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Nyt fra formanden ■

Ejendomsskatter, topskat, valg?
Kære vælgerforeningsmedlem

Velkommen tilbage fra en forhåbentlig god sommer.
Sommeren har – som sædvanlig – budt på masser af

luftballoner om højere skat, lavere skat, mere velfærd, fle-
re stramninger over for flygtninge, ultimative krav osv.
Derfor ser det også mere svært ud end nogensinde at lave
forlig i de kommende måneder.

Vi konservative har lagt os fast på, at en lettelse af bo-
ligbeskatningen er det vigtigste for os. Men ingen har vel
glemt, at for få år siden var vi de eneste, som ønskede let-
telse af topskatten, og det er fortsat et vigtigt krav for os.

I Gentofte kan vi virkeligt mærke boligskatternes åg, og
det er derfor vigtigt, at vores forhandlere står fast med
hensyn til vores krav. Det lykkedes sidste år, og det lykkes
forhåbentlig også i år.

Landsråd

Efteråret byder som sædvanligt også på landsråd, og den-
ne gang har man indført den ændring, at lørdagens pro-
gram er overgået til i højere grad at have karakter af et
konvent, mens de interne foreningsretlige ting foregår
søndag.

Forhåbentlig møder rigtig mange Gentofte-medlemmer
op og deltager i landsrådet og festen lørdag aften.

Efterårets møder

Igen i dette halvår har aktivitetsudvalget lavet en række
gode møder: New Bizz fortsætter sin møderække (læs
mere herom side 8), der afholdes møde om Brexit, og vi
får besøg af Stine Bosse, Per Stig Møller og Naser Khader.
Læs mere om møderne på bagsiden.

Vores vigtigste opgave

Der er nu 14 måneder til næste kommunalvalg. Hans Toft
og de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer er klar til
dette vigtige valg.

Til november nedsætter vi et kandidatudvalg i regi for-
retningsudvalget, og allerede nu modtager vi gerne forslag
til egnede kandidater.
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■ Borgmester

Statslige udfordringer
Af Hans Toft

Man kan undres, men også nogle
gang direkte forarges. Dette er tilfæl-
det, når statslige myndigheder – rege-
ringen og dens mange styrelser – i de-
res magtfuldkommenhed tromler hen
over kommuner og borgere.

Flygtningeboligerne

Vi mærker det så rigeligt i vores kom-
mune i denne tid. Det sker i forbindel-
se med regeringens tredobling af det
antal flygtninge, som regeringen har
pålagt os at boligplacere i Gentofte
Kommune. I boliger, som vi ikke har,
og som regeringens ansvarlige mini-
stre – Inger Støjberg og Bertel Haar-
der – véd, vi ikke har. Alligevel taler
ministrene om nødvendigheden af en
god integration – helt åbenbart uden

tanke for, at en me-
get væsentlig del af
en god integration
forudsætter ordent-
lige boligforhold. Og
alligevel gør regerin-
gen – gennem sin
styrelse, Slots- og
Kulturstyrelsen –
hvad den kan for at
undslå sig et med-
ansvar ved at nægte
at stille statens vel-
egnede, tomme
bygninger til rådig-

hed for vores kommune for at vi kan
opfylde de pligter, den selvsamme re-
gering har pålagt os.

Seneste udvikling er Slots- og Kul-
turstyrelsens afvisning af at stille en
bestemt bygning i nærheden af Akva-
riet til rådighed for vores midlertidige
boligplacering. Bl.a. med en begrun-
delse om, at kommunen skal ændre
plangrundlaget for anvendelse af de

øvrige bygninger i Charlottenlund
Slotshave, før det kan komme på tale
at udleje denne bygning til Gentofte
Kommune. Styrelsens helt uvedkom-
mende, pressionslignende betingelser
for at fremme Styrelsens ejerinteres-
ser i denne forbindelse er intet min-
dre end utilstedelig.

Derfor har jeg nu skrevet til inte-
grationsministeren, der har pålagt os
boligplaceringen, og kulturministeren,
der råder over tomme, velegnede
ejendomme, som kan bruges til bolig-
placeringen. Jeg har bedt de to mini-
stre om et klart svar – lad os få de til-
sagn, vi har bedt om på konkrete byg-
ninger og på optioner, hvis de vil bo-
ligplacere flere flygtninge her i kom-
munen. Eller fortæl os, hvis de to mi-
nistres alternative hensigt er at tvinge
os til at etablere boliger på sports-
pladser, parkeringspladser eller lig-
nende. Eller om deres hensigt er at
gennemtvinge køb af dyre ejerlejlig-
heder og villaer til boligplaceringen –
vi gør det ikke.

SKAT

En anden styrelse – SKAT – mener
åbenbart, uanset hvad lovgivningen
siger, at det er SKAT, som selv skal be-
slutte, om en kommune skal have del i
dødsboskatten eller ej, fordi SKAT selv
vælger, hvornår de vil afslutte en sag.
Det er totalt uacceptabelt.

SKAT fremstår nu – med de oplys-
ninger, som vi nu har foranlediget
fremskaffet – som en myndighed, der
fifler med love og regler og grundlæg-
gende principper for ordentlighed i
forvaltningen, hvilket bestemt ikke ser
rart ud.

SKAT må påregne et sagsanlæg fra
Gentofte Kommune vedrørende 31

sager, hvor vi mener, at vi har krav på
7 millioner kroner. Dertil kommer an-
dre sager, som vi skal have undersøgt
nærmere.

