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Nyt fra formanden ■

Kære vælgerforeningsmedlem.
Godt nytår til dig og din familie.

Det sidste halve år har virkelig vendt op og ned på
europapolitikken, og den har sat sit præg også på dagsor-
denen i Danmark.

De europæiske landeveje, havne og banegårde mv. er i
stort tal blevet besøgt af flygtninge og migranter.

Et flertal af den danske befolkning stemte i december
nej til at ophæve retsforbeholdet. Vi kunne dog glæde os
over, at vi i Gentofte klart sagde ja ved folkeafstemningen.
Hele 65 % ja-stemmer.

På Christiansborg er det ved at være hverdag oven på
valget. Vores konservative mandater har været afgørende
stemmer i flere forlig her i efteråret, heriblandt det vigtige
forlig om ejendomsskatten, som vi i Gentofte har slået så
hårdt på.

Også i foråret venter der vigtige politiske forhandlinger,
blandt andet om forsvarsbudgettet og personskatten. Det
er vigtigt, at vi som konservative viser, at vi med vores
mandater kan være med til at sikre, at der føres ordentlig
borgerlig politik.

Jeg glæder mig til at møde så mange som muligt af jer
til vores generalforsamling den 25. februar. Vi arbejder på
at få en taler med et landspolitisk fokus. Desuden vil der
være flere nyvalg, idet vores næstformand og kasserer ef-
ter mange år på deres poster ønsker at trække sig. Allere-
de på nuværende tidspunkt skal lyde en tak for deres sto-
re arbejde i forretningsudvalget. Dagsorden mv. til gene-
ralforsamlingen kan ses andetsteds i bladet.

I anledningen af generalforsamlingen har vi i dette
nummer valgt at bringe vælgerforeningens vedtægter. De
er indsat som midtersiderne og lige til at tage ud og gem-
me.

Desuden kan vi oven på vores egen 100 års-festivitas
glæde os over, at partiet i foråret fylder 100 år. Det fejres
bl.a. ved en fest den 5. marts. Vi skal gerne møde tal-
stærkt op fra Gentofte og være med til at fejre partiet og
gøre status over de første 100 år.

Endelig glæder jeg mig over, at vi har flere spændende
arrangementer i foråret, hvor vi kan få lejlighed til at drøf-
te konservativ politik.

Vi har ved redaktionens afslutning fået følgende meddelse:
Casper Strunge har oplyst, at han trækker sig som folke-
tingskandidat.
Spørgsmålet om folketingskandidatur vil blive drøftet på det
kommende HB-møde.
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■ Borgmester

Godt nytår
Af Hans Toft

2015 har været et år med mange
spændende tiltag i vores kommune,
og man bliver både tilfreds og glad –
og stolt – når man ser tilbage på det
høje aktivitetsniveau, og det uden de
mange års NESA-penge, som er brugt
helt efter de lagte planer.

Men 2015 var også et år med man-
ge – specielt udefrakommende – ud-
fordringer. Det være sig såvel kommu-
nens økonomiske betingelser som
pressens ind i mellem urimelige og ær-
gerlige dækning af vores kommune.

Heldigvis er der mest at glæde sig
over for vores parti. Vi har på rådhu-
set som en del af 17 ud af de 19 med-
lemmer af kommunalbestyrelsen et
særdeles fint samarbejde – om det
to-årige budget, men også mange an-
dre store opgaver, som tillidsfuldt
drøftes og behandles blandt de fire
partier, som udgør det store flertal.
Dette giver naturligvis et godt klima i
den politiske beslutningsproces og til-
lige et godt arbejdsklima for alle kom-
munens medarbejdere – og et positivt
billede hos borgerne om, at vi lokalt
kan samarbejde.

Ikke mindst besindede Regeringen
sig sidst på året, og vi fik fastfrosset
grundskylden for 2016 i kroner og øre.
I Gentofte var vi de første, som tog
kampen op mod de urimeligt stigende
skatter på boligen. Over et års kamp fik
det positive resultat i forbindelse med
finanslovens vedtagelse i folketinget.
Nu må vi så gå mod næste mål – at få
indført også et fremadrettet loft over
grundskylden, så boligejerne kan leve i
fred for nye urimeligheder.

Et år i de unges tegn

Vi indledte året, der gik, med at blive
kåret til Årets ungdomskommune af

Dansk Ungdoms Fællesråd. En fornem
kåring, som vi kan takke vores mange
engagerede og aktive unge for, og de
unge kvitterede da også fluks med i
samarbejde med os at arrangere en
flot og enestående fest i Rådhushal-
len. 2015 var således året, hvor vi
sammen med de unge skabte et krea-
tivt fællesskab i Det Grå Pakhus på
Teglgårdsgrunden og hvor vi åbnede
det nye skater-mekka på Jägers – og
hvor vi fik gang i arbejdet med en ny
ungepolitik i et af de nye opgaveud-
valg.

På andre områder har der også væ-
ret et højt aktivitetsniveau. Vi fortsat-
te udbygningen af fjernvarmenettet –
og sparede miljøet for 4.600 tons CO2

– og vi udvidede Skovshoved Havn til
dobbelt så mange bådpladser og er
om få måneder klar til at indvie den
samlede Skovshoved Havn; vi tegnede
rammerne for og igangsatte hele den
store procesplan for det gode liv på
Bank-Mikkelsens Vej, så de borgere,
som har allermest brug for hjælp, nu
kan se frem til de nye, moderniserede
faciliteter og omgivelser. Udbygningen
af Gentofte Sportspark er fortsat med
det nye stadion og den nye idrætshal,
som står klar til indvielse i slutningen
af februar. Vi gav borgerne adgang til
landets ældste fredede område i
Gammelmosen; og vi anlagde skole-
haver i Bernstorffparken; vi åbnede
det nye Holmegårdsparken og færdig-
gjorde dermed moderniseringen og
udbygningen af alle kommunens ple-
jeboliger. Vi udviklede banebrydende
ny teknologi til genoptræning. Vi
skabte ny bæredygtig struktur i flere
dagtilbud med nye sammenlægninger
og nye samarbejder. Og vi gik i luften
med vores ’Ren By Hver Dag’ kampag-
ne og vi implementerer – og gør det

fortsat – skolereformen og synlig læ-
ring.

