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Kære vælgerforeningsmedlem
I skrivende stund er valget ikke udskrevet, men et valg er
under alle omstændigheder lige på trapperne, og med de
seneste meningsmålinger, kan valget være nært forestående.
For os i Gentofte bliver det vigtigt at bakke op om vores
kandidat Casper Strunge. Han og hans kampagneteam har
nu i mange måneder været på gader og stræder, og været
aktive med læserbreve mv.
Vi skal ud og kæmpe for, at der bliver ført en ny erhvervsvenlig politik på Christiansborg.
Ud over valget står forårets aktiviteter på møde med
Kjeld Hillingsøe, 4. maj møde i Mindelunden som højtideligholder 70 året for Danmarks frigivelse, Grundlovsmøde og
en tur til folkemødet på Bornholm den 12. juni, hvor vi
blandt andet vil besøge den konservative båd med vores
landspolitikere.

Der er afgang kl. 06.15, og hjemkomst er ca. kl. 22.00. Vi
starter og slutter på Sorgenfri Station, hvor der er god mulighed for parkering.
Bussen vil sætte os af og hente os igen i Allinge, og opholdet dér vil være fra ca. kl. 10.30 til ca. kl. 17.30.
Prisen er 375 kr. per person. Beløbet dækker alene turen
ud og hjem og altså ingen fortæring mv.
Der er et begrænset antal pladser i bussen, og tilmelding
sker efter først til mølle princippet. Der er enkelte pladser
tilbage, og tilmelding sker til kontoret konservative@get2net.dk samt indbetaling af kr. 375 kr. til vælgerforeningens konto: reg.nr. 1551, kontonr. 0002000911 med
meddelelsen Bornholm i emnefeltet. Tilmelding er først endelig, når betalingen er modtaget.

Ad Grundlovsmøde:
Der arbejdes på at lave et fælles grundlovsmøde mellem de
blå partier: Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk
Folkeparti. Mødet vil blive nærmere annonceret senere.

Ad Bornholmsmøde:
Tur til folkemøde på Bornholm
Fredag den 12. juni har vælgerforeningerne i Gentofte og
Lyngby-Taarbæk arrangeret en fælles tur til Folkemødet i Allinge. Det er en bustur, hvor vi sejler via Ystad.
Fredag er en rigtig god dag at gæste folkemødet, da der
er mange professionelle arrangementer. Vi vil endvidere
sørge for et besøg på de konservatives båd i Allinge Havn.
Der vil op til turen blive udsendt mere information.
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■ Folketingskandidat

Konservativ politik
i 12 enkle punkter
af Casper Strunge, folketingskandidat

Valget er lige om hjørnet. Måske er det allerede udskrevet, når du læser dette. I to år har jeg har haft fornøjelsen
af at være kandidat for vælgerforeningens medlemmer og
andre konservativt sindede i Gentofte. Nu skal forberedelserne stå deres prøve. Jeg er klar, mit skønne kampagneteam er klart, og partiet er beredt på den vigtigste valgkamp længe.
Vælgerne skal beslutte, i hvilken retning Danmark skal
gå. Spørger jeg mennesker på gaden i Hellerup, Vangede
eller Charlottenlund, har de alle forskellige ønsker for
fremtiden og vores kære land. Fælles for dem alle er dog,
at de oplever Gentofte som en god by at bo i.

Jeg har valgt at fokusere min energi på de kommende
generationer. Det er dem, der skal drive Danmark videre i
hård konkurrence mod andre lande, værne om vores værdier og sørge for, at vi stadig kan hjælpe dem, der ikke kan
klare sig selv – herunder min egen generation, når vi bliver gamle.