Vi har jo ikke adgang til oplysnin-
gerne om dødsboskatter, så vi er
tvunget til at stole på, at oplysninger-
ne fra SKAT er korrekte. Men vi har nu
dokumentation for, at væsentlige op-
lysninger fra SKAT ikke er korrekte –
og med den virkning, at vi mener i en
årrække at være gået glip af dødsbo-
skatter for millionbeløb.

I de 31 sager har SKAT modtaget
boopgørelsen fra boet og færdigbe-
handlet disse før 1. maj i det andet år
efter dødsfaldet, men da SKAT har
valgt først at indberette de færdigbe-
handlede oplysninger i deres bogfø-
ringssystem efter den 1. maj, så er
kommunen ikke blevet tildelt sin tred-
jedel af skatterne, som alene for de
31 sager beløber sig til 7 mio. kr.

Gentofte Kommune har nu bedt
SKAT om yderligere oplysninger i 40
sager, hvor kommunens skatteandel
ville have været 15 mio. kr., men som
også først er blevet afsluttet efter den
1. maj andet år efter dødsfaldet, fordi
Skat har bedt om at få flere oplysnin-
ger fra boet – uden at det foreligger
oplyst, om SKAT efter modtagelsen af
disse oplysninger har foretaget æn-
dringer.

Endelig har Gentofte Kommune
stillet en række opklarende spørgsmål
til i alt 403 andre dødsbosager, hvor
der ikke er kommet nogen udbetaling
til kommunen.

Og så har vi også bedt om yderlige-
re oplysninger i sagen om Mærsk Mc-
Kinney Møllers bo, og jeg vil bestemt
ikke udelukke, at der også vil komme
et sagsanlæg mod SKAT om dødsbo-
skatten i denne sag.
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Borgmester ■

Gentoftehallen
Idrætten i Gentofte har fået endnu et stort idrætsanlæg.
Gentofte Sportspark står færdigt med den nye flotte
idrætshal – Gentoftehallen – og tillige det nye fodboldsta-
dion. Alle faciliteter til både træning og opvisning

Gentoftehallen er skabt i et tæt samarbejde mellem
idrættens repræsentanter og kommunen. Hallen rummer
både en træningshal og en opvisningshal og kan bruges til
blandt andet volley, basketball, håndbold, badminton og
kidsvolley. Opvisningshallen er indrettet, så der er plads til
op til 1.500 tilskuere.

Absolut førsteprioritet for halbyggeriet var at få så me-
get funktionalitet som muligt for pengene. Den priorite-
ring har bl.a. betydet, at den indvendige finish fremstår
rustikt, og at mange installationer er fuldt synlige i hallen.
Alt overensstemmende med idrættens egne ønsker og be-
slutninger.

Hele anlægget er bygget med et samlet budget på 150
millioner kroner, som er overholdt – og til tiden.

Den nye
Skovshoved
Havn indviet
Ca. 5000 gæster nød det flotte vejr til den festlige indviel-
se af Skovshoved Havn den 22. maj. Prins Christian klippe-
de snoren sammen med Kronprins Frederik og borgmester
Hans Toft. The Antonelli Orchestra spillede sammen med
Peter Mygind og Jokeren. Og de flotte nye faciliteter blev
indviet med kajakpolo, vandski, jollesejlads, kapsejlads,
havsvømning, krabbefiskeri og meget mere.

Tillykke til alle med den nye havn. 325 nye bådpladser
(nu i alt 645 pladser), i alt 28.000 m2 nye landarealer i
nord og syd. Mod nord er der nu et stort aktivitetsområde
med kajakpolobane, søsætningsrampe, sauna, svømme-
bane, udspring, promenadedæk, træningsfaciliteter med
yogaplatform og eventplads til stævner.

Og mod syd er etableret fiskeplads med huse til opbe-
varing af grej, brygge med huse til opbevaring af grej for
børneaktiviteter, vandpumpe og vandrender, kysthænge-
køje, kighulsbænke, udstilling af Øresunds fisk, hoppesten
og udsigtsterrasse. Og en fiskerestaurant er på vej til opfø-
relse i syd tillige med flere havnerelaterede erhverv.

Læs mere om havneudvidelsen på skovshovedhavn.dk
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■ Borgmester

Ren BY – Hver dag
Tak for hjælpen
Børnehavebørn får trafikveste som tak for hjælpen med at
holde byen ren. Vestene gør børnene mere synlige – og
skaber synlighed omkring indsatsen ’Ren By – Hver Dag’.
Her er det Børnehaven Skattekisten, der får veste af borg-
mester Hans Toft.

Gentofte.dk om Ren by

Uge 15 er ‘Ren By-uge’ i Gentofte Kommune. Børnehaver
og skoler i Gentofte kommune har i denne uge sat affald-
sindsamling på skemaet. Udstyret med ‘Ren By – Hver
Dag’ sorteringsvogn, grappere og med ‘Ren By – Hver Dag’
trafikveste tager kommunens børn kampen op mod slikpa-
pir, plastik og andet affald, der flyder på strande, på forto-
ve og i parker.

ServiceSMS fejebil

Vi kender det alle sammen. Ser for sent, at fejemaskinen
kommer på ens vej – og så kører den forbi ude midt på ve-
jen, fordi ens bil holder ved fortovskanten.

Det er der nu råd for og hjælp at hente, hvis man til-
melder sig kommunens sms-service, så man modtager en
sms dagen inden, fejebilen kommer på ens vej, og dermed
får mulighed for at flytte sin bil, hvis den er parkeret i vej-
siden.

