslige skatter.
Også i de kommende år bliver der tilsvarende sværdslag at
kæmpe. Vi er godt klædt på til opgaven.

Lokal hjælp

Vores folketingskandidat Casper Strunge er sammen med
sin kampagnegruppe klædt godt på til valgkampen. Men fle-
re hænder, fødder og hjerner kan altid bruges. Derfor kon-
takt gerne vælgerforeningen, hvis du vil yde hjælp – lille el-
ler stor. Det hele støtter.

Besøg af Connie Hedegaard

Årets generalforsamling finder sted torsdag den 26. februar.
Det er omtalt nærmere andetsteds i bladet. Jeg glæder mig
til at møde mange af jer, gå i dialog med jer og orientere jer
om det seneste år i vælgerforeningen.

Og navnlig glæder jeg mig over, at Connie Hedegaard
kommer og fortæller om stort og småt fra hendes seneste
periode i EU-kommissionen og om den kommende tid.

På gensyn
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■ HB

Valg til hovedbestyrelsen 2015

De med * markerede er fraflyttet eller ønsker at udtræde og er ikke på valg.
Alle øvrige er villige til genvalg i år.

Hovedbestyrelsens forslag til genvalg og nyvalg vil kunne ses på foreningens hjemmeside
www.konservativegentofte.dk

Valgt 2014

Anne Kathrine Karoff
Annette Giertsen
Barbara Engelstoft
Britta Riis*
Chr. F. Rovsing
Christian Geisler
Christian Scherfig
Christian Stokholm
Christian von Seelen Schou
Elin Vilner
Finn Elkjær
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
Kaj Juul-Pedersen
Laila Bülow Andreasen
Lili Vallebo
Lisbeth Krener
Louisa Schønnemann
Marianne Rædkærshus
Michael Højskov*
Michala Gale
Morten Gass
Niels Henrik Kromann
Per Bruun Andersen
Poul Mogensen
Steen Mogensen
Søren Skafte
Ulrich Borch

På valg 2015

Adam Trier Jacobsen
Allan Andersen
Anders Højriis
Anita Rander
Anne Arnt Kjerulff*
Bente Kjølhede
Birgitte Dember
Birthe Philip
Chris Bangert Larsen
Einar Bolt
Hanne Weng
Hanne-Mette Sørensen*
Hans Toft
Henrik Brabrand
Henrik Holm
Jannik Christrup
Jens Øllgaard
Jesper Marcus
John Allan Holm
Karen Riis Kjølbye
Katja Salomon Johansen
Kenneth Rosenmeyer
Kirsten Kierkegaard
Kristian Juul
Lars Poulsen
Lisbeth Winther
Lone Hagen*
Marianne Zangenberg
Martin Frøland
Mogens Friis
Niels Chr. Hansen
Rasmus Haahr
René Lohpehré
Susanne Borch
Thomas Christensen
Thomas Rostrup
Torben Vistisen
Birgitte K. Schmidt
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Indkaldelse ■

Indkaldelse til

Generalforsamling
Gentofte konservative vælgerforenings ordinære generalforsamling afholdes
torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.30

Sted: Rådhusets kantine

Mødet indledes med, at Connie Hedegaard kommer og beretter om sine opgaver i EU-kommissionen og om hendes
nye liv efter kommissionsarbejdet.

1. Valg af dirigent
2. Beretning om virksomheden i det forløbne år og fremlæggelse af planer for foreningens virksomhed i det kom-

mende år
3. Fremlæggelse af det af Hovedbestyrelsen godkendte reviderede regnskab
4. Fastlæggelse af det årlige kontingent for det følgende kalenderår
5. Indkomne forslag
6. Forslag til vedtægtsændringer
7. Beretning fra den konservative kommunalbestyrelsesgruppe om gruppens politik
8. Valg af formand
9. Valg af næstformand
10. Valg af yderligere 3 medlemmer samt 1. og 2. suppleant til vælgerforeningens forretningsudvalg
11. Valg til Hovedbestyrelsen
12. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse
13. Opstilling af folketingskandidat
14. Valg af delegerede til partiets landsråd, jf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis

organisation § 4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse
15. Politisk drøftelse
16. Valg af delegerede til storkredsforsamlingen
17. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 5 dage før gene-
ralforsamlingen.

Med venlig hilsen
Birgitte Damber
formand
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■ Indhold

Stop skattejagten
på boligejerne
Af Hans Toft, borgmester

E
n massiv og helt entydig posi-
tiv reaktion – så klart kan det
siges om den orientering, vi i
begyndelsen af januar sendte

ud til alle, sammen med ejendoms-
skattebilletten. Når man får et brev
fra Gentofte Kommune om sine ejen-
domsskatter om de endnu en gang

stærkt stigende grundskatter, er man
utilfreds, men man går selvfølgelig ud
fra, at de stigende skatter da så hav-
ner i Gentofte Kommunes kasse.