Og så ændrede vi hele den politi-
ske organisering. Det betyder en ny
måde at arbejde på. I de såkaldte op-
gaveudvalg vil både politikere og bor-
gere med særlig interesse i eller viden
om et emne sidde med ved bordet.
Sammen skal vi udvikle politikker og
strategier for Gentofte Kommune. Vi
ved, at vi nu betræder nye veje og skal
samle erfaringer med, hvordan vi
bedst sætter rammerne for samarbej-
det – med størst mulig plads til dialog
om udfordringer, muligheder og løs-
ninger med engagerede borgere, der
er tæt på de specifikke emner – og vel
at mærke, før vi beslutter os i kommu-
nalbestyrelsen.

2016 i omstillingens tegn

Den økonomiske situation i Gentofte
Kommune kommer til at kræve om-
stillinger i de kommende år. 122 milli-
oner. Så meget lavere vil Gentofte
Kommunes budget være i 2019, når vi
har afleveret det årlige ompriorite-
ringsbidrag på 1 pct. til Staten. I 2016
skal budgettet reduceres med 8 mio., i
2017 med 42 mio., i 2018 med yderli-
gere 42. mio. og i 2019 med 32 mio.
Hertil kommer, at regeringen har vars-
let en udligningsreform med virkning
fra 2018 – og det er bestemt ikke
gode erfaringer, vi i vores kommune
har med den slags reformer.

Vi står på et solidt fundament, men
der skal en særlig indsats til for at fin-
de den bedst mulige måde at effekti-
visere og yderligere reducere budget-
tet. Det skal gøres klogt, så borgerne
mærker det mindst muligt. Så der lig-
ger også her en stor og vigtig opgave
foran os i 2016.
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Generalforsamling ■

Indkaldelse til

General-
forsamling
Gentofte konservative vælgerforenings ordinære general-
forsamling afholdes torsdag den 25. februar 2016 kl. 19.30
Sted: Rådhusets kantine

Dagsorden

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

fremlæggelse af planer for foreningens virksomhed i
det kommende år

3. Fremlæggelse af det af Hovedbestyrelsen godkendte
reviderede regnskab

4. Fastlæggelse af det årlige kontingent for det følgen-
de år

5. Indkomne forslag
6. Beretning fra den konservative kommunalbestyrel-

sesgruppe om gruppens politik
7. Valg af formand
8. Valg af næstformand
9. Valg af yderligere 3 medlemmer samt 1. og 2. sup-

pleant til vælgerforeningens 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 Konservative Folkepartis organisation § 4,
stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter 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, formand

Valg til hovedbe-
styrelsen 2016
På valg 2016

Anne Jarl Hansen
Anne Kathrine Karoff
Annette Giertsen
Barbara Engelstoft
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
Michala Gale
Morten Gass
Niels Henrik Kromann
Per Bruun Andersen
Peter Naumann
Poul Mogensen
Steen Mogensen
Søren Skafte
Ulrich Borch

Valgt 2015

Adam Trier Jacobsen
Allan Andersen
Anders Højriis
Anders Torbøl
Anita Rander
Bente Kjølhede
Birgitte Dember
Birgitte K. Schmidt
Birthe Philip
Chris Bangert Larsen
Einar Bolt
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
Lisbeth Winther
Lise Rovsing
Marianne Zangenberg
Martin Frøland
Mogens Friis
Niels Chr. Hansen
Rasmus Haahr
René Lohpehré
Susanne Borch
Søren Schock Petersen
Thomas Christensen
Thomas Rostrup
Torben Vistisen

Hovedbestyrelsens forslag til genvalg og nyvalg vil
kunne ses på foreningens hjemmeside
www.gentoftekonservative.dk
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■ Borgmester

Flygtninge, au pairs og Villabyerne
– og en tredobling af Gentoftes flygtningekvoter
Af Hans Toft

Gentofte Kommune skal i 2016 mod-
tage 294 flygtninge, hvilket er næsten
en tredobling i forhold til året før. Kvo-
ten for Gentofte er øget væsentligt
dels på grunds af det stigende antal
flygtninge, og dels – og især – fordi
udlændinge- og integrationsminister
Inger Støjberg har ændret fordelings-
nøglen mellem kommunerne. Sidst-
nævnte er sket på baggrund af en
række artikler i Villabyerne, som i den
grad fremstår som ren kampagnejour-
nalistik. En kampagne, hvor der har
været fremført en lang række fejlagti-
ge påstande om Gentofte Kommune
og vores flygtninge og au pairs, og
som gav resten af Danmark et forkert
billede af tingenes virkelige tilstand.

I den mediestorm, der fulgte, måt-
te vi derfor som kommune forholde
os til overskrifter som “Gentofte trick-
et”, ligesom vi også måtte tilbagevise
vanvittige påstande om, at vi skulle
have “brugt” vores au pairs til at und-
gå at få flere flygtninge til kommunen
og til at betale mindre i udligning, alt
imens et kor af folketingspolitikere
med egne dagsordener råbte op i me-
dierne om, at vi slap for nemt og bil-
ligt her i Gentofte.

Det ville være synd at sige, at det
har været let at komme igennem med
vore argumenter i debatten.

“Detaljer” – som at det er Folketin-
get, der fastsætter reglerne for forde-
lingen af flygtninge i alle landets kom-
muner, og at vi i Gentofte Kommune
er underlagt nøjagtigt de samme re-
gelsæt som i alle andre kommuner, og
at Gentofte Kommune har fulgt de
gældende regler til punkt og prikke og
behandler de modtagne flygtninge or-
dentligt – det så man behændigt bort
fra i debatten. Ligesom man fuldstæn-
dig så bort fra en saglig vurdering af
Gentofte Kommunes manglende mu-
ligheder for at skaffe boliger i en fuldt
udbygget kommune – kun tre kom-
muner (Frederiksberg, København og
Rødovre) har en større befolk-
ningstæthed end Gentofte Kommune.