Godt 250 kilometer kommunal vej bliver ni gange om
året fejet i begge vejbaner. De mange parkerede biler i
vejkanterne spænder ben for, at fejebilen kan løse sin op-
gave tilfredsstillende. Hver gang en bil er parkeret på ve-
jen, kører fejebilen udenom – og efterlader dermed vej og
rendestensbrønde urensede. Det er ærgerligt og spild af
ressourcer. Den nye sms-service gør det muligt for borger-
ne at hjælpe med at holde vejene rene.

Man kan tilmelde sig sms-tjenesten på www.gentof-
te.dk/fejesms
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Borgmester ■

Initiativpris 2016

Gentofte Kommunes Initiativpris gik i år til otte unge, der
skabte en fantastisk velkomstfest for Gentoftes nyankom-
ne flygtninge sidste år: Azizallah Bozorg, Hikmatullah Safi
og Samir Rafiqi fra Netværkshuset, Caroline Reuter, Sofie
Thiesen Honoré, Thea Rottbøll Gonnsen og Josefine Tvede
Colding-Jørgensen fra Aurehøj Gymnasium samt Ayesha
Khwajazada fra Gentofte Integrationsråd. Prisen blev over-
rakt i juni under Kultur & Festdage på Øregaard Museum.
De unge er fuld gang med at arrangere en ny velkomstfest,
som vil finde sted den 28. august.

En lang række af borgers indsats og resultater vises ved arrangementer og uddeling af forskellige priser.
Her på siden kan I se tre eksempler.

397 mestre

Mesterskabsaftenen er tradition hvert år i marts måned
på Gentofte Rådhus, hvor Gentofte Kommune hylder de
mange dygtige idrætsudøvere i kommunen, der i løbet af
2015 har vundet medalje i et nationalt eller internationalt
mesterskab. 397 idrætsudøvere har i 2015 vundet mester-
skabsmedalje og deltog sammen med trænere og for-
eningsledere fra 20 forskellige sportsgrene i den festlige
aften i rådhushallen.

Gentoftekunstneren 2016

Billedvæver Charlotte Schrøder er årets Gentoftekunstner
Gentofte Kommune udnævner hvert år Gentoftekunst-

neren, som skal være en lokal kunstner. Prisen, Gentofte-
kunstneren 2016, er i år givet til billedvæver Charlotte
Schrøder, som i januar modtog prisen af borgmester Hans
Toft. Kunstneren kvitterede med det værk, som vil gå igen
på kommunens kort og gaver til bl.a. skolers, institutioners
og foreningers ‘runde’ dage.

Charlotte Schrøder er kendt for sine lette, impressioni-
stiske motiver fra den nordsjællandske natur, indtryk fra
studierejser i Damaskus, Indien og Vietnam og sanselige
billeder af musik. Hun har udført en lang række udsmyk-
ningsarbejder, også i Gentofte: Skovgårdsskolen, Dronning
Louises Børneasyl, Aurehøj Gymnasium, Hellerup Kirke og
Vangede Kirke. Charlotte Schrøders værker kan i øjeblikket
opleves i en retrospektiv udstilling på Øregaard Museum.
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■ Erhverv

New Biz Gentofte
netværk for erhvervslivet
Af Lise, Henrik, Lars, Michael og Peter

New Biz Gentofte er et nyt og spændende netværk for
alle, der interesserer sig for iværksætteri og alt det der føl-
ger med for efterfølgende at kunne begå sig i det danske
erhvervsliv. Netværket er gratis og møderne er en blan-
ding af erfaringsudveksling, egentlige virksomhedsindlæg
om succeshistorier, strategi, going to the market m.v. og
naturligvis networking blandt de fremmødte.

Dansk erhvervsliv udnytter ikke potentialet for vækst.
Vi er ikke gode nok til at identificere årsagen til den mang-
lende udvikling og dermed ændre tingene. New Biz Gen-
tofte skal sætte fokus på udvikling i Danmark. Udviklingen,
der skal føre til flere arbejdspladser og er fundamentet for
Danmarks velstand.

På vores netværksmøder skal vi forene generationer og
interesser ved at sætte fokus på, hvordan vi fremmer ud-
viklingen i landet. Danmark skal IKKE fortsætte med at
være det land i Europa, der ligger næstlavest i vækst!

Det første møde blev afviklet i en propfyldt restaurant
40 i Hellerup. Her kunne man bl.a. høre Tørk Eskild Fur-

hauge og Steen Albrechtslund give godt med stof til efter-
tanke med deres beretninger om Skagenure, Pågen og
hvordan vi danskere kommer videre i teksten, hvad udvik-
ling og salg angår.

Allerede her kunne vi se at vi med New Biz Gentofte
har skabt et forum, der skal være med til at lave en men-
talitetsændring hos danskerne. Selv om vi godt ved at det-
te kun er et lille skridt, så er det noget af dette der skal til.

Vi er allerede godt 100, der er med i netværket. Vi
kommunikerer kun på Facebook i en lukket gruppe, der
hedder ”New Biz Gentofte” så hvis du er mere interesse-
ret, så søg efter gruppen på Facebook og søg om optagel-
se, da gruppen er lukket.

Det koster ikke noget, og man kan forlade gruppen igen
når man vil.

Vi glæder os til at se dig i Facebook-gruppen og på et af
vores netværksmøder, men husk man skal være vaks ved
havelågen for at få en plads til vores netværksmøder, da
der kun er begrænsede pladser.
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Generalforsamling ■

Generalforsamling
På en velbesøgt generalforsamling
den 25. februar 2016 var KU-formand
Mikkel Ballegaard inviteret til at kom-
me med et indlæg om KU’s syn på
konservatismen, EU-afstemningen mv.
Han havde herefter en god debat med
foreningens medlemmer.

