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Kære vælgerforeningsmedlemmer

Godt nytår til jer alle
Vi kan glædes over, at 2016 afsluttedes med særdeles
gode konservative takter: Søren Pape Poulsen evnede ved
regeringsforhandlingerne at sætte tydelige konservative
aftryk, og vi har fået ministerposter inden for tre vigtige
konservative værdiområder. Nu ser vi frem til, at regeringsgrundlaget omsættes til god borgerlig politik. Foreløbig har vi igen sat dagsordenen mht. lempelse af boligskatten.
I efteråret fik vi desuden ny folketingskandidat, MF Rasmus Jarlov. Allerede ved det første medlemsmøde efter
hans valg, mødet om forsvarspolitik med general Hillingsøe, viste Rasmus, at han er dybt inde i sit stofområde. I
vil igen få lejlighed til at hilse på ham ved generalforsamlingen den 22. februar, og også her i bladet har Rasmus
skrevet nogle ord om sin politik.
I år er det valgår. Ved denne tid om 10 måneder skal
der vælges nye kommunalbestyrelser, og i Gentofte står vi
med glæde på mål for den førte konservative politik i vores veldrevne kommune. Arbejdet med at lave en god opstillingsliste med repræsentanter fra alle dele af kommunen er i fuld gang. Vi imødeser gerne forslag til kandidater.
Forslag kan sendes til formanden@gentoftekonservative.dk. Opstillingsgeneralforsamlingen er den 8. juni.
I bladet denne gang kan I også få lejlighed til at hilse
nærmere på Gentofte KU’s nye formand Karl Engelund
samt en række andre spændende artikler. God læselyst.
Med venlig hilsen
Birgitte Dember
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■ Borgmester

Godt nytår
Af Hans Toft

Når vi går ind i et valgår, er det altid
noget helt specielt at bringe en nytårshilsen til medlemmerne af den
konservative vælgerforening i Gentofte Kommune. Vi kender vor historie,
véd hvor meget de mange gode konservative kræfter gennem årtier har
sat sit præg på og udviklet vores dejlige kommune. Vi ved, hvor mange resultater, vi har skabt – og i fællesskab
kan være stolte af.
Ved indgangen til
valgåret
2017 kan vi
igen se tilbage på et godt
konservativt
år. Vi forlod
med udgangen af december en
budgetperiode, der ganske utraditionelt var en
2-årig budgetperiode – og endnu en gang med
17 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer bag budgettet. Og i efteråret så – og måske endnu mere utraditionelt: De samme 17 medlemmer
og de samme partier beviste endnu
en gang, at der på Gentofte Rådhus
samarbejdes bredt, loyalt og tillidsfuldt – et nyt budget for en ny to-årig
periode, der nu oven i købet strækker
sig ind over et kommunalvalg. Alle fire
partier tjener stor ros for samarbejdsvilje og viljen til at tage et fælles ansvar for deres kommune.
“Borgernes Gentofte” er overskriften på den toårig aftale mellem konservative, Socialdemokratiet, Venstre
og Radikale om budgettet for
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indlæggelsestider, da den forøgede
plads på stuerne til bl.a. hjælpemidler
og bevægelse vil muliggøre en mere
målrettet og effektiv træningsindsats.
Desuden vil énsengesstuer gøre det
betydeligt lettere at sikre mod spredningen af sygdomme og multiresistente bakterier, der er en stigende udfordring i hospitals- og plejemiljøer. Forliget rummer også ønsket om at udvikle en ny udbudsform til brug for udbud af anlægsopgaver og tjenesteydelser, et ambassadørkorps skal støtØget samarbejde med borgere og
te op om ‘En times motion om dagen’
virksomheder
i daginstitutioner og skoler, et mobilt
Forligspartierne fastslår, at kommuungekontor skal involvere de unge i
nen som organisation skal fortsætte
udviklingen af kommunens ungeindbevægelsen imod en endnu større og sats, og en fornyet arkitekturpolitik
bedre inddragelse af borgere og virk- skal udvikles for at understøtte komsomheder, så opgaver og effektive løs- munens arkitektoniske udvikling og
ninger i endnu højere grad defineres
fornyelse.
og løses i et samspil mellem borgere,
virksomheder, politikere og medarbejSammen om udvikling af
dere.
Gentofte
Forligspartierne har aftalt, at der i
Den nye politiske organisering og arløbet af de næste to år bl.a. nedsætbejdsform i Gentofte Kommune har
tes yderligere opgaveudvalg om:
Sundhed i Gentofte – Borgerrettet be- vist sig at være en stor gevinst med
handling, Forældre i Gentofte – børn mange nye konkrete idéer og perspektiver. Den positive effekt er blevet
0-6 år, Anbringelse, Specialundervisbekræftet i den evaluering, som er
ning, Innovation, Digitalisering, Integration, Arkitektur, Detailhandel, Ud- blevet udarbejdet af professorerne Jaskoling, Boligsocial indsats og Kultur- cob Torfing og Eva Sørensen. De har
fulgt ændringerne i den nye politiske
politik.
arbejdsform fra start til nu og konkluderer bl.a., at det endnu tættere samTranehaven ombygges
spil med borgere og lokalsamfund har
Den nye toårige aftale bygger videre
resulteret i nyskabende politiske løspå den hidtidige budgetaftale fra sep- ninger.
tember 2014, men rummer også nye
Det at definere udfordringer og fintiltag, såsom en gennemgribende mo- de løsninger i tæt samspil med bordernisering af Tranehaven, hvor der
gerne har bestemt fundet nye veje i
bl.a. skal etableres én-sengstuer, som vores kommune, og vi kan se frem til,
skal give en klar styrkelse af rehabiliat vi skal udvikle arbejdsformen endteringsmulighederne – samt kortere
nu mere i de kommende år.