Nej, sådan er det ikke! Og det er
baggrunden for, at vi sendte den fak-
tuelle orientering ud sammen med
ejendomsskattebilletten. Borgere skal
naturligvis oplyses om statens fuld-
stændige dominans i både fastsættel-
sen af grundskatterne (vurderingerne)
og indtægterne heraf. Staten tager sig
af hele indtægten for ejendomsværdi-

skatten; staten foretager vurderingen
og dermed fastsætter den værdi, som
er grundlaget for både grundskyld og
ejendomsværdiskatten af enhver
ejendom i kommunen. Skattelettelser
er på alles læber blandt folketingets
partier – men ikke når det gælder
ejendomsskatterne. Her fastholder
folketingets flertal inklusive de tre
største partier, at ejendomsskatterne
hvert år må stige med op til 7 % i de
næste mange, mange år. Og at kom-
munerne skal opkræve minimum 16
promille af den vurdering, som staten
har foretaget.

I Gentofte Kommune har vi som
den eneste kommune i landet den la-
veste grundskyldspromille, som loven
tillader. Alligevel stiger borgernes
ejendomsskatter år efter år – og i det-
te år får husejerne et yderligere skat-
tesmæk på 6,4 %. Vi står modvilligt
som afsender af denne “hilsen” til
borgerne – og vi må “se på”, at hele
indtægten heraf går videre til staten
og til andre kommuner via udlignings-
systemet.

Derfor har jeg i et åbent brev til
skatteministeren opfordret ham til at
synliggøre sit ansvar for de stigende
regninger til grundejerne ved selv at
stå som afsender af ejendomsskatte-
billetten og ikke sende kommunen i
byen for at opkræve statens øgede
skatter.

Konservativ opbakning på
Christiansborg

Vores lokale initiativ går nu hånd i
hånd med den konservative folke-
tingsgruppes forslag i folketinget om,

at grundskatterne fremover ikke kan
stige, men skal fastfryses på det sam-
me beløb i kroner og ører, som er
gældende for 2014 – og således ingen
stigende skatter hverken fra 2014 til
2015 eller i de følgende år. Og kon-
kret forslag også i folketinget om, at
staten fremover selv tager ansvaret
for og afsender opkrævning af ejen-
domsskatterne – som tilfældet er med
øvrige skatter.

De stigende ejendomsskatter er i
disse år – og især i hovedstadsområ-
det – med til at udhule den enkeltes
privatøkonomi og skabe en utryg
fremtid. Det gælder, om man er ung
og nyetableret eller er ældre uden
samme indkomst som i det aktive ar-
bejdsliv.

Derfor fortjener de konservative
initiativer fuld styrke og opbakning –
et klart “nej” til fortsat skattejagt hos
boligejerne.

“ Nej, sådan er det ikke!
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Ungdomsboliger ■

Tohundrede
nye ungdomsboliger på vej
Af Hans Toft, borgmester

G
entofte Kommune er af Dansk Ungdoms Fælles-
råd kåret som Årets Ungdomskommune 2015.
En fantastisk opbakning til alle de mange
unge-initiativer i kommunen.

Og nye initiativer er på vej

Gentofte Kommune igangsætter nu den detaljerede pro-
ces for opførelse af 200 nye almene ungdomsboliger med
moderne faciliteter ved Gentofte Sportspark. Det er for-
ligsparterne bag budgettet (Konservative, Socialdemokra-
terne, Venstre og Radikale Venstre) enige om.

De nye boliger er en del af det store fokus, kommunen
har på unges muligheder og behov. Boligerne imødekom-
mer den store efterspørgsel, der er efter gode boliger til
unge, og samtidig vil der med ungdomsboligerne komme
endnu mere liv og flere aktiviteter i området ved Gentofte
Sportspark til gavn for alle.

De nye boliger er med til at skabe rum for, at eksiste-
rende kommunalt ejede boliger fremover kan anvendes
fleksibelt. Blandt andet vil nogle af de eksisterende boliger
allerede i indeværende år blive brugt til at opfylde kom-
munens boligforpligtelser over for flygtninge og andre
med boligsociale behov.

God beliggenhed

Beliggenheden for de nye boliger er i top. Hele området er
under forvandling med Sportspark-projektet, og der er
masser af muligheder for aktiviteter for de unge. Samtidig
har området en god beliggenhed i forhold til offentlige
transportmidler. Boligerne bliver fremtidssikret, så de kan
anvendes efter skiftende behov.