På samme måde som det åbenbart
heller ikke passede ind i historien, at
Gentofte Kommune er den kommune
i landet, der betaler mest i udligning
til andre kommuner. I Villabyernes
omtale af den såkaldte udlændinge-
udligning, hvor Gentofte blev sam-
menlignet med Næstved Kommune,
blev der nemlig konkluderet, at “talle-

ne skar i øjnene”. Hvad, man imidler-
tid ikke fortalte læserne, var, at ud-
lændingeudligningen kun udgør en
meget lille del af den samlede udlig-
ning imellem kommunerne. Således
skal Gentofte Kommune i år betale
2.500 mio. kroner i udligning til andre
kommuner, og borgerne i vores kom-
mune kommer således til at betale
mere i indkomstskat til andre kommu-
ner end til deres egen. Heller ikke det
faktum, at borgerne i Gentofte igen i
år skal betale over 20 mio. til borger-
ne i Næstved, fandt vej i Villabyernes
journalistik.

De fire forligspartier (Det konserva-
tive Folkeparti, Socialdemokratiet,
Venstre og Radikale Venstre) sendte
sammen et brev til alle medlemmer af
Folketinget for at sikre, at de i det
mindste blev præsenteret for fakta i
debatten – særligt i lyset af at de
snart skal forhandle den nye udlig-
ningsreform med virkning fra 2018.

Minister Inger Støjberg og Udlæn-
dingestyrelsen endte alligevel med at
ville det anderledes og næsten tre-
doblede Gentofte Kommunes flygtnin-
gekvote i 2016. Godt hjulpet på vej af
Villabyerne.
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■

Vedtægter
for

Den Konservative Vælgerforening

i Gentofte Kommune

Vedtaget 26. februar 2015

Konservative i Gentofte

§

§

§

§
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■ Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er Den Konservative Vælgerforening i
Gentofte Kommune.
Vælgerforeningen er tilsluttet Det Konservative Folkeparti.

§ 2
Vælgerforeningen har til formål

• at være samlingssted for konservative vælgere

• igennem sit arbejde at medvirke til udformningen og
formidlingen af partiets politik

• at forestå udbredelsen af konservative holdninger

• at fremme debatten om konservativ politik blandt med-
lemmer og vælgere.

Vælgerforeningen må ikke arbejde i modstrid med Det
Konservative Folkepartis idé og virke.

§ 3
Vælgerforeningen varetager det konservative arbejde i
Gentofte kommune.
Vælgerforeningen skal opstille konservative kandidater til
kommunalvalget i Gentofte kommune. Opstillingen skal
foregå på én konservativ liste.
Hvis storkredsen vælger opstillingsmodel 2, jfr. vedtægter-
ne for Det konservative Folkeparti § 21, opstiller vælger-
foreningen en kandidat i Gentofte Valgkreds.
Vælgerforeningen skal opstille en eller flere lokale kandi-
dater til regionsvalget.

§ 4
Enhver, der tilslutter sig partiets program og vedkender sig
Det Konservative Folkepartis idé og politik, kan optages
som medlem af vælgerforeningen. Intet medlem kan sam-
tidig være medlem af et andet politisk parti.
Medlemskab udøves fortrinsvist i den konservative væl-
gerforening i den kommune, hvor medlemmet er tilmeldt
folkeregistret, jfr. 6. afsnit, 2. og 3. pkt.
Ved indmeldelsen modtager medlemmet et eksemplar af
vælgerforeningens vedtægter eller henvises til, hvor de
kan findes elektronisk.
Medlemskab af vælgerforeningen gælder samtidigt som
medlemskab af Det konservative Folkeparti.
Det påhviler det enkelte medlem at sørge for, at oplysnin-
gerne om navn, adresse, telefon og e-mail er ajourført i
partiets medlemssystem. Ved elektronisk indkaldelse skal
der afsendes en skriftlig indkaldelse til medlemmer, der
ikke er registreret med en e-mailadresse i landsorganisati-
onens medlemssystem.
Såfremt et medlem flytter, skal vælgerforeningen give ho-
vedkontoret besked om medlemmets nye adresse, så
medlemskabet kan overføres til den konservative vælger-
forening i tilflytterkommunen. Såfremt nogen uden bopæl
i Gentofte Kommune ønsker at være medlem af Den kon-
servative Vælgerforening i Gentofte Kommune, er dette
muligt. Dog har den pågældende i så fald ikke stemmeret.
Medlemmer, der, jfr. § 24 i vedtægter for Det Konservative
Folkepartis organisation, udelukkende ønsker medlem-
skab af partiets landsorganisation, har ingen rettigheder i
den lokale vælgerforening.

§ 5
Medlemskontingentet fastsættes af den ordinære general-
forsamling. Unge under uddannelse, medlemmer af parti-
ets ungdomsorganisationer samt pensionister har dog ret
til at være medlem til nedsat kontingent, ligesom der kan
ydes rabat for ægtefælle/samlevende.

§ 6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker skriftligt ved
e-mail, brev eller meddelelse i medlemsbladet til med-
lemmerne med mindst 14 dages varsel.
Stemmeret har fremmødte medlemmer, der har betalt
det opkrævede kontingent, og hvis medlemskab har varet
mindst 1 måned.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Afstemningsmetoden fastsættes af dirigenten. Dog kan
mindst 10 tilstedeværende medlemmer forlange skriftlig
afstemning.
Alle afgørelser sker ved simpel stemmeflerhed, se dog §
16 om eksklusion, § 17 om vedtægtsændringer og § 18
om opløsning.