2017-2018. Aftalen lægger bl.a. vægt
på robust økonomi, øget borgerinddragelse og en ny, stor ombygning af
genoptræningscentret Tranehaven.
Og budgetaftalen betyder, at skatten i
Gentofte Kommune holdes i ro. Indkomstskatten forbliver uændret, og
grundskylden er fastholdt på lovens
lavest tilladte niveau. Og Gentofte
Kommune har fortsat landets laveste
skattetryk.

Indhold ■

Indkaldelse til

Generalforsamling
Gentofte Konservative vælgerforenings ordinære generalforsamling
afholdes
onsdag den 22. februar 2017 kl. 19.30.
Sted: Rådhusets kantine

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Valg af dirigent.
Beretning om virksomheden i det forløbne år og fremlæggelse af planer for foreningens virksomhed i det kommende år.
Fremlæggelse af det af Hovedbestyrelsen godkendte reviderede
regnskab
Fastlæggelse af det årlige kontingent for det følgende år.
Indkomne forslag.
Beretning fra den konservative kommunalbestyrelsesgruppe om
gruppens politik.
Valg af formand.
Valg af næstformand
Valg af yderligere 3 medlemmer samt 1. og 2. suppleant til vælgerforeningens forretningsudvalg.
Valg til Hovedbestyrelsen.
Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse.
Opstilling af folketingskandidat.
Valg af delegerede til partiets landsråd, jf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation § 4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse.
Politisk drøftelse.
Valg af delegerede til storkredsforsamlingen.
Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftligt være
formanden i hænde senest fem dage før generalforsamlingen
Med venlig hilsen
Birgitte Dember

Valg til
hovedbestyrelsen
2017
På valg 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
Lise Rovsing
Marianne Zangenberg
Martin Frøland
Michael Rasmussen
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 fra den 3.
februar kunne ses på foreningens
hjemmeside
www.gentoftekonservative.dk
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Karl Kristian Engelund
Ny Formand for KU i Gentofte
Af Peter Naumann

Sidder i Dyssegård sammen med Karl Engelund, jeg bor
selv i Dyssegård og mødte faktisk Karl for mere end 17 år
siden. Dengang var det til en mødregruppes sommerfest
at Karl og min Carl boltrede sig på plænen. Senere gik de i
børnehave, til fodbold i GVI sammen og i øjeblikket huserer de begge på Gammel Hellerup Gymnasium.
I dag skal jeg høre mere om Karls politiske tanker og
prøve at tegne en profil af den unge formand.

Er der nogen konservative politikere du ser op til, eller et
idol?
– Ja, i min familie har der ofte været snak om Connie
Hedegaard. Min far har en stor kærlighed til hende pga.
hun er den her stærke kvinde der virkelig kan komme ud
med sine holdninger. Det er en konservativ mærkesag
med den grønne politik, men der er desværre mange konservative, der glemmer det.

Når du ser tilbage, hvad var så den første politiske tanke,
hvor kom den fra?
– Det var nok i min udskolingstid. Vi startede på samfundsfag mens andre fag blev mere diskuterende og lidt
mere politiske. Her fik jeg øjnene op for mine gamle læreres politiske holdninger der kom ind over deres undervisning. Og det synes jeg selvfølgelig ikke den skulle. Jeg havde f.eks. en matematiklærer, som fortalte at han var medlem af socialdemokratiet. Jeg kunne ikke forstå hvorfor at
hans politiske overbevisning skulle være en del af matematikundervisningen. Derfor begyndte jeg at sætte mig
ind i dansk politik. Så min første politiske tanke var nok en
protest overfor mine røde lærere. Desuden er det også
derfor jeg blev medlem af Konservativ Ungdom. Jeg fik en
opfordring fra min samfundsfagslærer om at jeg skulle
prøve at springe ud i ungdomspolitik, og så landede jeg i
KU.

Ja, som måske endda gør lidt grin med det?
– Ja, og der er Hedegaard virkelig stærk til at komme ud
og kommunikere grøn politik på en fornuftig måde. Hun
har jo været EU-kommissær, hvor hun virkelig har markeret sig stærkt på miljøområdet. Hun har også fået en flot
karriere bagefter. Som rådgiver for den Norske regering
om hvad Norge skal gøre når olien slipper op, og senest er
hun blevet ansat af folkevognsfabrikkerne til at lave en
grøn profil for VW. Det er jo altså en virksomhed der omsætter for tusind milliarder kroner og har 650.000 ansatte.
Hvor hun er kommet i den her gruppe der skal omlægge
deres grønne profil og overgangen til elbiler. Så hun er jo
en indflydelsesrig kvinde på utroligt mange områder.