Gentofte Kommune igangsætter nu udarbejdelsen af
en detaljeret plan for det kommende projekt, hvor også
de unge vil blive inddraget.

De nye ungdomsboliger forventes at kunne stå klar i
2017.
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■ Debat

Vi skal selvfølgelig selv betale
– men ikke nødvendigvis nu
Af Henrik Blavnsfeldt, underdirektør cand. polit. HD

Kære Casper Strunge!

I det seneste nummer af KIG skrev du til Amalie, at hun ro-
lig kan slå sig løs, for hun kommer selv til at betale hele
gildet. Jeg er helt enig i, at en regning for overforbrug ikke
kan efterlades på børneværelset, hvilket vi desværre ser
med fremrykningen af beskatningen af kapitalpensioner
og opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Jeg savner
dog et mere nuanceret billede af problemstillingen i din
hilsen til Amalie.

Brug finanspolitikken rigtigt

Ekspansiv finanspolitik, hvor staten i perioder bruger flere
penge end der opkræves i skat, er – brugt på den rigtige
måde – en mulighed for at øge aktiviteten i samfundet i
perioder med svage konjunkturer med øget vækst og be-
skæftigelse til følge. Tilsvarende bør en mere tilbagehol-
dende finanspolitik benyttes i perioder, hvor økonomien
tenderer til at blive overophedet med løn- og inflations-
pres til følge. Er man med dette som udgangspunkt tro
overfor finanspolitikken, vil statens udgifter balancere he-
nover en konjunkturcyklus, og regningen sendes således
ikke videre til de kommende generationer.

Et teori – et andet praksis

Desværre er der jo ikke altid sammenhæng imellem den
økonomiske teori og de politiske realiteter. Vi har desvær-
re igennem årene set flere eksempler på, at det kniber
med lysten til at være tilbageholdende med de offentlige

udgifter i perioder med høj aktivitet i samfundet. Det så vi
blandt andet i 1960’erne, og senest så vi det i årene forud
for finanskrisen i 2008, hvor løn- og inflationspres markant
forringede vores konkurrenceevne og dermed muligheden
for at tackle den efterfølgende lavkonjunktur.

Lad os se fremad

Man kan ofte lære af
fortiden, men at bebrej-
de sig selv fortidens
handlinger fører sjæl-
dent ret langt. Lad os
derfor i fremtiden bruge
finanspolitikken kon-
struktivt som det økono-
miske instrument i gode
og dårlige tider, det er
tiltænkt at være. Aktuelt
har både den nationale
og den europæiske øko-
nomi brug for lidt hjælp, og derfor kan man da også stille
spørgsmålstegn ved, om den tilbageholdende europæiske
holdning til brug af offensiv finanspolitik er rigtig. Men
samtidig skal vi selvfølgelig udvikle vores samfund, så fi-
nanspolitikken ikke bliver en sovepude. Vi skal vedbliven-
de fokusere på effektivitet i den offentlige sektor og på,
om sektoren nu også løser de opgaver, vi som borgere
gerne vil have løst. Og vi skal sikre fremtidens konkurren-
cekraft i form af veluddannet og effektiv arbejdskraft,
bedre vilkår for erhvervslivet og lavere skat på arbejde,
der gør det attraktivt at gøre en ekstra indsats.

“ Man kan ofte lære af fortiden, men
at bebrejde sig selv fortidens handlinger

fører sjældent ret langt.
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Debat ■

Kære Henrik Blavnsfeldt

Jeg kunne ikke være mere enig i, at man udmærket kan
tage lån i en periode for at iværksætte større initiativer.

Man kunne sige, at det svarer til en almindelig familie
der som førstegangskøbere sjældent kan købe huset eller
bilen kontant. Der er i den situation intet galt i at optage
lån. Men hvis familien hvert år må låne til sit overforbrug,
så er det tydeligt for enhver, at de er gået i Luksusfælden. I
Danmark opfører vi os principielt på samme måde. Noget
er grundlæggende galt. Og det er det, jeg prøver at itale-
sætte.

Vi har snart en gæld der nærmer sig 100.000 kroner pr.
dansker, fra spæd til olding, samtidigt med at vi hastigt
bruger de få aktiver, vi har. Herudover holder staten

brandudsalg af ejendomme
og selskaber der ejes af sta-
ten. Det gør vi for at dække
det underskud, vi har og
ikke for at gennemføre en
ekspansiv finanspolitik,
desværre.