12 konservative punkter er nok

Da partiet skulle have nyt partiprogram i 2012, tænkte jeg
følgende: Vi grundlagde partiet på baggrund af 12 punkter
på et enkelt ark papir for 100 år siden. Under partikrisen i
1970’erne kunne Kristian Mogensen formulere vores poliGentofte-politik i Folketinget
tiske kerne i 13 punkter. Hvorfor kunne vi så ikke formulere vores politik på mindre end 16 sider i 2012?
Jeg spurgte på et tidspunkt en kvinde, hvorfor hun stemForstå mig ret: Det er gode og rigtige ord, der står på de
mer på os konservative til kommunalvalget og SF til folke16
sider (42 sider i den trykte udgave). Men kunne vi ikke
tingsvalget. Hendes svar var enkelt: “Man er godt dum,
som
for 100 år siden gøre det kortere og mere præcist?
hvis man ikke stemmer på Hans.”
Jeg satte mig derfor til tasterne, skrev 12 nye punkter
Jeg kunne kun give hende ret,
men jeg udfordrede hende sam- og sendte dem til afstemning ved Landsrådet. Salen var
tidig på, om ikke vi kunne overfø- enig i mine punkter, som nu indleder partiprogrammets
mange sider.
re noget af det, hun syntes funDisse 12 punkter er en rettesnor til at føre konservativ
gerede godt i Gentofte til resten
af landet? Det syntes hun var en politik. 12 punkter, som definerer det vigtigste for at sikre
både fortid og fremtid for alle danskere – børn, unge,
god idé, så jeg indgik en aftale
med hende: Jeg tager det bedste voksne og gamle.
Da vælgerforeningen valgte mig som Gentoftes kommed fra Gentofte til Folketinget,
mende
mand i Folketinget i 2013, var det disse 12 punkog hun stemmer konservativt til
ter,
jeg
havde
i baghovedet, og det er stadig dem, jeg stydet kommende valg.
rer
efter
i
min
politik. Dem, jeg går til valg på.
Nu er det jo ikke kommunalpolitik, jeg skal vælges på eller
kloge mig på nu eller i fremtiden. Konkret politik
Det er noget andet, jeg bringer
Nu er der ikke mange stemmer i et partiprogram, ej heller
med mig fra Gentofte, når jeg forhåbentlig vælges til Foli en kort udgave. Men hvert eneste punkt kan omformes
ketinget. Grundlæggende konservative værdier, som gæl- til konkret politik, og aktuelle sager kan måles op mod de
der på alle planer i vores samfund: Omsorg for hinanden, 12 punkter. Tager man for eksempel den til alle tider nærtanke for kommende generationers muligheder og ikke
værende integrationsdebat, så er min politik klar som
mindst et værn om de værdier, vi har skabt i vores fælles- punkt nummer 7: Fremmede er velkomne i det danske
skab. Der kommer altså ingen revolutioner, men derimod samfund, hvis de ønsker at bidrage til samfundet med redag for dag forbedringer af vores samfund i takt med tispekt for dansk lov, det danske sprog og indordne sig unden og det, der efterspørges.
der dansk tradition og kultur. Når den ene politiker forsø-
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ger at overgå den anden i at være den hårdeste strammer
i dansk politik, må jeg igen og igen søge tilbage til de
grundpræmisser for indvandring og integration, som
handler om vores forventninger og krav til fremmede. For
mig handler det ikke om at stramme eller slappe, men om
at tiltrække de rigtige indvandrere, der vil os det godt, og
som kan bidrage. For meget indvandringspolitik har handlet om antal, religion og familiesammenføring. Vi har brug
for indvandring, men vi kan ikke redde hele verden og slet
ikke med passive, der ikke kan integreres.
Et andet eksempel er miljø- og klimadagsordenen, hvor
hele det borgerlige Danmark har været tavst siden COP15
i december 2009. I punkt 10 skriver jeg: De næste generationer skal overtage en bedre verden, derfor skal vi værne
om miljøet og sikre, at Danmark har en ren og selvforsynende energi. Vi svigter denne dagsorden i den borgerlige
lejr. Jeg vil kæmpe for at få bragt nye og rene energiformer i spil, hvor Danmark tidligere har haft en førerposition, som for eksempel kernekraft (Thoriumenergi). Jeg vil i
alle miljøsager understrege princippet om, at forureneren
betaler, så luftforureningen ikke længere skal koste 3.000
mennesker livet om året i Danmark. Og jeg vil forpligte
alle til at handle efter de mål, vi står sammen om på klimaområdet.
Tredje eksempel er et område, der ligger mit hjerte
særligt nær. Investeringer i skole og uddannelse er de bedste investeringer, vi kan foretage i fremtiden. Her skriver
jeg i punkt 4: Danske borgere skal have fri og lige adgang
til skoler og uddannelser, der med kundskaber og færdigheder giver borgerne mulighed for at udleve deres fulde
potentiale. Det begynder i folkeskolen, og i Gentofte har vi
gode skoler, som mange andre skoler kan lære af. Vi har
nogle af de bedste lærere ansat, men sådan er det desværre ikke overalt i Danmark. Derfor skal vores læreruddannelse forbedres, så lærerne bliver klædt bedre på,
uanset hvor de underviser.

Målet og idealet
De 12 punkter sætter en klar kurs, som vi skal styre efter.
Et mål og ideal i horisonten, som holder sammen på Danmark. Det bør være rygraden i vores politik og ikke andet.
Når jeg ser på Gentofte og den konservatisme, som her
kendetegner en succesfuld politisk kurs i generationer, kan
jeg genkende mine 12 punkter. Som den kvinde, der normalt ville stemme på SF, tilføjede: “Her i Gentofte fungerer det hele bare, her tager man hensyn og viser omsorg.”
Det er det konservative budskab, vi skal sprede. Det er,
hvad jeg bringer med mig ind på Christiansborg, når jeg
forhåbentlig bliver valgt. Det er grundlaget for mine mærkesager og min politiske mission. Rigtig god valgkamp!