§ 7
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden 1.
marts. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om virksomheden i det forløbne år og frem-
læggelse af planer for foreningens virksomhed i det kom-
mende år.
3. Fremlæggelse af det af Hovedbestyrelsen godkendte re-
viderede regnskab
4. Fastlæggelse af det årlige kontingent for det følgende
år.
5. Indkomne forslag.
6. Beretning fra den konservative kommunalbestyrelses-
gruppe om gruppens politik.
7. Valg af formand.
8. Valg af næstformand
9. Valg af yderligere 3 medlemmer samt 1. og 2. suppleant
til vælgerforeningens 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 Konservative Folkepartis organisation § 4, stk. 2,
pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse.
14. Politisk drøftelse.
15. Valg af delegerede til storkredsforsamlingen.
16. Eventuelt.
Indkomne forslag, der ønskes behandlet af generalforsam-
lingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 5
dage før generalforsamlingen.
Såfremt medlemmer til forretningsudvalget vælges uden
for Hovedbestyrelsens kreds, bliver de ved valget medlem-
mer af denne i valgperioden.
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Vedtægter ■

Blandt foreningens medlemmer vælges indtil 76 hovedbe-
styrelsesmedlemmer, således at den størst mulige bredde
i Hovedbestyrelsen søges sikret. Valgene gælder for 2 år,
og 38 medlemmer er på valg hvert år.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når forret-
ningsudvalget eller Hovedbestyrelsen finder det påkræ-
vet, eller når mindst 25 medlemmer over for formanden
fremsætter skriftlig begæring derom med angivelse af for-
handlingsemne. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen
afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes ved opstil-
ling af kandidater til kommunalbestyrelsen og om nødven-
digt til folketinget.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker skrift-
ligt herunder ved mail til medlemmerne med mindst 8 da-
ges varsel og med angivelse af dagsorden.

§ 9
Formanden for Gentofte KU er medlem af Hovedbestyrel-
sen. Desuden vælger KU ét medlem til Hovedbestyrelsen
for hvert påbegyndt 25 medlemmer i KU, dog maksimalt
5.
Ungdomsforeningens repræsentanter skal opfylde betin-
gelserne for at være medlemmer af foreningen og skal an-
meldes til foreningens formand.

§ 10
Kvindeudvalgets medlemmer vælger på deres årsmøde 2
repræsentanter til Hovedbestyrelsen.

§ 11
Hovedbestyrelsen består af de af generalforsamlingen i
henhold til § 7 valgte medlemmer samt de ifølge §§ 9 og
10 valgte repræsentanter. Såfremt et konservativt medlem
af Gentofte kommunalbestyrelse ikke er valgt medlem af
Hovedbestyrelsen, indtræder vedkommende i sin funkti-
onsperiode som medlem af Hovedbestyrelsen.
Det samme gælder konservative medlemmer af Regions-
rådet og medlemmer af Europa Parlamentet, der har bo-
pæl i Gentofte kommune, samt det konservative folke-
tingsmedlem eller -kandidat, der er opstillet i Gentofte-
kredsen.
Hovedbestyrelsen indstiller kandidaterne til valg til Folke-
tinget og kommunalbestyrelsen til generalforsamlingens
godkendelse.
Kandidaterne skal være medlemmer af partiet, og erklæ-
re, at de støtter partiets program og tilslutter sig partiets
politik.
Intet medlem af Det Konservative Folkeparti må opstille
på anden liste, hvis der findes en konservativ liste.
På en ekstraordinær generalforsamling i det år, kommu-
nalvalg finder sted, indstiller Hovedbestyrelsen kandidater
i prioriteret rækkefølge til generalforsamlingens godken-
delse, dog således at generalforsamlingen kan ændre pla-
ceringen på listen eller fravælge kandidater.

Den af Hovedbestyrelsen indstillede liste skal indeholde
det maksimale antal kandidater, som den til enhver tid
gældende kommunale valglov tillader opstillet.
Det af Hovedbestyrelsen nedsatte kandidatudvalg skal tid-
ligt på året aktivt indhente forslag til kandidater fra for-
eningens medlemmer. Forslag til konservative kandidater
til kommunalvalg skal være anmeldt til vælgerforeningens
forretningsudvalg senest en uge efter udsendelsen af ind-
kaldelsen til opstillingsgeneralforsamlingen.
Valg af folketingskandidat sker efter indstilling fra Hoved-
bestyrelsen efter forslag fra forretningsudvalget. Forslag til
konservative kandidater til folketingsvalg skal være an-
meldt til vælgerforeningens forretningsudvalg senest en
uge efter udsendelse af indkaldelsen til opstillingsgeneral-
forsamlingen.

§ 12
Forretningsudvalget leder, under ansvar over for Hovedbe-
styrelsen, foreningens daglige arbejde. Forretningsudval-
get består af formanden og næstformanden samt de på
generalforsamlingen valgte 3 medlemmer. Forretningsud-
valget konstituerer sig med kasserer, sekretær og webma-
ster.
Foreningen tegnes i juridiske og økonomiske anliggender
af formanden/næstformanden og yderligere ét medlem af
Forretningsudvalget i forening. Forretningsudvalget kan
meddele prokura.
KU’s formand er observatør i forretningsudvalget og har
som sådan ret til at deltage i forretningsudvalgets møder
med taleret. Forretningsudvalget kan dog udelukke KU’s
formand fra deltagelse i forretningsudvalgets møder, hvis
dette efter forretningsudvalgets skøn undtagelsesvis måt-
te være hensigtsmæssigt.