Danmark svarer altså bil-
ledlig talt til en familie der
er flyttet ud af sin faste
ejendom og nu bor til leje,
med en alt for stor gæld og
som kontinuerligt optager
lån for at finansiere deres
alt for dyre livsstil. Det kan

ikke blive ved. Vores børn ender med regningen.
Det er denne dagsorden, jeg prøver at sætte. Hvis der

opnås forståelse for denne, så er vejen banet for det der
skal til – partiets 2020-plan “Pengene passer” (dec. 2014).

“ Noget er grundlæggende galt. Og
det er det, jeg prøver at italesætte.

Caspers
valgkampagne
Vi har “Dør til Dør” kampagne på følgende datoer, hvor
vi meget gerne vil have frivillige til at melde sig til
Per Bruun Andersen på 60 15 74 25 eller
pba@casperstrunge.dk.
Vi mødes klokken 11 og går et par timer.

1. februar, 22. februar, 8. marts, 22. marts og 6. april.

Der er mulighed for at vi putter flere hand-out’s og dør-
til-dør arrangementer ind imellem, så hold øje med
hjemmesiden, facebook og nyhedsbreve.

Du er også meget velkommen til at give et
økonomisk bidrag til Casper Strunges kampagne.
Det kan indbetales på vælgerforeningens
bankkonto 1551 0002000911
Mrk. “Strunge – ditnavn”
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■ EU

Står K på mål for EU?
– bare en gang imellem...?
Af Connie Hedegaard, tidl. konservativ minister og EU-kommissær

N
år man mestendels opholder sig i udlandet skal
man HELT sikkert afholde sig fra at kommentere
dansk politik. Men hvad så når man kommer
hjem? Ja, der skal man også passe på. Der er

noget underligt indadskuende i den danske debat. Vi har
denne her indgroede forestilling, om at vi er verdensme-
stre. Det er vi også på nogle punkter. Men så langt fra på
alle. Hvor ville det være ønskeligt, hvis vi i den hjemlige
debat var bedre til at lade os inspirere af andres erfarin-
ger. Både de gode, som vi kan lære af, og de dårlige som vi
kan undgå at kopiere.

Jeg synes, der har sneget sig en uheldig cocktail af in-
delukkethed og frygt ind i den danske debat om EU. De-
batten har næsten altid en negativ vinkel. Og dem kan
man bestemt også sagtens finde. Der foregår mange ting i
EU Parlamentet, Ministerrådet og Kommissionen, som
man kan være politisk uenig i. Men så må vejen frem da
være politisk at kæmpe for en anden løsning, en anden
retning. Det er vel det, politik går ud på. Også på europæ-
isk plan.

Men der foregår altså også rigtig meget godt i EU. Rig-
tig meget som det set gennem konservative briller er bed-
re, at vi gør i fællesskab end hver for sig. Mon f.eks. ikke
det er bedre, at EU står samlet over for Putin og taler med
en stemme – frem for at Putin kan spille de 28 medlems-
stater ud mod hinanden? Når Kina dumper prisen på sol-
paneler for at fremme afsætningen af sine egne produk-
ter, er det mon så ikke bedre og mere effektfuldt, at EU i
fællesskab reagerer og griber ind med straftold frem for at
landene skal håndtere Kina hver for sig? Når EU laver fæl-
les minimumsstandarder for f.eks. pumpers, maskiners, bi-
lers, støvsugeres og mange andre produkters sikkerhed el-
ler energiforbrug, mon det så ikke er til gavn for vores
danske eksportvirksomheder, at der er én standard på
EU’s indre marked – i stedet for 28 forskellige? Og mon
ikke det er rigtig vigtigt for et Danmark, der gerne vil være
verdensmester i energieffektive løsninger og i vedvarende
energi, at fælles EU-mål tvinger ikke bare ligesindede som
Tyskland og Sverige til at gøre en indsats men samtlige 28
incl. kul- og nabolandet Polen og et land som Bulgarien,
der er tæt på 100 % afhængighed af gas fra Rusland? Når

Polen er medunderskriver og dermed forpligtet på fælles
klima- og energimål, ja så stiger straks den polske efter-
spørgsel efter f.eks. danske fjernvarmeløsninger og andre
energieffektivitetsløsninger. Når også polske landmænd
gennem den fælles landbrugspolitik skal leve op til visse
miljøregler, gavner det alt andet lige danske landmænds
konkurrenceevne, fordi alternativet ville være, at dansker-
ne ville blive reguleret gennem den hjemlige lovgivning,
mens deres konkurrenter ikke har den tradition. Med fæl-
les EU-politikker hæves bundniveauet.