Et konservativt Danmark
(side 7, Det Konservative Folkepartis partiprogram “Giv
ansvaret tilbage til borgerne”)
1. Familien er grundlaget for et velfungerende samfund.
2. Vores fortid, historie og arv er vores styrke, kun med
denne kan vi møde fremtiden styrket. 1000 års kristen samhørighed har dannet samfundets værdigrundlag, derfor er Danmark et land med religionsfrihed
og åbenhed overfor andre religioner.
3. Det Danske Riges Grundlov sikrer, at fortidens erfaringer danner grundlag for vores sameksistens med
en folkekirke og et kongehus i et demokratisk samfund med ejendomsret, ytrings- og forsamlingsfrihed
i respekt for individet og mindretal.
4. Danske borgere skal have fri og lige adgang til skoler
og uddannelser der med kundskaber og færdigheder
give borgerne mulighed for at udleve deres fulde potentiale.
5. Offentlige fælles forpligtelser skal sikres af borgernes
skatte- og afgiftsbetaling, ikke mere eller mindre.
Pengene har det bedst i borgernes lommer.
6. De mest udsatte, dem der ikke kan klare sig selv, skal
have hjælpen – flere skal klare sig selv. Borgerne skal
have fri og lige adgang til sundhedsydelser og behandling.
7. Fremmede er velkomne i det danske samfund, hvis
de ønsker at bidrage til samfundet med respekt for
dansk lov, det danske sprog og indordne sig under
dansk tradition og kultur.
8. Vi kæmper for et konsekvent og retfærdigt retssamfund, hvor hensynet til ofrets rettigheder vejer tungere end hensynet til den kriminelle.
9. Virksomhederne er rygraden i det danske samfund,
derfor skal de reguleres, beskattes og støttes mindst
muligt. De skal have frihed til at skabe arbejdspladser, velstand og vækst.
10.De næste generationer skal overtage en bedre verden, derfor skal vi værne om miljøet og sikre, at Danmark har en ren og selvforsynende energi.
11.Samarbejdet med andre europæiske lande er vigtigt,
især i fht. sikkerhed og frihandel. Samarbejdet i EU
skal ske i respekt for vores lands suverænitet. Dansk
udenrigspolitik skal sikre rigsfællesskabets interesser
i fht. til andre lande og rigsfællesskabets borgeres interesser og sikkerhed i andre lande.
12.Det danske forsvar skal stå styrket, hvilket skal sikres
via et intensiveret samarbejde i NATO og deltagelse i
internationale missioner med henblik på at sikre
danske interesser.
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■ Formandens beretning

Kære medlemmer
De sidste valg – og hvad nu?
Af Birgitte Dember, formand

Ved generalforsamlingen for et år siden stod vi oven på et
veloverstået kommunalvalg. Det bedste i mange år for os i
Gentofte, hvor vi fik 11 ud af 19 medlemmer i kommunalbestyrelsen, vi havde genvundet vores absolutte flertal, og
vi kunne arbejde videre med ledelsen af den gode og veldrevne kommune.
Det var det rigtige grundlag for de ting, der skete senere på året. I juni havde vi valg til Europaparlamentet, og
Bendt Bendtsen var af mange dømt ude. De forudsigelser
kom heldigvis til skamme, for Bendt fik et særdeles godt
valg og blev igen valgt ind i Europaparlamentet.
De to valg viser, at vores parti har sin klare berettigelse.
De udfordringer, vi har på landsplan for øjeblikket, kan
overvindes. Det har de to valg vist. De to valg har også
vist, at det er på lokalt plan, vi har vores største force. Det
er de lokale kræfter, der skal vise, at vi kan stå for det generationsskifte, der er på vej i vores parti. Vi har i Søren
Pape fået en dygtig ny partileder, og efter næste valg vil vi
få en stor udskiftning i folketingsgruppen, og de nye kræfter, vi har drevet frem blandt andet via partiets talentprogram, skal nu ud og vise, at de kan tage over.
Casper Strunge er en af de kandidater, som partiet har
satset på, og som har været igennem talentprogrammet.
Vi har i Gentofte taget del i den talentudvikling, fordi vi
har valgt at opstille en kandidat, som endnu ikke er valgt
ind i folketinget. Det er en spændende og vigtig opgave at
påtage sig, og Casper er gået aktivt til opgaven sammen
med sit kampagneteam her i Gentofte og andre steder i
regionen.

Held og lykke til dig, Casper, sammen med de mange
andre dygtige kandidater rundt om i landet. Det er et vigtigt valgår, vi står over for.

Udligning
Lad mig sige det straks, for det kommer I givet til at høre
fra Hans Toft i hans tale lidt senere: Det er ikke alt det, vores partifælder laver på Christiansborg, som vi synes rigtig
godt om.
Senest har vi konstateret, at folketingsgruppen har tilsluttet sig en aftale, som igen medfører, at Gentofte kommer af med flere penge i udligning.
Vi har hørt en begrundelse fra folketingsgruppen om,
hvorfor der også er argumenter for ikke at sidde i et hjørne og skælde ud uden indflydelse, og at de derfor har
stemt for. Men vi er ikke overbevist.
Det er konservativ kernepolitik, at enkelte borgere ikke
skal af med så stor en procentdel af deres indtjening.
Og I kan være overbeviste om, at vi har givet klart og tydeligt udtryk for det alle de steder, det er nødvendigt at
gøre det – det være sig Hans Toft og de andre berørte borgmestre og også i de behørige organisatoriske organer. Selv
giver jeg tydeligt udtryk for det i partiets hovedbestyrelse.
Til jer, der har venner, der er frustrerede over den førte
politik, vil jeg give et godt argument: Kun ved at gøre Gentofte vælgerforening til en endnu stærkere vælgerforening, har
vi et talerør ind i partiet, som de ikke kan sidde overhørig.