Hvordan tænker du om det danske samfund, hvad tænker
du om velfærdssamfundet?
– En af mine mærkesager som ung og konservativ er at
vi skal have lavet om på vores SU-system. At gøre op med
Bliver du politisk motiveret hjemmefra?
den her universelle velfærd. Vi skal omlægge SU-systemet
– Ja, jeg har en familie som godt kan lide at snakke
så det bliver 100 % lånebaseret. Sådan at de der kan selv,
politik. Mine forældre er dog ikke meldt ind i nogen par- de skal selv. Mens dem der ikke kan selv, har muligheden
tier, endnu, men de har en politisk holdning. Vi diskute- for at få hjælp. Jeg synes det er meget fornuftigt at man
rer over middagsbordet hver aften. Der godt spil mellem stiller nogle krav til vores unge borgere. Du skal ikke bare
min storebror og mig, som altid skal sætte holdningerne have 800 kroner om måneden for at tage en uddannelse
lidt på kanten, i forhold til vores forældre som måske har mens du bor hjemme hos mor og far. Penge som ofte bruen lidt mere.. Hvad skal man sige? Begrundet holdning,
ges på caféture. Jeg synes det er meget sundt at man siger
mens vi skal ud og prøve lidt flere forskellige ting og ikke til de studerende, at de skal gå ud og få et arbejde og tjealtid argumentere for det vi mener. Det synes jeg er en
ne deres egne penge. Livet er ikke nemt hele vejen igengod kvalitet i familien, at man netop har det her rum til
nem, og på et eller andet tidspunkt er det okay at stille
at prøve at udbrede sig i, før man skal ud i det virkelige
krav til unge mennesker. Jeg synes, at myndighedsalderen
liv.
er en perfekt alder at sige, at nu er det ikke længere en
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leg. Når det er sagt synes jeg også, at dem der har brug for
hjælp, de skal have den hjælp. Til det er lånebaseret SU
en perfekt løsning, så man kan tage de her favorable statslån med en lav rente Så kan man stadigvæk få noget ud af
sin skattefinansierede uddannelse hvis man ikke har overskuddet.
Der er jo rigtig meget diskussion om borgerlighed. Hvordan ser du borgerlighed?
– Borgerlighed er et svært begreb at sætte ord på. Jeg
tror at borgerlighed er noget forskelligt fra person til person. Men fælles er den her ansvarsvillighed og respekt for
andre mennesker, men også en frihed til den enkelte borger og de enkelte familier. Hvis du kan selv, skal du selv.
Hvis ikke du kan, så er der så det her sikkerhedsnet. Det
her sikkerhedsnet skal være en trampolin til at komme op
igen og ikke andet end det.
Hvad synes du om EU?
– EU er en smuk tanke, det med et samarbejde i Europa. Vi har brug for at være en del af EU, og vi har brug for
at sætte ord på politikken, der bliver ført. Når det så er
sagt, så synes jeg også at EU er gået for langt på nogle
punkter og er blevet lidt for overstatsligt. EU bør være et
samarbejde og ikke en føderal stat. Det skal være en union
blandt folk der har noget til fælles, men vi skal ikke blive
samme folk. Kulturen er vigtig at dyrke inde for de enkelte
lande. Den skal bevares.

Hvordan er det at være ung KU’er formand i dagens Danmark?
– KU er en fantastisk forening. Det er en super social
organisation og en god organisation at være medlem af.
Det at være konservativ og ung kan til tider være lidt
svært. Det er en kamp hver dag hvis man skal prøve på at
få overtalt nogen venner til at blive medlem – eller i det
mindste bare få dem til at blive lidt politisk engagerede.
Politik er ikke så ‘in’ som det har været i gamle dage. I
1930érne og 1980érne var det in at være medlem af Konservativ Ungdom. Nu er man lidt en underlig én hvis man
går meget op i politik, man må helst kun snakke om fodbold og det seneste Paradise afsnit. Man bliver hurtigt
stemplet som en gammel mand når man går i gymnasiet
og er medlem af Konservativ Ungdom. Med denne generelle holdning til politik blandt unge er det ekstremt vigtigt
at vi har nogen, som mig selv, der prøver at skubbe til deres venners politiske holdning. Politik skal ikke kun komme
fra samfundsfagslærerne der kan diktere hvad eleverne
skal mene ud fra deres undervisning. Der skal også være
nogen der prikker til deres venner.
Hvordan kan det ske? Hvordan kan man f.eks. få det videre
ud i kommunen? Ikke at folk bliver konservative men politisk bevidste?
– Jeg tror at man skal lave nogen flere arrangementer.
Det kunne være større arrangementer hvor alle ungdomspartierne er repræsenteret, hvor der så kommer folk fra
forskellige skoler. I kommunen har vi et årligt arrangement
der hedder Gentofte Street Festival, hvor man kan høre
musik, spille fodbold ol. Jeg kunne godt tænke mig noget
lignende med politikken i centrum. Jeg tror især at det er i
grundskolerne, i 7., 8., 9. klasse, at man skal lære om det
politiske spil og lære at danne sig nogle holdninger, i stedet for kun at læse ideologier defineret i din samfundsfagsbog. Der har vi f.eks. skolevalget, som er en super god
idé, hvor elever først skal arbejde med nogle mærkesager,
senere kommer der debatører fra ungdomspartierne ud
og diskuterer og sidst afholdes der et valg bland ungdomspartierne. Der er også forskellige fagdage hvor man selv
skal ud og definere noget politik som ung. Det tror jeg er
det vi har brug for at have noget mere af, så folk bliver
mere politisk bevidste. Der skal gøres noget ved den politiske ungdomskultur. Det er svært at skabe et politisk miljø for unge når det først er blevet ødelagt.
KU har det med at inddele sig i fløje. En rød, en hvid og en
sort, hvis man kan kalde det dét. Hvor står du henne i det?
– Jeg synes at denne inddeling af fløje er ret skadelige
for foreningen. Vi har haft nogle større debatter hvor folk
har meldt sig ud fordi tonen er for hård mellem de forskel-
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lige fløje. Dog tror jeg det er svært ikke at have fløjdannelser i en så stor organisation. Selv synes jeg det er
svært at skulle placere mig selv indenfor én bestemt fløj,
men der er nogle mærkesager hvor jeg klart er ude til
én af siderne. Det er f.eks. med EU, der er jeg i den såkaldte røde fløj, det man ville kalde socialkonservativ,
fordi jeg netop er tilhænger af EU. Det er også miljøpolitikken hvor jeg er på den røde fløj.
Og kulturpolitikken?
– Kulturpolitikken er det en blanding af den røde og
den hvide fløj, fordi jeg gerne vil have at nogle kulturinstitutioner er statsligt støttet. Den hvide fløj fordi jeg synes at den danske kultur er noget af det vigtigste vi har.
Det er vigtigt at vi opretholder den, og ikke lader den
blive ødelagt af kulturradikalisme. Så er jeg også på den
sorte fløj, altså den liberalkonservative fløj, i forhold til
skattepolitik hvor jeg mener at man godt kan sænke
skatterne markant uden at det skaber problemer i samfundet, så længe vi skærer ned for offentligt frås og bureaukrati.
Hvordan ser du din fremtid når du skal videre fra KU, vil
du fortsætte med politik, fx i folketinget?
– Jeg vil gerne have erhvervserfaring, hvis jeg springer ind i politik. Jeg kan helt sikkert godt se mig selv i
det politiske spil. Måske ikke lige folketinget i første omgang, men jeg kunne da godt forestille mig at gå ind i
kommunalpolitik eller noget i den stil og kæmpe for et
bedre samfund på lokalplan. Men det er vigtigt for mig
at få noget erhvervserfaring først. Det synes jeg er meget vigtigt.