Formandens beretning

Formanden glædede sig i sin beret-
ning over, at vi har haft et aktivt for-
eningsår. Vi har kunnet fejre vores
100-års jubilæum, dels ved en recep-
tion på 100-års dagen, dels ved en ju-
bilæumsfest, hvor 99 konservative på
Restaurant Travbanen fejrede vores
forening, og endelig og ikke mindst
ved vores udgivelse af en bog skrevet
af historikeren Lars Christensen om
foreningens historie.

Året bød også på et folketingsvalg,
hvor vores kandidat Casper Strunge
desværre ikke blev valgt.

Formanden noterede sig i øvrigt
med glæde, at stemmetallene i Gen-
tofte ved EU-afstemningen den 3. de-
cember viste, at Gentofte-borgere er
positive over for en samordning af det
europæiske rets- og politisamarbejde.

Endelig kom formanden ind på de
mange politiske og sociale møder, der
har været i årets løb.

Æresmedlemmer

For første gang har vælgerforeningen
med stort applaus valgt at gøre føl-

gende tre medlemmer til æresmed-
lemmer af hovedbestyrelsen:

Tidligere borgmester og tidligere
formand: Birthe Philip

Tidligere EU-parlamentsmedlem og
tidligere formand: Christian Rovsing

Tidligere formand Bente Kjølhede.

Nye HB-medlemmer

På generalforsamlingen blev følgende
nye medlemmer valgt til foreningens
hovedbestyrelse:

Flemming Ravn
Peer Kølendorf
Katarina Ammitzbøll
Michael Rasmussen
Christian Eugen-Olsen
Anders Graversen.

Forretningsudvalget

Efter mange års stort arbejde takkede
Jesper Marcus og Poul Mogensen af
fra forretningsudvalget. De fik fra for-
manden en stor tak for deres arbejde.

Forretningsudvalget består efter
generalforsamlingen af:
Formand Birgitte Dember
Næstformand Søren Schock Petersen
Kasserer Martin Frøland
Event-ansvarlig Lise Rovsing
KU-kontaktperson Jan Sandberg
Suppleanter:

Allan Andersen (blad-ansvarlig)
Kristian Juul (ad-hoc opgaver)
KU-formand: David Ohnemus
Tilforordnet: Hanne Weng (kontor).

KU
Gentofte KU’s venner

KU i Gentofte er en aktiv forening
med mange aktiviteter. Bliv ven med
Gentofte KU og støt arbejdet for at
fremme konservative holdninger
blandt de unge i kommunen.

Du kan blive medlem for 200 kr. år-
ligt – større bidrag er også meget vel-
komne.

Medlemskab kan tegnes ved at ind-
betale på regnr. 2407 kontonr. 0745
971 229

Husk at skriv navn og email i be-
skedfeltet.

Alle KU’s venner modtager auto-
matisk invitationer til arrangementer
mv.

Nye lokaler til KU

Gentofte KU søger nye lokaler, hvor
der kan afholdes medlemsmøder og
fester. Lokalet skal helst ligge i den
østlige eller centrale del af kommu-
nen og være på min. 50 kvm. Endvide-
re skal der være adgang til toilet.

Udlejer og naboer skal kunne ac-
ceptere, at lydniveauet i forbindelse
med fester kan blive lidt højere end
normalt.

Lokalets stand er ikke afgørende,
idet KU gerne selv står for istandsæt-
telse.

Kender du til et lokale der kan
være interessant så kontakt KU’s for-
mand eller FU-medlem Jan Sandberg
KU formand: David Ohnemus,
formanden@gentofteku.dk,
Tlf. 21 24 99 51
FU-medlem: Jan Sandberg,
sandberg1969@gmail.com,
Tlf. 29 38 65 05
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■ Historie

KU og uniformerne
– Myte og sandhed
Af Lars Christensen, forfatter til bl.a. bogen ‘Konservative i Gentofte 100 år’

Stormtropper, uniformer og ballade tilsat nazisme – det
var KU i 1930’erne. Og det var så galt, at staten måtte ved-
tage et uniformsforbud for at holde KU’erne i skak. Sådan
lyder den korte version af myten om KU i 30’erne, som
alle, der har været med i KU, er blevet konfronteret med.
Tv-serien Matador har gjort sit til at holde den i live. Men
som i de fleste myter er der et stænk af sandhed og en
masse nuancer og usandheder.

KU’s aktivisme

Fra 1929 begyndte Konservativ Ungdom en langsom æn-
dring af de metoder, man brugte. Optog, faneborge, pla-
katophængninger, uddannelse af medlemmerne og en
øget professionalisering af organisationen var virkemidler-
ne. Inspirationen kom blandt andet fra søsterorganisatio-
nen i Sverige, Sveriges Nationella Ungdomsförbundet,
men man skelede også lidt misundeligt til Danmarks So-
cialdemokratiske Ungdom (DSU), der arbejdede meget
målrettet og disciplineret og havde særlige korps med blå
bluser. Også Danmarks Kommunistiske Ungdom (DKU)
blev professionaliseret med afdelinger i grå bluser eller
uniformer.

I KU fik drejningen et ekstra løft, da Jack G. Wester-
gaard fra KU i København (KUK) blev landsformand i 1932.
Han mente, at KU skulle være en selvstændig kamporgani-
sation og skulle “erobre” gaden fra socialisterne. Man
skulle gå aktivt ind i de rødes højborge og tage konfronta-
tionen. KUK samarbejdede tæt med KU i Gentofte, hvor
vælgerforeningsformanden, Knud Bindslev, var en ivrig
støtte for KU’s aktive metoder.