Hvad har året så bragt med sig?
Partiet har lavet en medlemsundersøgelse. I Gentofte har
110 medlemmer svaret, og grundlæggende er medlemmerne tilfredse eller meget tilfredse med deres medlemskab. Men der er også rum for forbedring. Medlemmerne
vil have endnu bedre dialog med vælgerforeningen.
Vi har derfor fortsat vores udbygning af måden, vi
kommunikerer med medlemmerne på. Vi har givet vores
blad KIG et ansigtsløft, så det har fået en ændret visuel
fremtoning. Det bliver også løbende ændret med nye tiltag. Her modtager vi også altid gerne input fra jer medlemmer.
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Vores dialog via mail med medlemmerne er nu blevet
ændret til et egentligt nyhedsbrev, og det bliver også løbende udbygget.
Vores udgangspunkt er: Vi skal give medlemmerne så
megen information, at de følger sig godt orienterede, men
ikke så megen information at de føler sig tæppebombede.
Vi prøver at finde den rette mængde, og modtager også
gerne input herom.
Som tidligere, så ved vi godt, at det er en udfordring, at
vi ved den kommunikation ikke i samme grad kommer ud
til de medlemmer, som ikke benytter mails, men her er vi
over for en økonomisk og praktisk udfordring. Den jævnlige dialog kan kun ske, fordi det sker via de gratis mails,
som nemt kan sendes.
Og endelig er vores facebook-side et mere og mere
brugt medie til at være i dialog. Gå ind og meld jer til der.

Møder
Året har budt på en række møder. Jeg vil ikke gennemgå
dem nærmere, men blot henvise til, at der jo også ved sådanne møder er et ikke ubetydeligt socialt element.

tro, at vi også fremtidigt kan have et lige så godt samarbejde med KU, som vi har haft igennem mange år.

Storkredsen
I storkredsen skal vi i marts have valg til storkredsbestyrelsen.
Jeg er glad for her at kunne sige, at vi i år opstiller en formandskandidat til storkredsen, som er herboende og medlem af vores hovedbestyrelse: Henrik Weiglin, som også tidligere i en årrække har været ansat i partiorganisationen.
Det er min klare forventning, at vi med Henrik som formand vil få en person, som formår at bygge videre på de
vigtige konservative kerneværdier og få dem udmøntet i
organisationen.
Vi har brug for, at de personer, som vi senere på aftenen skal vælge som delegerede, møder op den 18. marts
og hjælper med til, at Henrik kan blive valgt. Held og lykke, Henrik.

Det kommende år

Også i den kommende periode vil vi have en række møder.
Jeg vil her nævne to: Vi får besøg af Naser Khader den 8.
april. Og den 13. juni arbejder vi på sammen med vælgerSamarbejde med KU
foreningen i Lyngby at lave en bustur til folkemødet på
Igen i år har vi haft et særdeles godt samarbejde med KU. Bornholm. De møder vil senere blive annonceret nærmere.
For nogle år siden fik vi jo formaliseret i vores vedtægter,
Det måske vigtigste møde i år bliver dog givetvis, at vi
at KU har en plads i forretningsudvalget, og det fungerer
den 6. august fylder 100 år. Vi er dermed en af de ældste
godt, ligesom KU også udfører forskellige opgaver for os,
konservative vælgerforeninger. Det skal fejres. Det gør vi
og samtidig får økonomisk hjælp til at drive deres forening ved, at vi udgiver en bog om vores konservative historie i
for.
Gentofte. Den kan købes. Minimumsprisen er 300 kr. Der
Derfor var vi også i forretningsudvalget ekstra kede af
er ikke nogen maks. pris for de, der ønsker at støtte bogen
det, da KU’erne begyndte med at kommunikere med hin- med et større beløb. Henvendelse til Jette Kyed…. 100 års
anden i Villabyerne frem for i de rette organer i foreninjubilæet vil også blive fejret ved en fest, som I vil høre
gen. Det er ikke den måde, vi finder, at kommunikationen mere om senere.
skal foregå på.
Det er min fornemmelse, at KU’erne har fået en afklaring Tak
på deres ting. Og lad det være sagt straks: Det at være KU’er Til sidst. Tak til hovedbestyrelsen og forretningsudvalget
er nok i nogle tilfælde at gå lidt længere ud til grænsen, end for samarbejdet i årets løb. Og tak til Hanne Weng for dit
vi i partiet gør. Og sådan er det. Og jeg har god grund til at
store arbejde som kontorholder.