Listen af fornuftige EU tiltag er meget lang. Faktisk gan-
ske overordentlig lang. Kunne danske politikere ikke bare
lidt oftere huske også de gode ting og det lidt større per-
spektiv, når de undtagelsesvist taler om EU? Kunne Det
konservative Folkeparti? I lidt for lang tid har der enten
været kritik eller tavshed fra ledende konservative, når
det gælder EU. Saglig kritik skal og bør der naturligvis
være plads til. EU er i stigende grad en helt almindelig po-
litisk kampplads, så selvfølgelig kan man ikke være enig i

“ Jeg synes, der har sneget sig en
uheldig cocktail af indelukkethed og frygt

ind i den danske debat om EU.
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EU ■

Frikke’s
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alt, bare fordi det er vedtaget gennem EU. Men hvem tror
i ramme alvor, at Danmark i det 21. århundrede har bedre
muligheder for at sætte sit præg på en verden med nye
økonomiske magtcentre ved at stå alene 5,5 millioner
danskere – frem for at præge og virke gennem et stærkt
europæisk samarbejde? I en verden hvor selv EU’s mest
folkerige land, Tyskland, kun udgør lige godt 1 % af ver-
dens befolkning, siger det sig selv, at Europa får større glo-
bal gennemslagskraft i kampen for vores værdier, hvis de
505 millioner europæere udadtil står sammen.

Er det for meget forlangt, at Det konservative Folkepar-
ti bidrager bare en anelse mere til at fortælle også den del
af vælgerkorpset, der hverken har oplevet Besættelsen el-
ler Den Kolde Krig – og som derfor ikke har et personligt
forhold til alternativet til europæisk samarbejde – om det
europæiske samarbejdes nødvendighed? Kunne der ikke –
bare en gang imellem – også blive plads til lige at trække
visionen og det store billede op, før man kaster sig over de
konkrete tiltag eller detaljer, som man så kan kritisere po-
litisk? Man kan også spørge på en anden måde: Hvis de
EU-positive partier, der igennem årene har stået bag den
danske Europa-politik, dukker sig og aldrig eller sjældent
står aktivt på mål for den grundlæggende idé bag det
europæiske samarbejde, hvem skal så?

Men det er måske bare mig, der har været udenlands
lidt for længe?

“ EU er i stigende grad en helt almin-
delig politisk kampplads, så selvfølgelig

kan man ikke være enig i alt, bare fordi
det er vedtaget gennem EU.
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■ Folketingskandidat

Pas på Danmark
Af Casper Strunge, folketingskandidat

V
i lever i et dejligt land, hvor der er frihed til at
tænke og tale. Et stærkt fællesskab, hvor vi har
råd til at hjælpe dem, der ikke kan klare sig selv.
Et samfund, hvor vi alle kan forvente en retfær-

dig behandling og en tryg hverdag. Det samfund er ene-
stående. Det skal vi værne om – hver dag.

I 200 år har vi haft en folkeskole, som har sikret børn en
god platform og start på livet. I 160 år har vi haft en
grundlov, der er rygraden i vores demokrati. I snart 100 år
har kvinder haft stemmeret. Vi har et velstående sam-
fund, hvor drømme kan blive til virkelighed, og initiativer
bliver belønnet. Sådan skal det også være i fremtiden.

Plads til forbedring

Når jeg kommer rundt til møder, hvor jeg er inviteret til at
tale om vores lands fremtid (det er jo det, politik handler
om), oplever jeg, at de fleste er glade for at leve i Dan-
mark og sætter pris på at være en del af et fællesskab,
hvor man ikke lades i stikken, hvis man har brug for hjælp,
og hvor der samtidig er frihed til at drive forretning og
skabe arbejdspladser.

Men der er plads til udvikling og forbedring – og det er
helt nødvendigt, hvis vi også i fremtiden skal give vores
børn en god uddannelse, bevare konkurrenceevnen og
sikre velstanden. Derfor skal vi forenkle tingene. Det kan
vi gøre på flere måder.

Lad os starte med at flytte offentlige arbejdspladser til
job i det private erhvervsliv. Det kan ikke nytte, at hver
tredje dansker er offentligt ansat. Eller sagt på en anden
måde: For hver to danskere i arbejde i det private, er der
en offentlig ansat. Det er ikke en god fordeling.

Væk med irrationelle skatter

Skattesystemet er vi også nødt til at lave om på. Det er
blevet så skævt og indviklet, at kun de færreste kan udreg-
ne deres egen skattebetaling. Hvorfor ikke helt fjerne top-

skatten, som har vist sig ikke at bidrage med synderlig
værdi, og i stedet indføre en simpel flad skat på 40 pro-
cent? Det vil gøre os alle rigere, og hvem kan have noget
imod det?