Uniformeret ungdom

I september 1932 fik KUK særlige korps ligesom DSU og
DKU, der skulle beskytte møderne mod angreb fra sociali-
ster, men også genere de andre organisationer. Stormtrop-
pernes navn var uden tvivl inspireret af de tyske nazisters
Sturmabteilungen, og brugen af “den ældgamle nordiske
hilsen”, heilen, var også importeret. På samme måde
brugte DKU og DSU den opstrakte knyttede næve og

kampråbet “kampklar” eller “rød front” til at signalere
sammenhold – igen inspireret fra udlandet: DKU direkte
kalkeret fra Sovjetunionen, DSU inspireret fra især det ty-
ske socialdemokrati.

Det kom til flere konfrontationer i Københavnsområdet
i efteråret 1932 og det tidlige forår 1933. KU mente, det
kaldte på yderligere manifestering af korpsånden. Den 9.
april 1933 introducerede KUK’s Stormtropper sine unifor-
mer. Berlingske Tidende skrev: “Som Tak for godt udført
Valgarbejde havde den kommunale Vælgerforening i gaar
inviteret 300 af de unge konservative Stormtropper paa
en Udflugt til Hillerød. Under Ledelse af Stormtropchefen
Ingeniør Mogens Holbøll ankom Stormtropperne, iført de-
res nye, grønne Uniformsbluser med sorte Benklæder,
med 10 ½-Toget til Hillerød og marcherede med grønne
Faner og Dannebrog i Spidsen til Frederiksborg Slot, som
blev beset fra øverst til nederst.” Derefter var der taler og
“et KU Orkester musicerede”. ”Før Afrejsen til København
var der nogle Timers Marchøvelse i Omegnen.”

En hastesag

Den 11.-12. april, altså to dage efter KU’s optræden i Hille-
rød, vedtog Folketinget med tre behandlinger på en aften
og nat et forbud mod at bære uniformer og uniformslig-
nende genstande. Endnu om morgenen den 11. anede po-
litikerne i oppositionen intet om forbuddets komme. Re-
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geringens hoforgan, Social-Demokraten, antydede dog, at
det måske var på vej. Om formiddagen blev lovforslaget
kendt og forhandlet, og Christian 10.’s underskrift på lov-
forslaget blev hentet med fly i Skagen, hvor kongen var på
ferie. Kl. 19.25 mødtes Folketinget til førstebehandling.

Det Konservative Folkepartis folketingsmedlemmer
mødte alle op med KU-emblem på tøjet. For en sjælden
gangs skyld kunne kommunisternes Aksel Larsen og de
konservatives Christmas Møller blive enige om noget,
nemlig om at være imod forbuddet. Men så hørte enighe-
den også op. Christmas mente, forslaget især var vendt
mod KU’s Stormtropper, Aksel Larsen var overbevist om,
at det var et led i undertrykkelsen af den revolution, kom-
munisterne altid forventede, var lige om hjørnet. Efter en
ophedet debat samt udvalgsarbejde var der andenbe-
handling kl. 1.30 om natten, tredjebehandling kl. 1.50 og
vedtagelse kl. 2.28. Socialdemokratiet, Det Radikale Ven-
stre og Venstre stemte for, Det Konservative Folkeparti og
DKP imod. Næste formiddag godkendte det samme flertal
i Landstinget loven, så den straks kunne træde i kraft.

Den sønderjyske baggrund

Det politiske klima i 1930’erne var ophedet, og politikerle-
den var om muligt større end i dag. Mange satte spørgs-
målstegn ved det parlamentariske demokratis evne til at
løse den dybe krise. Men hvordan kunne 300 unge mænd
i grønne bluser få det politiske system, inklusiv gamle ruti-
nerede politikere som statsminister Stauning, udenrigsmi-
nister P. Munch og justitsminister (og tidligere statsmini-
ster) Zahle til at gå i panik? Socialdemokratiets egen ung-
domsorganisation havde trods alt i flere år gået i uniform.

Svaret er, at det kunne de heller ikke. Sideløbende med
den politiske debat i Danmark var aviserne fyldt med for-
uroligende meldinger om uro i Sønderjylland. Den 31. ja-
nuar 1933 var Adolf Hitler kommet til magten i Tyskland,

og i Danmark frygtede man for, hvad det ville betyde. Især
var man bange for, at nazisterne ville kræve en grænsere-
vision, altså at grænsen igen skulle flyttes op til Kongeåen
som før 1920. Danmark var neutralt, og Stauning-Munch
regeringen var i gang med en nedrustning af landet. Man
havde intet at sætte imod en tysk aggression – heller in-
gen vilje til det.

I Sønderjylland arbejdede tyske nazister og deres me-
ningsfæller fra det tyske mindretal aktivt og aggressivt for
en grænserevision. Det skete blandt andet med store de-
monstrationer, hvor nazistiske korps i uniform gjorde alt,
hvad de kunne for at underminere lov, ret og demokrati i
Sønderjylland. Den 10. april vedtog Den tyske Vælgerfor-
ening for Nordslesvig en udtalelse, der krævede, at man
genoprettede “Nordslesvigs gamle Forbindelse med Sles-
vig-Holsten og derigennem med Riget”.