Forretningsudvalget består af:
Se side 2

Nye medlemmer i hovedbestyrelsen:
Anne Jarl Hansen
Peter Naumann
Johan Schrøder
Anders Torbøl
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■ Borgmester

Beredskab, havn,
dødsbobeskatning og udligning
Af Hans Toft, borgmester

Gentofte Kommune sammenlægger
redningsberedskabet med Ballerup, Gladsaxe,
Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner

Skat: Ingen dødsboskatter til Gentofte

Berlingske Tidende skrev i slutningen af marts en stort opslået historie om, at Gentofte Kommune står til at modtaGentofte, Ballerup, Gladsaxe, ge halvanden mia. kr. af skatterne fra boet efter Mærsk
Herlev og Lyngby-Taarbæk
Mc-Kinney Møller. En uge efter meddelte Skat os, at vi får
Kommuner har besluttet at
0 kr. af boets skatter.
sammenlægge de fem komDet er både irriterende og ærgerligt, at en fejlagtig inmuners redningsberedskaber formation spredte den opfattelse, at GK har fået et meget
pr. 1. januar 2016 under navstort beløb. Borgerne blev bibragt en tro på mange ekstra
net ”Beredskab Øst”. De nuaktiviteter og faciliteter, medarbejderne så allerede nye
værende brandstationer beva- handlemuligheder, samarbejdspartnere kunne blive sværes.
rere at forhandle med. Og politikere og myndigheder var
Sammenlægningen sker på allerede begyndt at tro, at der åbnede sig nye muligheder
baggrund af økonomiaftalen
for udligningsskatter fra Gentofte til Vestdanmark. Og alt
mellem Regeringen og Komsammen på grund af en “avisand”.
munernes Landsforening om
kommunernes økonomi for
Det er både irriterende og
2015. Den siger bl.a., at de nuværende 87 kommunale redningsberedskaber skal samles ærgerligt.
i større tværkommunale enheder senest 1. januar 2016,
og at der årligt skal spares 175 mio. kr. på beredskabsområdet.
Loven siger, at den kommune, som en afdød person bo-

“

ede i, skal have en tredjedel af skatterne fra dødsboet og
med grundlag i de oplysninger, som foreligger senest 1.
maj i det andet år efter dødsfaldet.
Skat har meddelt os, at Gentofte Kommune ikke får nogen del af skatterne fra boet efter Mærsk Mc-Kenney Møller. Vi undrer os og er mere end skeptiske over Skats udmelding.
Gentofte Kommune har nu spurgt Skat, hvilke oplysninDe fem kommuner lægger vægt på, at sammenlægninger Skat har været i besiddelse af – før og efter 1. maj –
gen til ét fælles beredskab vil sikre et fortsat robust og efvedrørende boet efter Mærsk Mc-Kinney Møller. Og tillige
fektivt beredskab, der samtidig lever op til kravene i økobedt Skat oplyse grundlaget for Skats administration med
nomiaftalen. De fem beredskaber har et ensartet servicehenblik på at vurdere, om Gentofte Kommune har fået
niveau og anvender i dag alle Falck til brandslukning. Dessamme behandling som andre kommuner.
uden er det af stor betydning for serviceringen af kommuAllerede nu kan vi i hvert fald slå fast, at der er tale om
ne, borgere og virksomheder, at beredskaberne geografisk
en urimelig lovgivning – og skattepraksis skal efterprøves.
ligger tæt, så lokalkendskabet kan bevares.
Det fælles beredskab vil blive etableret som et fælleskommunalt selskab og kommer til at dække næsten
300.000 borgere.

“

De fem kommuner lægger vægt på,
at sammenlægningen til ét fælles beredskab vil sikre et fortsat robust og effektivt beredskab.
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Borgmester ■

Skovshoved Havn

Igen, igen, igen – mere urimelig udligning!

Den 2. maj vil havnebassinet i Skovshoved Havn som planlagt kunne tages i brug til sejlads og andre sejlsportsaktiviteter efter en vinter med omfattende byggeaktivitet i havnen. Alle sejlere vil møde et nyt og markant udvidet havnebassin, når båden skal i vandet til den nye sæson.
Der vil de kommende måneder stadig være arbejde
med at få de sidste detaljer på plads på byggepladsen i og
omkring havnebassinet. F.eks. vil der i en periode være
særlige indsejlingsforhold og de sidste apteringsarbejder
på broerne vil blive gjort færdige.
Kapaciteten i havneudvidelsen bliver 325 nye bådpladser, så kapaciteten i alt bliver 645. Alle bådpladser er tegnet og taksten for at have en båd i Skovshoved Havn bliver
sat ned. Havnetaksten for 2015 bliver således 275 kr. pr.
m2 bådplads i stedet for det oprindeligt udmeldte kr. 307
kr. pr. m2. Også indskuddet for at have en plads i 2015 bliver sat ned fra 1.680 kr. inkl. moms pr. m2 bådplads til
1.490 kr. inkl. moms pr. m2.

Ikke engang fantasien sætter åbenbart grænser for regering og folketinget, når nye urimelige regninger skal sendes til Gentofte Kommune.
Man vedtager en ny beskæftigelsesreform, som skal
skaffe ledige hurtigere i arbejde i alle landets kommuner –
og i den forbindelse også et nyt refusionssystem, som
skulle sikre, at ingen kommune skal tjene eller tabe på reformen.
Og hvad sker så: Gennem et helt usædvanligt og uanstændigt fifleri med lovgivningen benytter regerings- og
folketingslovgiverne som en tyv om natten lejligheden til
samtidig at “justere” den kommunale udligning, så der
igen flyttes penge fra øst til vest – og igen med Gentofte
Kommune i front som betaler med ekstra 24 millioner kroner til andre kommuner i de næste to år. Og det betyder
så også, at vi skal finde ekstra effektiviseringer eller besparelser. Alternativt tvinges vi til at opkræve 39 millioner
kroner ekstra i skat for at kunne betale de 24 mio. ekstra
til andre kommuner – differencen her på 15 millioner kroner skyldes en yderligere udligningsskat, så vi i denne situation kommer til at sende i alt 39 millioner kroner videre
til andre kommuner.
Regeringen har varslet flere ændringer i udligningen i
2018. Og selv om det er et konstant mål at blive mere og
mere effektiv i opgaveløsningen, så er der grænser for, hvor
langt en kommune som Gentofte – der er den billigst administrerede kommune i landet – kan komme ad den vej.