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 også at følge os på facebook:
Konservative i Gentofte
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OL-medaljer på
rådhuset
Netop hjemkommet fra OL i Rio i Brasilien havde Hans Toft
i august inviteret lokale OL-medaljetagere på rådhuset.
Bronzevinderne Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen
fra Hellerup Sejlklub og OL sølvvinderne, badmintonspillerne Kamilla Rytter Juhl og Christina Pedersen fra Skovshoved Idrætsforening blev lykønsket af borgmesteren –
som umiddelbart forud for OL var på træningstur med
Jena og Katja i deres 49 FX på en tur fra Hellerup Havn til
Skovshoved Havn i sejlernes 49 FX.

Musik ■

Plads til drømme
i undergrunden
Af Hans Toft

To et halvt år har Musikbunkeren haft til at udvikle sig og
vokse under jorden. Det går godt. Nu er der musik i alle de
mange øvelokaler, drømmene har avlet nye drømme, og
der er masser af plads til gode idéer og fællesskab.
Musikbunkeren drives af en forening, bestående af de
unge selv. Meget er sket siden bunkeren åbnede med rå,
afventende lokaler, og musikken, instrumenterne og fællesskabet var drømme, der kunne fylde rummene ud. Nu
er mange af drømmene blevet til virkelighed: Musikbunkeren har godt gang i øvelokalerne og masser af ånd –
med fællesskab, iderigdom og udvikling.

Fælles gear
På en tur rundt i bunkeren kan man se, at foreningen har
indkøbt computere, mikrofoner og den slags gear, som
alle kan bruge. Nu kan man altså indspille. Det var én af
drømmene.
Medlemmerne betaler 200 kr. om måneden for at bruge et øvelokale og så et årskontingent på 250 kr. Det lyder
ikke af meget, men det giver faktisk foreningen en fornuftig indtægt. Der er råd til at anskaffe det, medlemmerne
synes er vigtigt.
‘Baggearslokalet’ er et lokale for de uindviede, hvor
man kan finde fælles udstyr, keyboardstativer, forstærkere

osv. Siden åbningen er der også kommet fælles forstærkeranlæg i alle øvelokaler. Det var også en af drømmene.
På dørene hænger ’mug-shots’ af de medlemmer, som
hører til i øvelokalet. I et øvelokale er der typisk tre bands,
der øver på skift, og hvor der aftales fra gang til gang. Det
med at deles er en præmis for Musikbunkeren.

Gaffatape og budgetmøde
På vej til ‘Scenerummet’ – bunkerens største fællesrum –
passerer man en interimistisk kiosk. Her noterer man,
hvad man tager, og så sendes en opkrævning.
Musikbunkeren arrangerer løbende koncerter og
events, og de finder sted i scenerummet med en scene,
bygget af speciallavede elementer fra Holland. Også scenen er resultat af bunkerens forretningsmodel, som også
indbefatter et helt særligt budgetmøde: Der blev købt 200
bordtennisbolde, som hver repræsenterede et beløb.
Medlemmerne var blevet enige om et antal ønsker, og så
var det bare at stemme med bordtennisboldene på, hvad
pengene skulle gå til. Resultatet blev et flot excel-ark med
alle ønskerne i prioriteret rækkefølge, og alle har haft indflydelse.

Mere end billige øvelokaler
Også Bunkerens ‘spisestue’ er nyindrettet: I sommer var
her workcamp i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke: 15 internationale og tre lokale unge byggede nye, sociale møbler for fællesskab.

Musikbunkeren

Kom og vær med i fællesskabet i Musikbunkeren – her kan
du låne øvelokaler, indspille din musik og meget mere.

Musikbunkeren åbnede 1.4.2014
Pt. er der 127 medlemmer under 25 år. Ca. 95 af dem
øver aktivt i bunkeren.
Musikbunkeren drives af de unge selv som et samarbejde mellem foreningen Musikbunkeren og tre musikfaglige
medarbejdere, der udgør i alt 0,8 heltidsmedarbejder.
Læs mere på musikbunkeren.dk
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■ Trafik

Dansk trafiklovgivning
Hvordan en krig i Mellemøsten
førte til færre trafikdræbte
Af Peter Naumann