Det var det, den danske regering ville have sat en dæm-
per for. Men frygten for Hitler-Tyskland var allerede to må-
neder efter hans magtovertagelse så stor, at man ikke kun-
ne sige det åbent. P. Munch mente ifølge sine erindringer,
at Danmark kunne gøre to ting: udvide statspolitiet og for-
byde uniformer for politiske organisationer. “Fra sønder-
jydsk Side var der Ønske om Forbud mod Brunskjorterne;
vi kunde ikke gøre det over for disse alene; det tyske Min-
dretal maatte behandles som andre. Et Forbud maatte
derfor i det hele omfatte private Uniformer i Tilslutning til
politiske Partidannelser.”

Allerede den 2. marts havde P. Munch anbefalet pres-
sen at “vise Maadehold; navnlig fremhævede jeg den Ska-
de, der skete ved Overskrifter og Karikaturtegninger”. For-
holdet til Tyskland var det afgørende, også for uniforms-
forbuddet. Selvcensur og indskrænkning af de politiske
udtryksformer var midlerne.

Uniformer med lange skygger

Uniformsforbuddet lagde ikke en dæmper på uroligheder-
ne blandt de politiske ungdomsorganisationer. Tværtimod
fortsatte de for at kulminere under folketingsvalgkampen i
1935. Til gengæld var der en række retssager om overtræ-
delse af uniformsforbuddet. Loven var for løst formuleret,
og især KU prøvede den gerne af til grænsen. For eksem-
pel var et KU-emblem tilladt, men et KU-armbind forbudt.

Hitler rejste aldrig for alvor kravet om Sønderjylland.
Det havde mange årsager, men uniformsforbuddet var
ikke en af dem. Til gengæld ramte det især KU hårdt. Ud-
over en ærgrelse over, at man ikke kunne bruge unifor-
merne, gav det KU et stempel for evigt. End ikke de bor-
gerlige aviser kunne eller ville fortælle den virkelige bag-
grund for uniformsforbuddet. Dermed kom stemplet til at
sidde fast.

Gentofte Kommunes KU’s nytårsparade januar 1938. Foto

Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte
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■ Bernstorffparken

Til kamp for kulturen!
Af Lise Rovsing

Bernstorffsparken har altid for mig stået som en helt sær-
lig kulturel perle. Den smukke park med det eventyragtige
slot i midten. Glade hunde, der hver dag indtager parken
på deres daglige snudeture.

I foråret kom der dog ugler i mosen. Blandt “hunde-
mennesker” begyndte flere og flere at snakke om, hvad
det dog var, der skete i parken? Hvad der startede som lidt
casual snak i krogene eskalerede pludselig i en større sag,
der endte på Kulturminister Bertel Harders bord.

Men hvad skete der egentlig? Var det bare et spørgs-
mål om løse hunde eller ej?

I det tidlige forår rettede forpagteren af slottet henven-
delse til Slots- og Kulturstyrelsen. Forpagteren mente, det
ville forbedre slottets økonomi, hvis man kraftigt ind-
skrænkede de arealer, hvor hunde må løbe frit i parken.
Det medførte, at Gentofte Kommune varslede forbud mod
etablering af hegning i Bernstorffs Slotshave. Haven er i
2013 udlagt til rekreativt grønt område, men er ikke om-

fattet af en byplanvedtægt eller lokal-
plan.

De mange glade brugere af parken
kom hurtigt på barrikaderne. Klar til at
kæmpe for parken, motiveret af et øn-
ske om fortsat at kunne lade hunden gå
frit. Der blev nedsat en arbejdsgruppe,
der med Advokat Anders Holde i spid-
sen, arbejdede for, at Slots- og Kultursty-
relsen ikke kom igennem med deres
plan. Forslaget om at indskrænke area-
lerne, hvor hundene må gå fri, blev
sendt i høring med høringsfrist den 31.
marts.

Borgmester Hans Toft stod i spidsen
for at mobilisere en underskriftsindsam-

ling til fordel for de “frie hunde i parken”. Da høringsfri-
sten udløb den 31. marts havde over 5000 mennesker
skrevet under på, de IKKE bakkede op om styrelsens for-
slag. Styrelsen lyttede ikke til de mange protester, men
fastholdt deres planer. Gennem forløbet var der mange
eksempler på en helt grotesk sagsbehandling fra styrel-
sens side. Arbejdsgruppen gjorde sit til at disse blev påpe-
get og kritiseret i et forsøg på at få styrelsen til at trække
forslaget tilbage.

Jeg havde selv en lidt anden tilgang. Slots- og Kultursty-
relsen er underlagt Kulturministeriet og ministeren er den
øverste ansvarlige for styrelsen. Jeg fik med hjælp fra et
folketingsmedlem sendt nogle spørgsmål af sted til Bertel
Harder, hvor jeg angreb de mere grundlæggende princip-
per bag forvaltningen af skoven. Sagen har nemlig en prin-
cipiel karakter, der drejer sig om meget mere end løse
hunde eller ej. Hvordan skal vi administrere vores kultur-
arv? Hvordan skal vi bruge statens smukke parker og slot-
te?

SLKS skriver om deres eget virke, at de: “driver og vedli-
geholder desuden statens slotte, haver og kulturejendom-
me, og gennem faglighed og innovation skaber vi en bedre
udnyttelse af ressourcerne således, at der bliver mere kul-
tur for pengene”.

Jeg mener nemlig ikke, det er i overensstemmelse med
deres målsætning, hvis man fjernede parkens bærende
DNA, nemlig de frie hunde. Hundene genererer hver dag
kultur for størstedelen af parkens brugere.