Så er der boligskatten. Vi, der bor i hovedstadsområ-
det, bliver brandbeskattet på både grundskylden og ejen-
domsværdiskatten, selv om vores disponible indkomst er
lavest sammenlignet med tilsvarende job andre steder i
landet. Lad os i stedet indføre et retfærdig og simpelt sy-
stem, som for eksempel Sverige har gjort. Her betaler du
kun skat, når du har tjent penge. Hvem kan have noget
imod det?

Et sidste eksempel er beskatningen af selskaber, som
heller ikke tilfører meget værdi til fællesskabet. Danmark
kunne med få ændringer blive det mest attraktive land at
drive virksomhed i, stedet hvor de største placerer deres
hovedsæde. I stedet har vi en for høj selskabsskat og små-
afgifter som affaldsafgiften, der forstyrrer, er uretfærdige
og modarbejder den førerposition, Danmark ellers har
haft som iværksætternation. Det vil få flere i arbejde.
Hvem kan have noget imod det?

Tænk fremad

Lad os droppe ideologierne og tænke på vores børns frem-
tid. Lad os efterlade et fællesskab i topform, hvor vi ikke
bare øger vores gæld, men skaber et enkelt system med
fokus på det nære og på at skabe bæredygtig vækst og ar-
bejdspladser.

“ Det samfund er enestående. Det
skal vi værne om – hver dag.
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Indhold ■

“
Gentofte Kommune skaber
gode rammer for de lokale
unge og yder en imponerende
indsats for at inddrage ung-

dommen i demokratiet. Derfor bliver
det Gentofte, der løber med prisen
som Årets Ungdomskommune 2015.
Elleve andre kommuner fra hele lan-
det var med i opløbet om prisen, men
et enigt dommerpanel peger på Gen-
tofte som klar nummer ét.”

Sådan lød det, da Dansk Ungdoms
Fællesråds offentliggjorde, at Gentof-
te bliver Årets Ungdomskommune
2015.

“Vi hæfter os ved, at kommunen
blandt andre var indstillet af en lokal
ung kvinde, der på eget initiativ havde
valgt at rose kommunens indsats på
ungeområdet. Det viser os, at kommu-
nens arbejde er forankret i ungdom-
men, og at Gentofte Kommune virke-
lig er et godt sted at være ung. Kårin-
gen som Årets Ungdomskommune
2015 er et hædersmærke, der forplig-
ter, og vi glæder os til at følge kom-
munens arbejde i fremtiden,” siger
Signe Bo, der er formand for DUF –
Dansk Ungdoms Fællesråd og en del
af Ungdomskommuneprisens dom-
merkomité.

Dommerne lægger i deres begrun-
delse især vægt på Gentoftes målret-
tede arbejde med at få unge til at
stemme, hvilket resulterede i en im-
ponerende høj valgdeltagelse ved se-
neste kommunalvalg. Også etablerin-
gen af et ungekulturhus og den kends-
gerning, at alle kommunens 11 skoler
har tilmeldt sig det landsdækkende

skolevalg, der skal styrke unges demo-
kratiske forståelse, har vejet tungt.

“Jeg er både glad og stolt over, at
DUF anerkender Gentofte Kommunes
arbejde med ungeområdet med prisen
som Årets Ungdomskommune 2015”,
siger borgmester Hans Toft og fort-
sætter:

“Igennem de seneste år har vi ar-
bejdet målrettet med at involvere og
samarbejde med de unge i udvikling
af konkrete aktiviteter og faciliteter i
kommunen. Det betyder, at de unge er
inddraget i de politiske processer og
beslutninger. Vi lytter til de unges ide-
er, som er grundlaget for vores arbej-
de. Og det skaber netop det store en-
gagement, som DUF anerkender med
prisen. Prisen går således i høj grad
også til de unge i Gentofte.”

Ud over anerkendelsen og
æren af at kunne kalde sig
årets bedste ungekommune i
2015 består årets præmie af
et kunstværk af den unge
kunstner Simon Fensholm.

Prisen og præmien over-
rækkes officielt den 28. janu-
ar, hvor kommunens unge er
inviteret til fest i Rådhushal-
len. Festen er arrangeret af
en gruppe unge sammen
med borgmester Hans Toft.