§ 13
Hovedbestyrelsen indkaldes af formanden, ligesom Ho-
vedbestyrelsen gennem formanden kan forlanges indkaldt
af mindst 10 hovedbestyrelsesmedlemmer med angivelse
af forhandlingsemne.
På møderne træffes afgørelse ved simpel stemmeflerhed. I
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgøren-
de. Der udarbejdes referat af generalforsamlinger samt
møder i Hovedbestyrelsen, og der udsendes referat fra
hovedbestyrelsesmøder til Hovedbestyrelsens medlem-
mer.
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg af politisk og orga-
nisatorisk art.
Senest 12 måneder før et kommunalvalg nedsætter Ho-
vedbestyrelsen af sin midte et kandidatudvalg bestående
af 2 medlemmer fra Hovedbestyrelsen, forretningsudval-
get, kvindeudvalgets formand og KU’s formand.
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■ Vedtægter

§ 14
Udtræder et medlem i årets løb af Hovedbestyrelsen, her-
under ved flytning fra kommunen, vælges ved førstkom-
mende generalforsamling et nyt medlem for resten af pe-
rioden.

§ 15
Regnskabsåret følger kalenderåret.
De på generalforsamlingen valgte revisorer udfører kritisk
revision af årsregnskabet og af regnskabsførelsen.
Forretningsudvalget har ansvaret for vælgerforeningens
økonomi og regnskab.
Baseret på vælgerforeningens medlemstal opkræves et
kontingent til partiet. Kontingentets størrelse fastsættes af
formandsmødet og opkræves af hovedkontoret.
Storkredsforsamlingen kan fastsætte et kontingent base-
ret på medlemstal.

§ 16
Såfremt et medlem af en konservativ vælgerforening i af-
gørende spørgsmål modarbejder partiets politik og virke
eller overtræder partiets vedtægter, kan medlemmet efter
indstilling fra hovedbestyrelsen ekskluderes på en ordinær
eller ekstraordinær generalforsamling, hvor eksklusion
skal være angivet i dagsordenen. Hovedbestyrelsens be-
slutning skal ske med 2/3 flertal og indstilling til eksklusion
skal være opført som selvstændigt punkt i den på forhånd
udsendte dagsorden.
Eksklusion kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de på general-
forsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Meddelelse om hovedbestyrelsens begrundede indstilling
om eksklusionen skal skriftligt meddeles det pågældende
medlem inden indkaldelsen af den pågældende general-
forsamling. Endvidere skal der gives storkredsformanden
skriftlig meddelelse, for at denne kan optage forhandling
med henblik på at søge tvisten bilagt. Det pågældende
medlem er berettiget til at afgive møde på den generalfor-
samling, hvor eksklusionen er på dagsordenen, for at re-
degøre for sin sag, men er uden stemmeret.
Det ekskluderede medlem kan indbringe spørgsmålet om
eksklusionen for storkredsbestyrelsen, der er beføjet til at
stadfæste eller underkende eksklusionen. Storkredsens af-
gørelse er endelig, såfremt den vedtages med mindst 2/3
af de fremmødtes stemmer. I modsat fald kan afgørelsen
indbringes for partiets hovedbestyrelse til endelig afgørel-
se.

§ 17
Ændringer af disse vedtægter kan foretages på en general-
forsamling, når forslag er på dagsordenen, og forslagets
ordlyd er udsendt til medlemmerne mindst 8 dage før ge-
neralforsamlingen.
Vedtagelse kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende
stemmer derfor.
Forslag til vedtægtsændringer fra medlemmerne skal ind-
sendes til formanden inden 15. december for at blive be-
handlet på den ordinære generalforsamling.
Enhver ændring eller tilføjelse i forhold til partiets stan-
dardvedtægter skal indsendes til godkendelse af partiets
hovedbestyrelse, jf. § 27 i vedtægter for Det Konservative
Folkepartis organisation.

§ 18
Foreningen kan opløses på en i dette øjemed indkaldt eks-
traordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af medlem-
merne er til stede, og 3/4 af de tilstedeværende medlem-
mer stemmer derfor.
Dersom en sådan generalforsamling ikke er beslutnings-
dygtig, indkaldes inden 3 uger en ny generalforsamling,
hvor opløsningen kan vedtages, når 3/4 af de tilstedevæ-
rende medlemmer stemmer derfor.
I tilfælde af opløsning af foreningen tilfalder dens ejende-
le Det Konservative Folkeparti.

Vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2015

Den Konservative Vælgerforening i Gentofte Kommune blev etableret den 6. august 1915

Kontakt: kontoret@gentoftekonservative.dk · formanden@gentoftekonservative.dk

Se mere på hjemmesiden www.cig.dk
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Julemiddag ■

Årets julemiddag
Traditionen tro holdt vælgerforeningen sin julemiddag på
Strandlund.

Det er helt åbenbart en tradition, som man bakker op
om, mange kendte ansigter, men også nye, nød aftenen og
det velkendte forløb. En velsmagende flæskesteg med
sprød svær – mon ikke julemånedens første? – og risala-
mande med mandelgave, ledsaget af borgmesterord.

Det er også ved at være en tradition, at juletalen holdes
af et kommunalbestyrelsesmedlem, i år af nyvalgte Jesper
Kamp Nielsen – det er en god måde for os medlemmer at
lære de nye aktive bedre at kende.

Jesper fortalte, at han er vokset op i Studiebyen i Helle-
rup, så han er lokalkendt fra barnsben. Familiens jul be-
gyndte allerede d. 22, når hans mormor flyttede ind i det
lille hus.

Det sjove ved at høre om andres jul er netop at genop-
leve og sammenligne tradtionerne.

I Jespers familie var det således ikke et spørgsmål om
and eller flæskesteg, for det var flæskesteg og sylte lilleju-
leaften og and juleaften.

Risalamanden var en anden tradition og efter Jespers
hukommelse fik storebroderen altid mandelen.

En anden tradition var gudstjenesten 1. juledag i Helle-
ruplund Kirke fulgt af stor julefrokost.

Nu var traditionerne gået videre til Jespers generation,
og den tilpasning, der må ske, resulterede i hans familie i
et kompromis: hans ønske om den vante rødgran blev er-
stattet af hans kones ædelgran, men til gengæld beholdt
Jesper sin Berlinger. Redaktionen finder, at det er et fint
kompromis.