Skal det være en kommerciel interesse fra en enkelt
virksomhed, der skal have lov at ødelægge parkens brug
for så mange af dens nuværende brugere? Bertel Harder
mente ikke, SLKS forslag på nogen måde var i modstrid
med styrelsens målsætning, eller det var problematisk, at
det var en kommerciel interesse fra slottet, der styrede
parken. Forslaget blev pludselig trukket tilbage. Det er vi
mange, der er meget glade for. Det ændrer dog stadig ikke
på det faktum, at Bertel Harder og Venstreregeringen har

Fakta

Bernstorffsparken hører under Slots- og Kulturstyrel-
sen (SLKS). Styrelsen har tilsynet med parken og sæt-
ter retningslinjerne. Parken er beliggende i Gentofte
Kommune

Bernstorff slot er ejet af koncernen Harald Nyborg.
Slottet er under daglig administration af en forpagter.
Slottet bruges daglig til større events, konferencer
samt en søndagsbrunch, der er åben for alle.
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vist en kurs, hvor kapitalistiske interesser står højere end
bevarelse og vedligeholdelse af en kulturarv, der glæder
mange. Det er en MARKANT forskel på Venstre og
Konservative. De konservative værner om vores kulturarv,
og vil ikke bare formøble den til fordel for en fiks idé
drevet af penge. Der er mange kulturelle perler i
Danmark, som nu kan føle sig under pres.

Sagen i Bernstorffsparken er et skræmmende eksempel
på, hvordan en styrelse var ved at gennemtrumfe et van-
vittigt forslag, trods de mange protester. Det er ikke lige-
gyldigt, hvem der står i spidsen for SLKS. Jeg håber, forlø-
bet vil gøre endnu flere opmærksomme på, hvilken kultu-
rel deroute Venstre vil føre os ned af, hvis de fortsat er
meningsdannende i Danmark.

Det er nemlig ikke bare “a walk in the park” at passe på
vores kulturarv.

Forsvaret lider
Af Lars Møller, oberst

Det står skidt til i forsvaret. Udgangspunktet var en bespa-
relse på 2,5 mia. kr. eller 15 % af forsvarsbudgettet. Det
var ikke de rødes skyld. Det var de blå, der gjorde det. Det
eneste parti der ikke var med, var enhedslisten. Forsvaret
er langt mindre end det forsvar, der ikke fik lov til at for-
svare Danmark den 9. april 1940.

Udgangspunktet er således ringe. Danmark betaler
mindre end 1,2 % af BNP til forsvaret på trods af skiftende
regeringers tilsagn om at nå de 2 %, som NATO har opstil-
let som målsætning. Situationen omkring anskaffelse af
nye kampfly gør sagen værre. Ved hjælp af et civilt konsu-
lentfirma (McKinsey) nåede regeringen frem til, at man
skulle anskaffe 27 nye kampfly.
Forudsætningerne var latterlige.
Man satte rådighedsprocenten
over flyene urealistisk højt. Forud-
satte at piloterne arbejdede 48 ti-
mer under spidsbelastningsperio-
der, ikke fik afspadsering, ikke blev
syge, ikke gik på barsel og ikke sag-
de op. Så skulle det nok gå. Man
havde glemt, at de eksisterende
F-16 indledningsvis bestod af over
40 flystel og mente at man kunne
løse de samme opgaver med 27
nye flystel, hvoraf fem endda skulle
forblive i USA.

Hertil kom, at regeringen ikke ville tilføre nye midler til
forsvaret, således at regningen for de nye fly skulle betales
over det i forvejen alt for lille forsvarsbudget. Det betyder,
at fremtidige anskaffelser af materiel til søværnet og hæ-
ren reelt vil ophøre. Ved den trufne beslutning vil man an-
vende alle forsvarets midler til flyvevåbnet. Man kan gøre
hvad man vil, hvis blot man er klar over konsekvenserne.
Det lader dog ikke til at regeringen er helt klar over konse-
kvenserne. Forsvarsministeren har netop været ude og til-
kendegive støtte til udstationering af danske soldater i de
baltiske lande. Hæren har betydelige styrker i Afghanistan,
Irak, samt mindre i Mali, Sydsudan og andre eksotiske ste-
der. Søværnet skal måske deltage i Libyen. Uden mulighed
for investeringer virker det ærligt talt noget usagligt.
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Vælgerforeningens julemiddag

torsdag den 8. december kl. 18 på Re-
staurant Strandlund.

Middagen vil bestå af flæskesteg,
ris a la mande og kaffe.

Drikkevarer kan købes
Efter middagen vil vælgerforenin-

gens formand, Birgitte Dember holde
juletale, hvorefter der traditionen tro
vil være bankospil.

Vi modtager med glæde gaver, der
skal anvendes som gevinster.

Pris for denne hyggelige aften er kr.
250,00, og der er tilmelding til væl-
gerforeningens kontor tlf. 39 90 22 09
eller mail kontoret@gentoftekonser-
vative.dk.

Tilmelding senest tirsdag den 6.
december.

Hvad nu Amerika?

Foredrag af tidl. udenrigsminister Per
Stig Møller
onsdag den 2. november kl. 19.30

Baggrunden er det snarlige ameri-
kanske valg den 8. november om den
vigtige post som USA’s præsident ef-
ter Obama.

Per Stig Møller vil med sin store er-
faring om amerikansk politik analyse-
re situationen for USA, men også for
den øvrige verden. Hvad sker der, hvis
Donald Trump vinder, og hvad er Hilla-
ry Clintons politiske dagsorden. USA
har altid været en af Danmarks tætte-
ste allierede, hvorfor udfaldet af val-
get også vil få indflydelse på dansk
politik.

Mødet holdes på Gentofte Hoved-
bibliotek og er åbent for alle, så tag
venner og bekendte med.