Gentofte kåret til
Årets Ungdomskommune 2015
Fra Gentofte Lige Nu

Om prisen
Ungdomskommuneprisen blev ind-
stiftet af Dansk Ungdoms Fællesråd
i 2006 som en anerkendelse af de
kommuner, der går forrest for at sik-
re gode vilkår for unge. Vinderen er
udpeget af et dommerpanel bestå-
ende af DUF’s formand Signe Bo
samt Rasmus Scheelke, konsulent i
Kommunernes Landsforening, og
Klaus Levinsen, der er ph.d. og lek-
tor i politisk sociologi ved Syddansk
Universitet.
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■ Indhold

Spændende aften
med Michael Ehrenreich
Af Birthe Philip

F
å kan som Michael Ehrenreich
trække tilhørere. Midt i novem-
ber fortalte Michael E. for godt
100 fremmødte om USA efter

midtvejsvalget. ME tog udgangspunkt i
Obamas indsættelse d. 20.1.2009 som
den første præsident af et etnisk min-
dretal. Der var en stor optimisme, nær-
mest Kennedystemning, en euforisk
stemning om forandring og håb. Oba-
mas løfte var at han ville føre politik på
en ny måde med tværpolitiske løsninger
og han ville genoprette USA’s image i
verden efter 8 år med Bush. Hvad skete
der så? Først og fremmest gennemførte
han et ideologisk stilskifte på to centrale
områder, han overtog Keynes policy og
lod staten overtage vitale nødstedte fa-
brikker som Chrysler – kontroversielt,
men helt nødvendigt, og de er senere
solgt – og han lavede en sundhedsre-
form, der var talt om siden 60erne, så
alle får stillet en sundhedsreform til rå-
dighed fra staten – et ideologisk stilskift,
en rød klud for mange. De to ting skær-
pede polariseringen. Der blev nok flyt-
tet ideologiske hegnspæle, men hans
egne tilhængere var skuffet, der var ikke
flyttet nok. Udenrigspolitisk set er Oba-
mas løfte om at forbedre USA’s image
lykkedes dramatisk, her fik han hjælp af

Hillary, bl.a. fik han afsluttet Irakkrigen
og tilbagetrækningen i Afghanistan er i
fuld gang. USA er krigstræt og det er
grunden til at man pt. holder sig ude af
Syrien.

Det er ikke usædvanligt med tilba-
gegang ved det sidste midtvejsvalg
dog med tre undtagelser Frank D.Roo-
sevelt, Clinton efter praktikantsagen
og Bush efter 11.9, men dette er stør-
re end det plejer. Det betyder noget
indenrigspolitisk og perioden med re-
former er slut. Opmærksomheden vil
være rettet mod den nye kandidat,
men Obama vil kæmpe for at bevare
sin politiske resonans, mente Michael
E. Han vil lave politik via direktiver
bl.a. omkring klimabeskyttelse ved
max. grænser på kraftværker. Den po-
litik er ideologisk brandfarlig, den im-
periale præsident. Hans andet udspil
vil være omkring indvandring, græn-
sen er for porøs og der er 11-12 milli-
oner illegale indvandrere Obama vil
lovliggøre det for 4-5 millioner og give
dem borgerrettigheder. Erhvervslivet
er positivt men repræsentanterne fin-
der at det skader retsbevidstheden.
Det vil lægge gift for samarbejdsmu-
lighederne. Udenrigspolitisk er Oba-
ma meget opsat på en aftale med

Iran, han ser gerne Iran spille en an-
den rolle regionalt. ME troede ikke på
initiativer i forholdet Israel-Palæstina,
men USA vil altid være interesseret i
Israel, der er det eneste demokrati i
Mellemøsten.

Den efterfølgende engagerede de-
bat gik bl.a på grænserne for præsi-
dentens beføjelser. Svaret lød: de er
flydende og til debat. Vælgerne vil
have løsninger og hvis republikanerne
lukker ned kan det gøre chancerne for
deres præsidentkandidat vanskelige-
re. Det er en vanskelig balancegang
for de skal være i opposition, men
samtidig et politisk ansvarligt parti.
Amerikanske politikere er gode til at
begejstre, men har ikke kunnet op-
bygge et forhold til deres opposition,
der fører til resultater, de er mindre
gode til det politiske håndværk og det
er årsagen til skuffelsen i det demo-
kratiske parti. Man kom ikke uden om
Hillarys rolle. Udenrigspolitisk er hun
mere høg end Obama, mere robust.
Hun har en selvstændig profil og de
amerikanske kvinder mener det er ti-
den til en kvindelig præsident. Mi-
chael Ehrenreich troede på hendes
chancer. Således sluttede en spæn-
dende aften.
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Kort nyt ■

Ny dato – Nyt sted

Mødet med fhv. minister Brian Mik-
kelsen er flyttet frem til
onsdag den 4. februar kl. 17.30

i stedet for som tidligere annonceret
senere på måneden.

Samtidig har vi valgt at holde mø-
det i kantinen på rådhuset, idet delta-
gerantallet blot kunne være ca. 30 på
Christiansborg, og da også Lyngby
konservative vælgerforening gerne vil-
le tilbyde deres medlemmer at delta-
ge i mødet, var det nødvendigt med
et større lokale.