“

et nyt og markant udvidet havnebassin

Færdiggørelsen af landarealer og øvrige havnearealer i
forbindelse med udvidelsen af havnen vil ske løbende det
kommende år, og hele havneanlægget forventes klar til
brug og indvielse i foråret 2016. Der er planlagt en række
aktivitetsområder, der er designet af arkitekterne Hasløv
& Kjærsgaard – bl.a.:
• En ny fiskerestaurant, nye træningsfaciliteter, et afskærmet bassin til kajakpolo og svømmere, nye faciliteter til
vinterbadere med sauna og nye udsigtsterrasser
• “Grønningen” – en plæne med eventplads til ro- og sejlsportskonkurrencer, men også et mødested for både foreninger og selvorganiserede. Fx kommer der et pit stop
for triatleter, hvor cykler kan parkeres og repareres. Der
kommer udendørsbruser, en omklædnings- og toiletbygning samt et depothus til surfboards og kajakker. Endelig
kommer der udendørs fitnessredskaber og en platform
til udstrækning og yoga
• “Fiskepladsen” etableres ved havnebassinets ydermole,
der får et gennemstrømningsanlæg med pumper og render, så børn kan lege med vandet. Der kommer forskellige muligheder for, at børn på en sikker måde kan komme tæt på vandet fx med krabbefiskeri. Inde i havnebassinet placeres en platform med to små mobile huse, der
kan bruges til opbevaring af redningsveste og naturformidlingssted med tilhørende bord og bænke. Ved “Fiskepladsen” kommer der også en stor udsigtsterrasse og en
bølgeskærm, så der bliver endnu bedre muligheder for
at opholde sig tæt på havet.

“

det er et konstant mål at blive
mere og mere effektiv i opgaveløsningen

Man kan mene, vi skal betale udligningsskat – men niveauet har nået en helt urimelig højde. Og det er grotesk, når
Gentofte og andre kommuner i hovedstadsområdet jævnligt
skal lægge øren til at blive kaldt usolidariske, fordi vi siger
stop. Tænk, at nogen kalder det usolidarisk, at vi “kun” betaler marginalskat på 92 % i udligning og “kun” sender halvdelen af vores indkomstskatter videre til andre kommuner.
Senest reviderede Folketinget udligningssystemet i
2007, hvor Gentofte Kommune blev pålagt ekstra årligt
125 mio. kr. Og i 2013, hvor Gentofte Kommune blev pålagt en ekstra årlig regning på yderligere 75 mio. kr. Det er
noget, der kan mærkes på et kommunalt budget, og der er
derfor arbejdet hårdt på at finde effektiviseringer og besparelser, der kan mærkes mindst muligt hos borgerne.
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■ Udligning

“Ingen udkantskvaler
– Gentofteborgerne betaler”
Af Henrik Holm

Det behøver ikke forblive sådan!
Årets “hilsen” i e-boksen fra SKAT vedr. beregning af den
grundskyld den enkelte boligejer skal betale, var i Gentofte ledsaget af en skrivelse fra Borgmesteren, der med 7tommer søm ønskede at slå fast, at den kraftige stigning
ikke skete med hans gode vilje, at de tvangsinddrevne
midler ikke kom kommunens borgere til gode, men at de
inddrevne midler, og flere til, tvært imod gik lige i statskassen og videre til kommuner i andre egne af landet.
Men hvad er det for et skatte og kommunalt udlignings
system, der nærmest tvinger borgmesteren til tasterne for
at Gentofteborgerne kender sandheden om den statslige
tilraning af deres penge? Og kan man tænke sig et mere
retfærdigt system, der stiller danske borgere ens hvad angår kommunal service og samtidigt giver de enkelte kommuner incitament til at blive lige så effektivt drevet som
Gentofte eller Vejle, der år efter år udmærker sig som landets i særklasse mest veldrevne kommune?