Når vi i dag diskuterer fx. frigivelse af hash, fornyelse af
kørekort, nye og højere hastighedsgrænser, kan det være
klogt at kigge en gang i bakspejlet på de sidste 100 års debat vedrørende lovgivning om hastighedsgrænser. I fartdebatten har der været strømninger både for og imod nedsættelser, for forhøjelser og sågar fjernelse af hastighedsgrænser.
Den første lov, der omtaler hastigheder og fastsætter
hastighedsgrænser er fra 1903. Her blev den maksimale
hastighed fastsat til 15 km/t i byer og 30 km/t øvrige steder. Debatten var varieret og i samme år krævede en folketingsmand fra Venstre, at der foran enhver automobil
skulle gå en mand med en klokke til advarsel for andre vejfarende. Forslaget blev dog ikke gennemført.
Der blev allerede i 1906 stillet spørgsmålstegn ved hastighedsgrænserne. Dansk Automobilklub blev i 1906 hørt
i forbindelse med lovbehandlingen og de mente, at for
mange regler ville være uhensigtsmæssige og at der næppe kunne være fare ved, på enkelte punkter, at “indrømme
en større frihed for automobilkørsel”.
Flere justeringer blev foretaget de næste 50 år og hastighedsgrænserne blev gradvist sat op i takt med bilernes
udvikling.
På trods af en stigning af trafikdræbte fra 1940 (250) til
1953 (450) beslutter de folkevalgte i 1953 en afskaffelse af
hastighedsgrænser. Motivationen bag afskaffelsen af hastighedsgrænserne var, at de alligevel ikke blev overholdt,
og deres overholdelse ikke blev overvåget af politiet, idet
politiet kun var villig til at gribe ind, hvis “kørslen har været uforsvarlig”.
Reguleringen af hastighed blev stillet skarpt op mod
politiets ressourceforbrug. Det blev ligeledes drøftet, hvad
det var realistisk at gennemføre, når grænserne i virkeligheden ikke blev overholdt og overskridelser heraf ikke
blev kontrolleret eller straffet. Hastighedsgrænser blev
simpelthen betragtet som skadelige for moralen (manglende respekt for reglerne), og overholdelse af dem problematisk ud fra et ressourceperspektiv.
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Der blev ikke formuleret nogen klar opfattelse af, hvordan hastighed og sikkerhed hænger sammen. Mottoet bag
ophævelse af hastighedsgrænserne formuleres som “ikke
fri hastighed men forsvarlig hastighed”.
Argumentet var at et “skilt” ikke kunne vurdere hastigheden, men at føreren selv meget bedre kunne vurdere
hvilken hastighed, der var sikker i den enkelte situation.
Der kunne være skolebørn på vejen, det kunne være vådt,
tåget, sne etc. Elementer som den enkelte bedre kunne
vurdere indflydelsen af. Skulle individet eller systemet
tage ansvaret? Hvis det blev systemet, ville færdselskulturen hvor den enkelte tog ansvaret blive ødelagt, lød argumentet.
Ophævelse af hastighedsgrænserne havde bred opbakning på tværs på partierne.
Midlertidige hastighedsgrænser i 1961-65 blev lokalt
iværksat som forsøg for at fremme sikkerhed. I starten af
1960’erne var biltrafikken steget kraftigt og antallet af
ulykker var stigende. Derfor blev justitsministeren i 1961
bemyndiget til, at fastsætte midlertidige hastighedsgrænser på forsøgsbasis. Bemyndigelsen gjaldt cirka et år
og blev fornyet i alt tre gange, således at det sidste forsøg ophørte den 31. januar 1965. Resultaterne tydede på
nedgang i antallet af ulykker, men tendenserne var ikke
ens på de forskellige vejtyper. I dette forsøg så man et
fælles politisk mål om færre uheld, men uenighed og
usikkerhed om hvilker midler der skulle anvendes. Der
forsøges tre typer af tiltag: hastighedsgrænser, “propaganda” (kampagner) og øget kontrol, men der var ingen
klar slutning af, hvilke af disse midler, der var mest effektive.
I 1972 var der det højeste antal dræbte i trafikken siden
staten begyndte at føre statistik over trafikdrab. Der blev
dræbt 1272 personer i trafikken dét år. Til sammenligning
blev i alt 2685 danskere dræbt i Danmark i under krigen i
1940-45. Bortset fra foråret 1945 var det (ud fra en statistisk betragtning) farligere at være dansker i trafikken end
at blive et krigsoffer under krigen.

Trafik ■

Således var der fri hastighed frem til 1973, hvor der den
6. oktober 1973 udbrød krig i Mellemøsten, mellem Israel
på den ene side og Egypten samt Syrien på den anden.
Som følge af krigen steg prisen på en tønde råolie fra 3 til
11,65 dollars. Det medførte panik i Vesteuropa.
Mange mennesker kunne huske krigens vareknaphed.
Derfor opstod der i de første måneder en panisk hamstringsbølge. Folk var bange for at olien ville slippe op, og
købte alle mulige produkter, de kunne komme i tanke om,
var tilvirket af denne olie.
Fra myndighedernes side blev der gjort en lang række
tiltag for at spare på det sorte guld. I flæng kan det nævnes: sænkning af temperaturen i offentlige bygninger, lys i
hver anden gadelygte, bilfrie søndage og genindførelse af
hastighedsgrænser.
Handelsministeren og ikke justitsministeren, udfærdigede i 1973 bestemmelser om generelle hastighedsbegrænsninger. Det skete i medfør af lov om forsyningsmæssige foranstaltninger og var begrundet i oliekrisen. Allerede få måneder efter vedtog Folketinget, at justitsministeren skulle have bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om generelle hastighedsbegrænsninger, når grænser
motiveret af forsyningssituationen ikke længere var påkrævede. Baggrunden var, at der blev konstateret et dramatisk fald i trafikulykker som følge af hastighedsbegrænsningerne. Det blev desuden besluttet, at der var tale
om et forsøg, som skulle gennemføres i samarbejde med
Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. I 1976 blev de generelle hastighedsgrænser lovfæstet i færdselsloven. I 1979
blev forsyningssituationen under den senere oliekrise atter anvendt af regeringen til at nedsætte hastighedsgræn-

serne. De nedsatte hastighedsgrænser blev inkluderet i
færdselsloven i 1981.
Det i øjenfaldende ved denne lovgivningshistorie er
dels den tilfældighed, der førte til indførelsen af hastighedsgrænser – altså krigen i mellemøsten og den deraf
følgende oliekrise. Dels de argumenter, der blev brugt
mod indførelsen af hastighedsgrænser. Det er værd at bemærke at nogle af de argumenter stadig florerer i trafikdebatten. Fx under en debat i Folketinget i 2003, hvor Per
Dalgaard (DF) argumenterer for højere hastighedsgrænser:
“Nogle gange bliver lovgivningen nødt til at følge med
virkeligheden, og hvad angår hastighederne på motorvejene, er det et af de eksempler, hvor virkeligheden har overhalet – om jeg så må sige – lovgivningen” Per Dalgaard
(DF)
Eller fra januar måned i år
“Nogle steder har vi hastighedsgrænser, der er unaturligt lave. Altså lavere end det folk opfatter som en fornuftig hastighedsgrænse.- Det er vigtigt, at vi har hastighedsgrænser, som folk opfatter som fornuftige, fordi fornuftige
hastighedsgrænser er grænser man overholder” Ole Birk
Olesen (LA)
De samme slags argumenter dukker op i andre debatter, for eksempel i diskussionen om en eventuel frigivelse
af hash. Her kan man møde argumentet om at politiet ikke
har ressourcer til at håndhæve loven, eller at kriminaliteten (i dette tilfælde hashhandlen) bare flytter et andet
sted hen. Man skal ikke lave love der ikke kan overholdes
etc.