Benyt denne lejlighed til at høre et
spændende oplæg fra folketingsgrup-
pens formand om: Det konservative
folkeparti op mod valget ....

Alle er velkomne, så tag venner og
bekendte med.

Jubilæumsbog

Foreningen Konservativ Jubilæumsbog 2015 er nu i fuld gang med at ska-
be fundamentet for foreningens eneste opgave: udgivelsen af en jubilæ-
umsbog: nemlig penge og materiale.

Bogen skal beskrive Foreningens historie parallelt med de konservati-
ves centrale betydning for kommunens udvikling som forstadskommune
med dens særlige kvaliteter.

Vi fik et ordentligt dyk i vores optimisme, da kommunen gav os afslag
på vores ansøgning om støtte. Vi var nok for fokuseret og og overså den
politiske vinkel. Men ved nærmere eftertanke har vi fået fuld forståelse
for dette afslag. Det er måske netop et eksempel på den grundholdning
om, at vi konservative aldrig må misbruge den centrale position, endsige
mistænkes for at udnytte den. Den etiske grundholdning tror jeg er afgø-
rende for at Gentofteborgerne har tillid til de konservative lokalpolitike-
re. At vi så altid har udviklet Gentofte på fornem vis vil denne bog forhå-
bentlig dokumentere. Så vi er oppe på hesten igen.

Vi har som sagt brug for materiale, det være sig fotos, breve, udklip el-
ler artikler, så kig i skufferne og send det til os.

Bogen vil udkomme august og vil koste 300 kr, men man kan allerede
nu støtte sagen og tegne sig for et køb og dermed komme med på en Ta-
bula Gratulatoria. (Tegning sker hos Jette Kyed, foreningens kasserer eller
allernemmest for kassereren ved allerede nu at indbetale beløbet på de
300 kr. til foreningens konto i Nordea: 2256-0727796339)
Godt jubilæumsår Birthe Philip,
næstformand for Foreningen Konservativ Jubilæumsbog 2015

Skitseforsalg til
bogens forside



Kalender

Februar

Søndag d. 1. kl. 11

“Dør til Dør” for Casper Strunge *

Tirsdag d. 3. kl. 7.30-8.30

Uddeling på Charlottenlund Station.
Tilmelding til Per Bruun Andersen på
pba@casperstrunge.dk

Onsdag den 4. kl. 17.30

Debatmøde med Den konservative folke-
tingsgruppes formand, fhv. minister Bri-
an Mikkelsen.
Titlen på mødet er: “Det konservative
folkeparti op mod valget ...”

Mødet holdes i kantinen på Rådhuset og
alle er velkomne.
Tid og sted ændret – se i bladet.

Torsdag d. 26. kl. 19.30

Generalforsamling i Rådhusets kantine.
Se nærmere på side 5 i dette blad

Tirsdag den 10. kl. 17

Årsmøde i konservative kvinder hos for-
manden Jette Kyed, Snogegårdsvej 48,
2820 Gentofte.

Ved mødet vil vælgerforeningens for-
mand, Birgitte Dember deltage i den poli-
tiske drøftelse.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Torsdag 19. kl. 19.00

Per Stig Møller kommer på Dineren på
Hellerup Park Hotel med spisning, hvor
emnet er mellemøsten.

Tilmelding nødvendig til kontoret på
Tlf. 39 90 22 09.

Søndag d. 22. kl. 11

“Dør til Dør” for Casper Strunge *

Marts

Søndag d. 8. kl. 11

“Dør til Dør” for Casper Strunge *

Søndag d. 22. kl. 11

“Dør til Dør” for Casper Strunge *

April

Mandag 6. kl. 11

“Dør til Dør” for Casper Strunge *

* “Dør til Dør” Vi skal have besøgt så
mange som muligt før valget, alle frivilli-
ge er velkomne til at melde sig til Per
Bruun på 60 15 74 25 eller pba@casper-
strunge.dk. Vi mødes klokken 11 og går
et par timer hver gang.

Hold øje med hjemmesiden, facebook og
nyhedsbreve.

Der arbejdes hele tiden med at afholde

møder med en høj grad af aktualitet og

nogle af disse møder kan vi ikke nå at

have med i KIG kalenderen, men kun nå

at indbyde til pr. mail, facebook og

hjemmeside, så hold dig endelig oriente-

ret ved at følge os på nettet.

Adgangen til Rådhuset er fra Bernstorffs-

vej med åbning et kvarter før mødets

begyndelse. Evt. tilmelding eller spørgs-

mål om møderne, kontakt vælgerfor-

eningens kontor på tlf. 39 90 22 09 eller

e-mail konservative@get2net.dk

Følg med på hjemmesiden www.cig.dk
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