Aftenen sluttede med bankospil, hvor referenten, der
ellers påstår aldrig at have held i spil, bl.a. vandt julekur-
ven fra den faste sponsor Prima i Jægersborg Allé.

Efter endnu en julesalme forlod de 36 gæster i højt hu-
mør årets sidste arrangement.

Redaktionen

Nyt elektronisk nyhedsbrev

I efteråret iværksatte vi et nyt elektronisk nyhedsbrev. Det
skete samtidig med, at vi er gået over til, at KIG de fleste
år kun udkommer to gange om året. Det sker blandt andet
som følge af de stærkt forøgede portoudgifter, men også
fordi en stadigt stigende del af vores medlemmer bruger
mails som den primære informationskilde.

Derfor vil en større del af oplysningerne omkring mø-
der mv. i fremtiden komme pr. mail. Husk derfor at give
din opdaterede mailadresse til kontoret, kontoret@gen-
toftekonservative.dk.

Møder for hvert halvår vil fortsat være at finde i KIG.
Oplysninger om møder og politiske tiltag vil desuden

kunne findes på vores hjemmeside cig.dk, hvor der også
er en henvisning til vælgerforeningens facebook-side.

Vigtigt: korrekt e-mail adresse

Al post er blevet dyr, rigtig dyr.
Det har medført, at foreningen i højere grad benytter

B-post, men i endnu højere grad mailer hurtige meddelel-
ser, nyheder og aktuelle møder ud til vore medlemmer.

Derfor er det vigtigt, både for jer og os, at vi har jeres
mail-adresser og at de er korrekte.

Vi beder derfor om hurtig information, hvis I får ny
mailadresse.

Men også hjemmesiden www.konservativegentofte.dk
rummer disse informationer.

Foreningens mailadresse er ændret til kontoret@gen-
toftekonservative.dk

Redaktionen
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■ Skole

Kvalitetsdagsordener
på børne- og skoleområdet
Af Pia Nyring, formand for Børne- og Skoleudvalget

Bæredygtig struktur

I budgetaftalen 2013-2016 blev det besluttet, at en væ-
sentlig del af arbejdet med visionen for Børneområdet
skulle være udviklingen af en mere bæredygtig struktur
med baggrund i et faldende børnetal i kommunen. En bæ-
redygtig struktur skal både sikre organisatorisk robusthed
og samtidig sikre endnu bedre forhold for børnene. Parti-
erne bag budgetaftalen besluttede at gå i dialog med for-
ældre og fagfolk med henblik på en drøftelse af den sam-
lede struktur på dagtilbudsområdet, hvor nærhed og sø-
skendefordele er bærende principper.

Det førte til nedsættelsen af opgaveudvalget: “Børn-
Kvalitet-Struktur på dagtilbudsområdet”, der i perioden
fra 1. august 2015 - sommeren 2016 skal komme med ind-
spil, der sikrer daginstitutionerne en fortsat ”robusthed”
fagligt, pædagogisk og økonomisk. Udvalget består af fem
politikere fra Kommunalbestyrelsen, seks forældrerepræ-
sentanter (heraf er fire bestyrelsesformænd) og otte øvri-
ge deltager (ledere, faglige organisationer og paraplyorga-
nisationerne for de selvejende dagtilbud).

Formål med Bæredygtig Struktur:

• Høj kvalitet i samtlige dagtilbud – for det enkelte barn
og dets forældre.

• Den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne – både i
det enkelte dagtilbud og på tværs i organisationen.

• Gode rammer for en attraktiv arbejdsplads – for medar-
bejdere og ledere.

Dette sker konkret gennem indgåelse af økonomiske
forpligtende samarbejder og sammenlægninger mellem
dagtilbud – særligt mindre dagtilbud, som er mere sårbare
på deres faglige, brugeroplevede og organisatoriske kvali-
tet.

Pr. 1. januar er status, at 16 dagtilbud i forskellige kon-
stellationer har lagt sig sammen til syv dagtilbud, hvor alle
fysiske beliggenheder er bibeholdt. Ydermere har seks
dagtilbud indgået forpligtende samarbejder. I løbet af
2016 vil der komme væsentlig flere til. På nuværende tids-
punkt er der således kun ni daginstitutioner, der inden 31.

marts 2016 skal finde en løsning for at sikre deres institu-
tion en nødvendig robusthed, og disse institutioner er i
tæt dialog med den kommunale ledelse af dagtilbudene.

Folkeskolereformen

Folkeskolereformen førte til en længere skoledag, men det
vigtige og interessante er naturligvis nu, hvordan vi sikrer,
at eleverne lærer mere. Opgaven har derfor været at ska-
be rammer og indhold for bedre læring.

Gentofte Kommunes arbejde med folkeskolereformen
er centreret omkring tre fælles strategiske indsatsområ-
der: Synlig Læring, Ny strategi for fællesskaber for børn og
unge samt udvikling af Den Åbne Skole. De tre områder
udgør tilsammen en integreret forandringsproces, hvor fo-
kus er på, at børn skal lære mere – og at børn skal lære re-
sten af livet.

De tre indsatsområder bidrager hver med sit til, at fol-
keskolereformen kan realiseres på succesfuld vis.

Arbejdet med Synlig Læring er en kulturforandringspro-
ces og en hjørnesten i realiseringen af folkeskolereformen.
Forandringen består i at skabe en højere grad af synlighed
– tydelighed og gennemsigtighed – i, hvad eleverne skal
lære, hvordan de skal lære det og hvornår de har lært det.
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Det kræver et læringsmiljø præget af tillid, hvor ledelse,
lærere og skolepædagoger spørger ind til hinandens prak-
sis og udfordrer hinandens standpunkter.

Status for arbejdet med Synlig Læring er, at alle pæda-
gogiske medarbejdere på kommunens skoler deltager i
kompetenceudviklingsforløb med fokus på at dokumente-
re og forbedre læringseffekten hos den enkelte elev. Ar-
bejdet med at indsamle viden om effekten af skolernes
læringspraksis er indtil februar 2016 koncentreret hos sko-
leledelserne i samarbejde med deres Impact Coaches (dvs.
2-4 lærere og skolepædagoger pr. skole, der modtager in-
tensiv uddannelse i Synlig Læring, og som sammen med
ledelsen har ansvaret for at skabe praksisforandring på
skolerne).