Denne artikel er baseret på følgende kilder hvor
noter, referencer mv. kan findes.
Uddrag af:
ISSN 1603-9696
Vejhastighedens politiske historie
http://www.trafikdage.dk/papers_2012/48_AnuSiren.pdf
http://www.altinget.dk/transport/artikel/eu-om-nye-talfor-trafikdraebte-alarmklokkerne-ringer
http://www.befrielsen1945.dk/temaer/befrielsen/doede_danskere/index.html

Antal trafikdræbte og tilskadekomne. Kilde: Vejdirektoratet

KIG 01 // 17

11

■ Rasmus Jarlov

Vesten søger
ikke konflikt
men er nødt til at sætte foden ned overfor Rusland
Af Rasmus Jarlov, konservativ forsvarsordfører og formand for Folketingets Forsvarsudvalg

Det er tragisk at konstatere, at store
dele af den danske højrefløj flirter
med Putins Rusland. Det gælder den
rablende vanvittige debattør, Iben
Tranholm, som har beskrevet Putin
som en Kristus-figur og mener, at Hillary Clinton udfører sataniske ritualer.
Men det gælder også langt ind i den
mere moderate konservative fløj, hvor
især Marie Krarup har gjort sig til Putins talsmand i Danmark.
Krarup og ligesindede mener, at
Rusland er en ’naturlig allieret’ med
Danmark og ønsker sanktionerne mod
Rusland ophævet.
Konflikten mellem Vesten og Rusland skyldes i putinisternes øjne, at
Vesten aggressivt har indlemmet en
række østeuropæiske lande i NATO og
EU og forsøgte at lave en handelsaftale med Ukraine.
Præmissen er forkert. De østeuropæiske lande er ikke Ruslands ejendom. De skal kunne alliere sig og
handle med hvem de vil. Det kan aldrig begrunde en russisk militærinvasion.
Det svarer til at opfatte Danmark
som en tysk lydstat. Tænk hvis vi ikke
kunne indgå en handelsaftale med
Rusland uden at blive invaderet af
Tyskland. Sådan kan verden ikke fungere. Vi kan ikke have en verdensorden, hvor Rusland mener, at de skal
bestemme over Østeuropa og laver
militærinvasioner, hvis ikke det respekteres.
Når Krarup m.fl. mener, Vesten
skal ophæve sanktionerne mod Rus-
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land, betyder det, at vi ikke skal gøre
noget imod Ruslands aggressioner. Vi
skal ignorere, at mere end 10.000
mennesker er døde på grund af Ruslands komplet illegitime invasion af
Ukraine. Heriblandt 300 primært hollandske turister i et fly, som de russiske oprørere skød ned over det østlige Ukraine. Vi skal ignorere, at Rusland dermed skaber præcedens for
at invadere suveræne europæiske
stater.
Hvis Vesten reagerede så slapt, ville det sende chokbølger gennem Østeuropa. Fra Estland til Rumænien
frygter man en russisk gentagelse af
Ukraine, hvis ikke Vesten står fast. Der
er russiske mindretal overalt i Østeuropa og derfor er der undskyldninger nok for at udvide Rusland for at
beskytte russere.
Danmark er ikke direkte militært
truet af Rusland. Men det er vores allierede i Baltikum. Rusland er allerede
i gang med at forsøge at destabilisere
de baltiske lande med misinformationskampagner rettet mod de russiske
mindretal. Balterne frygter med rette
at konflikten eskalerer, og har brug for
støtte fra deres vestlige allierede.
Det er i vores interesse at gøre det
krystalklart for Rusland, at vi ikke vil
acceptere flere aggressioner. Vi er
moralsk og alliancemæssigt forpligtet
til at støtte vores allierede i Østeuropa, og det er også i vores egen interesse at undgå flere russiske ekspansioner, så vi ikke bliver nabo til et nyt
Sovjetunionen.

CV
Født 29. april 1977 i Århus
fra 18. juni 2015 MF
2010-2011 MF
2010
Midlertidigt MF
2010-2015 Medlem af Københavns
Borgerrepræsentation
2004-2010 Ansat i Novo Nordisk A/S
2001-2003 Cand.merc. (Applied Economics and Finance) på Handelshøjskolen i
København
1998-2001 HA (almen) på Handelshøjskolen i København
1996-1998 Reserveofficersuddannelse
i Flyvevåbnet
1992-1996 Ordrup Gymnasium + et års
udvekslingsophold i Michigan, USA
Øvrigt
Stifter og ejer af sighseeingselskabet,
Hamlet Tours, fra 2012.
Forelæser og ekstern lektor i finansiering, Handelshøjskolen i København, fra
2003.
rasmus@jarlov.dk

Skovshoved Havn ■

NATO er naturligvis samlet set Rusland langt overlegent militært. Men i
Østersøregionen står russerne stærkere end Vesten. De vil kunne overløbe
de baltiske lande på ingen tid. Denne
situation er farlig, fordi den kan friste
russerne.
Kun et troværdigt vestligt forsvar
kan med sikkerhed afskrække Rusland. Et stærkt NATO i Østersøregionen er den bedste garanti for, at vi
ikke kommer i konflikt med russerne.
Derfor skal Danmark og resten af
de nordeuropæiske lande opruste, så
vi hurtigere og mere effektivt kan
komme de baltiske lande til hjælp.
Alle vores nabolande har taget konsekvensen af den forværrede sikkerhedssituation og er i gang med øge
forsvarsbudgetterne. Men i Danmark
er der stor modvilje. Konservative
krævede i regeringsgrundlaget at Forsvaret skal styrkes, men vi kommer til
at kæmpe hårdt for at det bliver markant. Socialdemokraterne er mere
end lunkne på at øge budgettet og
hos Dansk Folkeparti ved vi endnu
ikke, om det er partiets politik, fordi
partileder Kristian Thulesen Dahl ikke
har udtalt sig.
På Konservatives ønskeliste står
der blandt andet luftværn til vores
fregatter, ubåde, længere værnepligt
og flere værnepligtige, artilleri og
kampvogne til Hæren og flere kampfly
til Flyvevåbnet.
Alt dette er dyrt, men det er også
dyrt ikke at prioritere sin sikkerhed. Vi
har i de sidste tyve år skåret ned på
Forsvaret, fordi den kolde krig var slut.
Nu er sikkerhedssituationen igen alvorlig, og derfor er det tid til at opgradere Forsvaret igen. Hvis man kan
skære ned på Forsvaret, fordi der har
været fred i Europa, må man også øge
budgetterne, når det ikke længere er
tilfældet.