Grundlovsarrangement

Igen i år havde vælgerforeningen valgt
at afholde grundlovsarrangement
sammen med Venstre og Liberal Alli-
ance i Gentofte. På en dejlig solskins-
dag var mange Gentofte-borgere
mødt i Proviantgården i Bernstorff-
sparken.

Borgmester Hans Toft bød velkom-
men, og finansminister Claus Hjort
Frederiksen afholdt grundlovstalen.

Der var herefter en god debat mel-
lem Jacob Engel-Schmidt (V), Joakim
B. Olsen (LA) og vores egen Rasmus
Jarlov. At dømme efter deres udtalel-
ser var det svært at finde emner, hvor
der ikke var stor enighed! Debatten
blev flot styret af Morten Boje Hviid.

Husk også at læse vores nyhedsbreve

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

Husk også at følge os på facebook: Konservative i Gentofte
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Landsråd

Partiets Landsråd afholdes i år i Her-
ning den 24.-25. september. Fra Gen-
tofte er vi 14 generalforsamlingsvalgte
delegerede og en række “fødte” dele-
gerede. Der er mulighed for på parti-
ets hjemmeside at tilmelde sig som
gæst.

Landsrådet har i år en lidt ny op-
sætning, så lørdagens arrangement
primært består i et “konvent”, hvor
formanden afholder sig tale, og der vil
være en række centrale talere. Søn-
dag foregår bl.a. debatten om resolu-
tionsforslag mv.

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

Stine B

Formand for Europabevægelsen Stine
Bosse besøger vælgerforeningen:
EU er da ikke noget vi taler om, det er
bare noget vi har!
– Eller er det? Hvorfor er det mest an-
erkendte og bevidste fredsprojekt i
verden gået fra at være underkommu-
nikeret til at være i krise?
Få nogle bud på forklaringer, og få lej-
lighed til konstruktiv debat, når Stine
Bosse kommer på besøg.
Sted: Værtshuset Skt. Peder, Sankt Pe-
dersvej 2, 2900 Hellerup tirsdag d. 13.
september kl. 19.
Der er spisning for 120 kr. per person
på Skt. Peder før Stines oplæg.

Tilmelding til kontoret@gentofte-
konservative.dk eller på facebook.
Betaling på stedet.

Nasser K

Naser Khader besøger vælgerforenin-
gen onsdag d. 30. november
Vi starter kl. 18.30 med middag i en af
travbanens restauranter. Kl. 19.30 går
Naser Khader på scenen til en debat
om islam kontra kristendommen.
Nærmere detaljer om tilmelding føl-
ger.
Sted: Charlottenlund Travbane.



Kalender
September
Mandag den 5.
Mariano Davies, president og CEO for Bri-
tish Chamber of Commerce i Danmark
byder til debatrunde om BREXIT. Ver-
densbilledet er ændret. Hvad gør vi nu?
Sted: Annonceres på hjemmesiden og på
Facebook. Kl. 19.30

Tirsdag d. 13. kl. 19.00
Stine Bosse om EU
Værtshuset Skt. Peder. Se omtale side 15

Torsdag den 22. kl. 19.30
Lukket møde i Hovedbestyrelsen.

Lørdag-søndag den 24.-25.
Partiets Landsråd i Herning. Nærmere
oplysninger på partiets hjemmeside.

Onsdag den 28. kl. 18.30
New Biz netværksmøde. Mødet tager ud-
gangspunkt i genbrug / deleøkonomi.
Netværket sætter fokus på iværksætteri
blandt danskerne.
Der er spisning kl. 18.30 for 150,- kr. pr
person, betales til mobile pay 29 73 39
76 (Ole Konge). Det officielle møde star-
ter kl. 19.30.
Sted: Restaurant no. 40, Hellerupvej 40,
2900 Hellerup.

November
Onsdag den 2. kl. 19.30
på Gentofte Hovedbibliotek,
Tidl. udenrigsminister Per Stig Møller om
det amerikanske valg. Se omtale side 14.

Onsdag den 16. kl. 19.30
Lukket møde i Hovedbestyrelsen.

Onsdag d. 30. kl. 18.30
Naser Khader besøger vælgerforeningen
Charlottenlund Travbane.
Se omtale side 15

December
Torsdag den 8. kl. 18
vælgerforeningens julemiddag
på Restaurant Strandlund
Se omtale side 14.

Februar 2017
Torsdag den 2. februar
Lukket Hovedbestyrelsesmøde

Onsdag den 8. kl. 17
Årsmøde i Konservative Kvinder hos for-
manden, Jette Kyed, Snogegårdsvej 48,
Gentofte.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Onsdag den 22.
Generalforsamling. Dagsorden i henhold
til vedtægterne.

Marts 2017
Torsdag den 23.
Lukket Hovedbestyrelsesmøde

Maj 2017
Mandag den 22.
Lukket Hovedbestyrelsesmøde

Juni 2017
Onsdag den 7.
Ekstraordinær generalforsamling

ID nr. 47491

Hold dig orienteret om øvrige arrangemen-

ter via mail, facebook og hjemmeside.

Hvis intet andet er nævnt er arrangementet i

kalenderen i Rådhusets kantine. Adgangen

til Rådhuset er fra Bernstorffsvej med åbning

et kvarter før mødets begyndelse. Evt. til-

melding eller spørgsmål om møderne, kon-

takt vælgerforeningens kontor på

tlf. 39 90 22 09 eller e-mail

kontoret@gentoftekonservative.dk

Følg med på hjemmesiden www.cig.dk