Gentofte Kommune har i mange år arbejdet med ‘Den
Åbne Skole’ i form af en række stærke samarbejder med
aktører uden for folkeskolen. Eksempler på sådanne sam-
arbejder er de 5-årige gymnasieforløb og Fodbold Fulton.
Disse forløb tilbyder på hver sin måde eleverne et lærings-
forløb, der understøtter deres særlige forudsætninger for
at lære, og som kun kan lade sig gøre i samarbejde med
aktører uden for folkeskolen. Sidst men ikke mindst er vi i
gang med en ny strategi for fællesskaber for alle børn og
unge, som vi vil fortælle mere om, når vi er i mål med stra-
tegien.

Fejring af partiets 100 års
jubilæum

I februar 1916 blev Det Konservative
Folkeparti dannet. Det fejrer partiet
bl.a. ved en valgfest for alle partiets
medlemmer lørdag den 5. marts. Fe-
sten holdes i Københavns-området,
men nærmere detaljer om festen er
endnu ikke offentliggjort.

I anledning af partiets 100-års jubi-
læum udgives en bog skrevet af histo-
riker, cand.mag Ph.d. Lars Christen-
sen, som også skrev bogen om Gen-
toftes konservative historie. Prisen på
bogen vil ligge på ca. 300 kroner og
kan forudbestilles på info@konserva-
tive.dk. Ved forudbestilling vil der
være garanti for et signeret eksemplar
af forfatteren og mulighed for at
møde Lars Christensen til et eksklusivt
arrangement.

En sikker borgerlig stemme
Det Konservative Folkeparti gennem 100 år
Den 22. februar er det 100 år siden,
Det Konservative Folkeparti blev stif-
tet officielt. Det har været 100 år med
mange op- og nedture, og man for-
nærmer næppe nogen ved at sige, at
partiet for tiden er i en bølgedal. Men
der har også været mange store tider
som Christmas Møllers opbygning af
partiet, indsatsen under 2. Verdens-
krig, regeringsdeltagelsen 1950-53 og
brødrene Aksel og Poul Møllers dygti-
ge ledelse sammen med ”Parti-eje-
ren” Poul Sørensen. For de fleste nu-
levende konservative står Schlüters
regeringstid som den største epoke,
hvor partiet ikke bare var i regering,
men var det største og toneangivende
borgerlige parti. Men også ved rege-
ringsdeltagelsen i 00’erne satte de
konservative sig markante spor og en
dagsorden, hvor reformer af den of-

fentlige sektor, kulturkamp og skatte-
lettelser var i fokus.

I anledning af jubilæet udgiver Det
Konservative Folkeparti en bog om
partiets historie. I bogen vil man kun-
ne læse om partiets baggrund og dan-
nelse, dets indvirkning på danmarks-
historien og om ændringer og konti-
nuitet i partiets politik. Naturligvis bli-
ver de interne stridigheder, som har
været en næsten fast følgesvend, også
behandlet. De mange enkeltpersoner,
der har haft betydning for partiets hi-
storie, træder frem og man vil kunne
se områder, hvor Det Konservative
Folkeparti har haft markante positio-
ner som forsvar, uddannelse og miljø.

Bogens forfatter er ph.d. i historie
Lars Christensen, der sidste år skrev
bogen om Konservative i Gentofte i
100 år.
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Sommertur i Charlottenlund
Slotspark!

Den 12. juni kl. 16. Mødested: Foran
det gamle Danmarks Akvarium kl. 16.

Vi mødes ved parken og går i sam-
let flok tur. Undervejs vil der være et
kort lokal historisk indslag omkring
det smukke slot. Flere af vores lokale
politikere vil deltage, så det giver en
oplagt mulighed for en uformel snak i
hyggelige rammer.

Vi slutter turen af med kaffe og
kage. Turen koster en 50’er per delta-
ger til kagekassen. Tag gerne hunden
med.

Tilmelding på facebook eller til
kontoret@gentoftekonservative.dk

Erhversklub
– virksomheder i vækst!

Den 31. marts kl 19.00. Location: Lo-
cation: Restaurant N0. 40, Hellerupvej
40, 2900 Hellerup kl. 19

Tilmelding senest d. 29. marts på
facebook eller kontoret@gentofte-
konservative.dk

Betaling på dagen.

Etableringen af en erhversklub i Gen-
tofte har set dagens lys.

Restaurant no. 40 vil fremadrettet
danne rammen om møderne. Vi får
unikt en ret til 100 kroner per snude.
Vi spiser kl. 19, og det officielle pro-
gram starter 19.30!

Dyrlæge Lise Rovsing, Henrik Anker
Olesen (Transformation Partners) og
Lars Poulsen har startet et nyt net-
værk, der er målrettet iværksætteri i
alle brancher.

Vi skal dele erfaringer, hjælpe hin-
anden og lade os inspirere.

Vi vil denne aften give en kort in-
troduktion til erhvervsklubben med
deltagelse fra to virksomheder, der vil
give et kort oplæg med efterfølgende
debat.

Kom og lær hundens sprog!

Den 11. april kl. 19. Sted: Dyreklinik-
ken Artemis, Gersonsvej 2, 2900 Hel-
lerup.

Tilmelding på facebook eller til
kontoret@gentoftekonservative.dk

Dyrlæge Lise Rovsing inviterer
unikt medlemmerne til foredrag om
“hundens sprog”. Hundens sprog er
fundamentet for omgang med hunde.
Lærer alle at tale “hundsk” vil snak
om hundeloven være overflødig.