Det kan man
Detaljerne til og baggrunden for et sådant retfærdigt system
foreligger fra tænketanken CEPOS, hvor forskningschef Henrik Christoffersen efter mere end 30 år i lederstillinger i KL og
AKF regi, er en af meget få personer i Danmark, der har overblik over de mange kringelkroge og særordninger der findes i
de kommunale udligningsordninger. Mere om dette “Model
CEPOS” udligningssystem senere.
Siden den kommunale strukturreform i 2007 har Folketinget gennemført flere afgrænsede reformer af kommunernes finansieringssystem. Der er indført en meget
strammere økonomisk rammestyring med stærkere sanktioner i forhold til overskridelser. Disse reformer har opfyldt deres umiddelbare formål i den forstand, at aftalerne
om kommunernes økonomi med Finansministeriet nu ser
ud til definitivt at blive overholdt. De kortsigtede styringsproblemer af den kommunale økonomi, der fra starten af
1990erne til 2011, var ude af kontrol med årlige milliard
budgetoverskridelser, er derfor blevet afhjulpet. Til gengæld er finansieringssystemets mere basale egenskaber i
flere væsentlige henseender blevet yderligere forringet og
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systemet udviser stadig nogle egenskaber, som indebærer
stærkt begrænsede, og tillige skæve incitamenter til effektivitet og økonomisering i mange kommuner.
Økonomi og indenrigsministeriet udregner hvert år
særskilt for alle landets 98 kommuner et såkaldt “Service
udgifts behov” der tager højde for den enkelte kommunes
antal af spædbørn, skolesøgende børn, flygtninge/indvandrere, plejekrævende ældre, handicappede, kontanthjælpsmodtagere osv. osv. Ministeriet sætter det udregnede udgifts behov til 100 %. En veldrevet og effektiv kommune som Gentofte kan, vel at mærke med meget tilfredse borgere, klare sig med at anvende 95 % (2012) og 98 %
(2013) af dette beregnede beløb. Det skal for god orden
nævnes at Vejle topper effektivitetslisten med 93 % i 2012
og sågar en forbedring til kun 92 % i 2013.
Men der findes også en meget lang række af knap så
veldrevne og effektive kommuner som f.eks. Halsnæs (109
% i 2013) eller Rødovre (107 % i 2013) der i mindre grad
har styr på sagerne – ja faktisk bruger 49 af landets 98
kommuner i 2013 flere penge end det beregnede behov.
Hvordan kan disse kommuner år efter år slippe af sted
med dette overforbrug uden megen polemik eller medieinteresse? Sagens kerne er, at det kan de fordi Gentofteborgerne – og borgerne i andre veldrevne kommuner –
betaler gildet via overdreven kommunal udligning. Og
hvilken hjertens god journalist synes noget er synd for folk
der bor i Gentofte? Der ligger i øvrigt en samlet potentiel
besparelse på 25,5 milliarder kroner årligt, hvis alle danske kommuner blev drevet så effektivt som Vejle, en besparelse der f.eks. kunne gives direkte videre til borgerne i
form af lavere skatter, men heller ikke dette faktum er noget journalister synes der skal ofres megen spalteplads.
Det er endog meget svært at se det retfærdige i at borgerne i en kommune som Gentofte skal betale for at borgerne i f.eks. Rødovre eller Halsnæs får meget “mere”
kommunal service end de selv. Jeg skriver bevidst “mere”
og ikke “bedre”, da man ikke ud fra brugertilfredshed kan
se nogen som helst evidens for at den kommunale service
i de dyre kommuner på nogen måde er bedre.
Den leverede service er blot dyrere, da “Halsnæs & Co”
ikke har tilstrækkeligt økonomisk incitament til effektivi-

Udligning ■

tet. Andre betaler gildet for dem. Det er i en sådan situation tæt på uforståeligt – den Christiansborg politiske virkelighed til trods – at vort parti nylig har stemt for at belønne de ineffektive kommuner yderligere ved at lægge stemmer til en yderligere stramning af den kommunale udligning. Det er næppe den slags markeringer der bringer os
tilbage til fordoms styrke blandt retsindige, men pt. partifrafaldne, konservative, men lad nu det ligge…
Hvad er løsningen på dette interkommunale problem?
Løsningen bunder i en konservativ kerneværdi. Økonomiske incitamenter. Incitamenter der vil føre til øget effektivitet, produktivitets udvikling og ansvarlig omgang med
borgernes penge.
Kort fortalt sikres alle Danmarks 98 kommuner i ”Model CEPOS” via udligning et beløb der kan betale for det
samme beregnede serviceniveau. Dette niveau kan sættes
til 100 % - eller lavere, hvis man, f.eks. ved at se på Vejle
eller Gentofte, er af den opfattelse at der generelt findes
potentiale i mange kommuner til produktivitets forbedringer. Et yderligere argument for at gå under 100 % er konstant at holde alle kommuner på tæerne – selv de i dag
mest effektive. Har modellen bedre chance for at blive til
politisk virkelighed med udligning til 100 %, er det et forhold, der skal tages med i betragtning.
Ønsker en kommune i CEPOS modellen at give sine borgere mere end det fastlagte nationale serviceniveau, må
kommunen finansiere dette “overforbrug” via opkrævning
af en særskat hos kommunens egne borgere. På denne
måde er der pludselig sammenhæng mellem “dem der nyder og dem der yder” – og vel at mærke uden social slagside. En løsning der er konservativ helt ind til benet. Ville
denne model skabe et pres fra ”de dyre” kommuners borgere om større ansvarlighed, produktivitetsforbedringer
og øget effektivitet?