Endnu en
facilitet for vinterbaderne
I den nordlige del af den nye Skovshoved Havn er ved den nye kajakpolobane indrettet en badstue. Vinterbaderforeningen Skovshoved Havbad er
den nye forening, som skal drive det nye havbad. Foreningen åbnede den
10. oktober kl. 10.00 for medlemstegning og allerede efter en halv time var
der fuldtegnet 800 medlemmer – og næsten lige så mange på venteliste.
Badstuen blev opført i forbindelse med moderniseringen af Skovshoved
Havn. Allerede under opførelsen var interessen for badstuen stor. Derfor
besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle stiftes en folkeoplysende
forening. Der blev nedsat en arbejdsgruppe på ni borgere blandt 200 interesserede, som mødte frem til et borgermøde. Arbejdsgruppen har forberedt etableringen af det nye bad, har bl.a. udarbejdet vedtægter samt takt
og tone, oprettet bankkonto, forberedt medlemsindmeldelsen og afholdt
den stiftende generalforsamling i Foreningen Skovshoved Havbad, som formelt blev stiftet den 10. november 2016.
Den nye badstuen på Skovshoved Havn forventes helt færdig til indvielse i marts.
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■ Tanker

Konservativ tankegang
Af Henrik Holm

En absolut hjørnesten i konservativ tankegang og opførsel
er ansvarlig og fornuftig omgang med penge.
Det gælder privat, men ikke mindst når det drejer sig
om anvendelse af de midler der er indkrævet af borgerne
i skatter og afgifter, for at kunne levere god statslig og
kommunal service.
Hver en offentlig krone spildt eller uoptimalt anvendt
er en krone mindre til f.eks. bedre mad på plejehjemmet
eller potentielt mindre skatteopkrævet, med alle de fordele for økonomien og det frie valg der følger heraf.
Det er derfor en glæde som Gentofte konservativ at
kunne konstatere at kommunen år efter år ligger i den rigtige ende, når alle 98 kommuners økonomi analyseres i
den såkaldte “Kommunepotentiale beregning” som tænketanken Cepos årligt udfører. En sådan beregning fortæller naturligves ikke hele historien om, hvor veldreven og
effektiv en kommune er, men giver et godt fingerpeg om
dette.
I seneste beregning for 2015 er Gentofte nr. 3, kun marginalt overgået af Tårnby og Vejle, med Frederiksberg, en
anden konservativ højborg, som landets mest veldrevne
kommune, og dermed den alle andre kommuner i undersøgelsen måles op i mod.
For at give læseren et bedre udgangspunkt for forståelse af området og her med et bedre ståsted i evt. diskussioner om emnet, beskrives det derfor nærmere nedenstående.
Kommunepotentialet beregnes med udgangspunkt i
Social- og Indenrigsministeriets opgørelse af de enkelte
kommuners udgiftsbehov. Potentialet findes da som forskellen mellem kommunens faktiske udgifter og de udgifter, som kommunen ville have, såfremt kommunen havde
fastlagt udgifterne i forhold til udgiftsbehovet på samme
niveau som den kommune, der har de laveste udgifter set
i forhold til udgiftsbehovet. Det er ensbetydende med, at
en enkelt kommune, nemlig den mest økonomiske, fremstår med kommunepotentialet 0, mens de øvrige kommuner alle har et større eller mindre positivt kommunepotentiale.
Kommunens udgiftsbehov i kr. pr. indbygger som det opgøres i forbindelse med den årlige beregning af kommunal
udligning (landsudligning) og tilskud. Den præcise beregning af en kommunes udgiftsbehov kan findes i Social- og
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Indenrigsministeriets årlige publikation “Kommunal udligning og generelle tilskud”, side 57-58 i 2007-udgaven.
En kommunes udgiftsbehov findes som summen af to
tal: Det socioøkonomiske udgiftsbehov og det aldersbestemte udgiftsbehov.
Kommunens socioøkonomiske udgiftsbehov er bestemt
på basis af en række socioøkonomiske kriterier, f.eks. antallet af børn i familier med lav uddannelse og antallet af
25-49-årige uden erhvervsuddannelse. Det socioøkonomiske udgiftsbehov hænger meget sammen med nøgletallet
socioøkonomisk indeks, der viser, hvordan kommunen er
placeret i forhold til andre kommuner, når det gælder disse socioøkonomiske kriterier.
Det aldersbestemte udgiftsbehov afhænger af kommunens aldersmæssige befolkningssammensætning. Jo flere
børn og ældre i kommunen, desto større aldersbestemt
udgiftsbehov, da disse aldersgrupper typisk er mere udgiftstunge for kommunen.
Det beregnede udgiftsbehov for kommunen divideres
med betalingskommunefolketallet opgjort 1. januar i det
pågældende år. Betalingskommunefolketallet er antal indbyggere bosiddende i kommunen plus nettoantallet af
personer, som kommunen er betalingskommune for. At
være betalingskommune for en person betyder, at kommunen i væsentlig grad betaler for personens sociale ydelser f.eks. førtidspension. En kommune kan være betalingskommune for en person, som ikke er bosiddende i kommunen, hvis personen siden tilkendelsen af ydelsen er
flyttet til en anden kommune. I så fald fortsætter den oprindelige kommune med at betale for ydelsen. Nettoantallet er antallet af personer udenfor kommunen, som kommunen fungerer som betalingskommune for, minus det
antal personer i kommunen, som andre kommuner er betalingskommune for.
Interesserede kan læse mere om resultaterne for alle
landets kommuner her:
https://www.cepos.dk/sites/cepos.dk/files/media/documents/notater/2016/2016_09_kommunepotentiale/kommunepotentiale_tabel_-_alle_kommuner2015.pdf

Kort nyt ■

Mobilt ungekontor

Paul Elvstrøm hædres.