Hanne Truelsen fra Snudekompag-
niet står for aftenens oplæg.
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Arrangement Hellerup Kirke:

“Arrangeret af KIG, fornøjede Duo
Askou//Andersen i Hellerup Kirke d.
25. november 2015 en nysgerrig skare
inkl. medlemmer af KIG, med en mu-
sikalsk fejring af Carl Nielsens fødsel
for 150 år siden. De to musikere på
hhv. violin og accordeon bragte tilhø-
rerne til et udfordrende og hengivent
potpourri af Carl Nielsens elskede
sange i nye udsættelser – bl.a. en ur-
opførelse af en udsættelse af “Spur-
ven sidder stum bag Kvist” (“Lul, lul
rokken går”). Mættet af virtuositet og
velklang og med nyvakte øren for Carl
Nielsens sange, begav tilhørerne sig
berørte ud i vinternattten.

Duoen udgav i 2014 den anmelder-
roste CD “Som en forårsnat” med for-
trinsvis nordiske sange, salmer og fol-
ketoner; herunder af Carl Nielsen,
som vi hørte uddrag af til koncerten.
Deltagere fra KIG fik et eksemplar ud-
leveret til koncerten. Udgivelsen blev
ugens CD og spilles stadigt flittigt i P2.
CD’en fik en fornem placering på en
Top Ti over ‘Årets bedste klassiske ud-
givelser’ i Berlingske Tidende.
Se mere på: www.askouandersen.dk

Afstemningen om
EU-retsforbeholdet

Gentoftes borgere er de mest EU-be-
gejstrede, ihvertfald fald afgav de lan-
dets største ‘ja’ d. 3 december. 65,4%
sagde ja. Valgstedet Maglegård kunne
optælle hele 71,2 % ja-stemmer,
skarpt forfulgt af Rådhuset med
70,1%.

Men landsresultatet blev desværre
et klart nej. Det bliver nu en af stats-
ministerens mange vanskelige udfor-
dringer at få landet denne sag på den
måde, som landet vel egentlig ønsker,
som ligeværdige medlemmer af
Europol-samarbejdet

Connie og klimaet

Vælgerforeningen har heldigvis en lille
kreds af trofaste, som vi ved vore
medlemmer gerne vil høre. En af dem
er vores tidligere folketingsmedlem,
Connie Hedegaard, som heldigvis altid
er parat til at finde en aften i sin travle
hverdag.

Efter at Connie netop havde delta-
get i klimakonferencen i Paris var em-
net nærliggende “Hvordan får vi
vækst, klima og generationskontrakt
til at gå hånd i hånd?”

Unægtelig et udfordrende og tan-
kevækkende spørgsmål, hvor svarene
ikke er enkle. Så reserver allerede nu
aftenen torsdag d. 28 april kl. 19.30 i
Øregårdssalen på Hovedbiblioteket.

Med Connie som taler er mødet
selvfølgelig åbent for alle. Så inviter
familie og venner med, ikke mindst
for de yngre er dette emne meget re-
levant.

Drivkraften er kærlighed til dyr!
www.artemis.dk

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

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



Kalender
Februar
Mandag den 8. kl. 17.00
Årsmøde i konservative kvinder hos for-
manden Jette Kyed, Snogegårdsvej 48,
Gentofte. Ved mødet vil vælgerforenin-
gens formand Birgitte Dember deltage i
den politiske drøftelse.
Dagsorden i henhold til vedtægterne. Til-
melding for kvindekredsens medlemmer
til jette.kyed@email.dk.

Tirsdag den 9. kl. 19.30
Hovedbestyrelsesmøde i Rådhusets kan-
tine. Besøg af MF Rasmus Jarlov

Torsdag 11. februar kl. 19.00
Briternes skepsis ved EU – hvorfor??
Rådhuset
Mariano Davies, drivkraften bag det briti-
ske handelskammer i Danmark, gæster
vælgerforeningen. David Cameron har
sat det britiske EU medlemsskab til af-
stemning. Hvilke konsekvenser har det
for englænderne, og hvad vil det betyde
for Danmarks deltagelse i unionen? (Ma-
riano holder oplæg på engelsk).

Onsdag den 25. kl. 19.30
Generalforsamling i Rådhusets kantine
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Se indkaldelse på side 5

Marts
Tirsdag 1. Tid og sted annonceres senere
Fremtidens energipolitik i Danmark
2-3 oplægsholdere fra hver deres gren af
energisektoren vil give deres bud på,
hvordan Danmark skal gribe den energi-
politiske situation an i Danmark.
Efterfølgende vil der være debat.

Lørdag 5. Tid og sted annonceres senere
Partiets 100 års fest

Tirsdag 15. Tid og sted annonceres senere
Storkredsens generalforsamling

Torsdag 31. marts kl 19.00
Erhvervsklub – virksomheder i vækst!
Se side 14

April
Torsdag den 6. kl. 19.30
Hovedbestyrelsesmøde
i Rådhusets kantine

Mandag 11. april kl. 19.00
Kom og lær hundens sprog!
Se mere på side 14

Torsdag 28. april kl. 19.30
Connie Hedegaard om vækst, klima og
generationskontrakt. Åbent for alle
Se mere side 15

Maj
Tordag den 19. kl. 19.30
Hovedbestyrelsesmøde
i Rådhusets kantine

Juni
Søndag 5. kl. 16.00
Grundlovsmøde
Mødet annonceres nærmere efterfølgende.

Søndag 12. kl. 16
Sommertur i Charlottenlund Slotspark!
Se mere side 14

17. eller 18. juni
Evt. én-dags tur til Folkemødet på Born-
holm. Annonceres i så fald senere

August
Tirsdag den 23.
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.
Adgangen til Rådhuset er fra Bernstorffsvej
med åbning et kvarter før mødets begyndel-
se. Evt. tilmelding eller spørgsmål om mø-
derne, kontakt vælgerforeningens kontor på
tlf. 39 90 22 09 eller e-mail
kontoret@gentoftekonservative.dk
Følg med på hjemmesiden www.cig.dk