Hvordan virker Hoffet?

Efter en særdeles aktiv deltagelse af
de unge selv vedtog kommunalbestyrelsen énstemmigt kommunens ungepolitik, bygget op over fem pejlemærker. Det ene af disse – Alle i tale –
dækker over, at unge skal involveres
aktivt i ungearbejdet, og at politikken
skal være med til at gøre en forskel for
den enkelte.
Nu skal ungepolitikken ud at gøre
en forskel, og et af midlerne hertil er
et mobilt ungekontor, som udvikles af
en gruppe på fem unge og fem fagfolk. Gruppen diskuterer blandt andet, om der skal kunne spilles musik,
gives rådgivning, laves kaffe eller mad
fra bilen? Om den skal fungere som et
kontor, når unge eller fagfolk mangler
en mobil arbejdsplads? Hvordan skal
budskabet om det mobile ungekontor
formidles og hvem skal i det hele taget kunne bruge kontoret – og til
hvad?
Det mobile ungekontor er på hjul i
slutningen af marts.

En enig kommunalbestyrelse har besluttet at hædre sejlsportsmanden
Paul Elvstrøm ved at navngive pladsen
foran Hellerup Sejlklub, så den fremover kommer til at hedde ’Paul Elvstrøms Plads’ – samt at ændre Hellerup Sejlklubs adresse, så den fremover vil være Paul Elvstrøms Plads 1.
Paul Elvstrøm blev i 1996 kåret som
det 20. århundredes største sportsmand i Danmark og anerkendes for at
være den største sejler i den olympiske historie. Paul Elvstrøm deltog i
otte olympiske lege fra 1948 til 1988
og vandt fire guldmedaljer i træk og
vandt VM 13 gange

Nytårsaften gik TV over det ganske
land i sort. Danskerne sad frustrerede
tilbage. Traditionen med dronningens
nytårstale til nationen? hvad nu?
Denne store interesse for kongehuset, ikke mindst for dronningen, har vi
nu mulighed for at få uddybet, for d.
28 marts fortæller en, der kender kongehuset indefra, nemlig dronningens
mangeårige ceremonimester Christian
Eugen-Olsen om “Hvorledes virker
hoffet”.
Christian Eugen-Olsen blev efter en
karriere i forsvaret i 1990 ansat som
ceremonimester og kammerherre hos
Hendes Majestæt Dronningen og er
derfor i dag kendt af alle danskere fra
utallige begivenheder i kongehuset.
Han sluttede for godt 4 år siden efter
lige at have styret celebreringen af
dronningens 40 års regeringsjubilæum.
Christian Eugen-Olsen vil i sit indlæg bl.a. fortælle om dronningens position i henhold til Grundloven.
Så nu har man bl.a. mulighed for at
få at vide, hvorledes dronningens nytårstale bliver til.
Mødet finder sted i Øregårdssalen
på Hovedbiblioteket tirsdag d. 28.
marts kl.19.30 og er åbent for alle. Så
tag familie og venner med.

Tagdækning m/Icopal
Overstrygning af tage m/asfalt
Rep. & vedligehold af paptage

Drivkraften er kærlighed til dyr!
www.artemis.dk

Frikke’s
Tagdækning Aps
Icopal PLUS leverandør

Erikavej 23 · 2820 Gentofte

Gersonsvej 2
2900 Hellerup
Tlf 39 40 10 34
info@artemis.dk
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Kalender
Februar
Torsdag den 2. februar
Lukket Hovedbestyrelsesmøde – kun for
HB-medlemmer
Tirsdag den 7. kl. 19.30
Møde med erhvervsminister Brian Mikkelsen.
Onsdag den 8. kl. 17
Årsmøde i Konservative Kvinder hos formanden, Jette Kyed, Snogegårdsvej 48,
Gentofte.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Onsdag den 22. kl. 19.30
Generalforsamling, på Rådhuset. Se nærmere s. 5.

Christian Eugen-Olsen beretter om hvorledes hoffet virker.
Mødet finder sted i Øregårdssalen på
Hovedbiblioteket og er åbent for alle

Maj
Mandag den 22.
Lukket Hovedbestyrelsesmøde – kun for
HB-medlemmer

Juni
Torsdag den 8. kl. 19.30
Ekstraordinær generalforsamling (opstilling af liste til kommunalvalget), på Rådhuset. Dagsorden jfr. vedtægternes § 8.
Søndag den 25.
Vælgerforeningen ønsker god sommer.
Arrangement annonceres nærmere.

Marts

August

Torsdag den 2.
Storkredsgeneralforsamling, nærmere
om sted følger.

Onsdag den 23. kl. 10
Besøg i FN Byen på Østerbro
Besøget indeholder en rundvisning med
orientering om bygningens arkitektur,
bæredygtige tiltag og om FN’s arbejde
samt en præsentation fra UN Women i
FN Byen.
Ved 12-tiden finder vi et sted, hvor vi kan
spise frokost sammen.
Alle gæster skal gennemgå et
sikkerhedscheck. Derom oplyses
nærmere ved tilmelding. Sidste frist for
tilmelding er fredag den 18. august.

Søndag den 19.
Evt. kulturelt arrangement om Hellerups
historie. Nærmere oplysninger via mail
og facebook.
Torsdag den 23.
Hovedbestyrelsesmøde, evt. åbent for
alle medlemmer.
Tirsdag den 28. kl. 19.30
Dronningens tidligere ceremonimester

Hold dig orienteret om øvrige arrangementer 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