Og tro endelig ikke på myten om at det i realiteten er
“udkants Danmark” der sender penge til de rige hovedstadskommuner, som tilmed løber med alle statslige arbejdspladser.
Den seneste samlede analyse af de offentlige pengestrømme over kommunegrænserne er fra året 2008. Siden da er den kommunale udligning kun blevet skærpet.
Analysen er udformet, så den opgør de enkelte kommuners nettoposition i forhold til staten. Der er enorm forskel på, hvor meget kommunerne bidrager til dækning af
statens finansieringsbehov, når de har dækket alle offentlige udgifter inden for deres egen kommune. Borgerne i Gentofte Kommune bidrog med 120.000 kroner per
borger i dette år. I den anden ende bidrog borgerne i Lolland kommune med minus 14.000 kroner. For en tydeligheds skyld gentager jeg: minus 14.000 kroner. Her er altså ikke rigtig plads til, at Lolland bliver snydt, fordi de
ikke får mange statslige arbejdspladser. De betaler langt
mindre end blot for en enkelt statslig arbejdsplads. I gennemsnit bidrog danskerne med 30.000 kroner til finansiering af statens virksomhed. I 17 kommuner bidrog
borgerne med mere end 45.000 kroner. Disse kommuner
ligger alle i hovedstadsområdet. I 15 kommuner bidrog
borgerne med mindre end 11.000 kroner. Disse kommuner ligger alle i Udkantdanmark. Hvis du støder på personer, der argumenterer for noget andet skal du blot bede
om dokumentation for deres påstande. En sådan findes
ikke.
Selve overgangen til et “Model CEPOS” finansieringssystem baseret på et nyt rationale vil i sagens natur i sig selv
skabe tilpasningsproblemer. Men disse tilpasningsproblemer kan på en overkommelig måde gøres spiselige, som
beskrevet i Arbejdspapir nr. 29.
Den største udfordring er den politiske virkelighed.
Mere end 2/3 dele af landets kommuner nyder godt af de
Afgjort!
nuværende ordninger, her i blandt rigtig mange Venstre
Ekstra regningen skal nu pludselig betales af kommunens kommuner. Hvordan skal der så ske ændringer i et stemegne borgere og kan ikke som hidtil blot sendes videre til medemokrati som det danske? Det skal der ved gentagen
oplysning om det åbenbart urimelige i tingenes tilstand.
“Gentofteborgerne & Co”. Særligt interesserede kan se
alle beregninger og fordybe sig yderligere i detaljer om de En tænketank som CEPOS, har den fordel ikke at skulle
meget komplicerede sammenhænge mellem grundskyld, vælges, eller pleje særinteresser. CEPOS kan sagligt argumentere ud fra økonomisk og forskningsbaseret validt
kommuneskat, serviceniveauer mv. i CEPOS Arbejdspapir
grundlag, og vedblive med dette, indtil selv arge modstannr. 24: “Finansiering og incitamenter i kommunerne – En
dere til sidst må give sig. Det har man haft held med i over
undersøgelse af mulighederne for at forene kommunalt
selvstyre med en bæredygtig kommunal finansieringsmo- 10 år, på områder som satsregulering, selskabsskat, topdel”, Nr. 25: “En analyse af særtilskudspuljers anvendelse i skat, retssikkerhed, eksproprieringer, betalingsring
m.m.m. Nogen gange tager det mange år, mange afvisnindet kommunale tilskuds- og udligningssystem” og Nr. 29.
“Indførelse af ny finansieringsmodel og udvidet selvstyre i ger og hån, andre gange går det hurtigt. I denne sag om at
indføre en ny retfærdig kommunal udligningsordning er
kommunerne. Overgangsløsninger ved indførelse af
der ikke meget der pt. tyder på at det vil gå hurtigt, men
CEPOS’ kommunale finansieringsreform”. Alle materialer
kimen til forandring er lagt.
ligger gratis tilgængeligt på www.cepos.dk
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■ Konservatismen

Danmark Anno 2015
– hvad ville Edmund Burke have
sagt til det kommende valg?
Af Kristian Juul

Konservatismen er ikke en ideologi på samme måde som
liberalisme eller socialisme – vi har ingen John Locke eller
– gudskelov – Karl Marx.
Men vi har en stor tænker, hvis bog “Reflections on the
Revolution in France”, var med til at forme mit livssyn, da
jeg som 18-årig på filosofi-studiet læste den for første
gang. Få bøger har den evne at sætte sig varige spor i et
menneske, men Edmund Burkes bog har den fornødne
indsigt i menneskets og samfundets grundlæggende natur,
som evner at slå benene væk under én når man begynder
at reflektere over dens sjældent dybe almenmenneskelige
visdom. Som modvillig læser af de ubegribeligt mange super-overfladiske såkaldte “politiske analyser”, som medierne generelt flyder over med og som uden tvivl vil intensiveres og nå kvalmestadiet frem til valget 2015, kan jeg
kun anbefale den luksus at fordybe sig i en bog som denne
af noget mere blivende kvalitet.
Burke’s centrale tanke handler om forandring. Lad mig
minde om vores tidligere konservative slogan “Forandre
for at bevare”. Det har sin rod i Burkes tro på den gradvise
forandring. Når han tog udgangspunkt i den franske revolution var det fordi den for ham stod som tidens største
skræmme-eksempel på, at revolutioner ikke fungerer.
Punktum. Samfundet dengang var simpelthen for komplekst til at strukturelle problemer kunne blive “fixet” gennem implementeringen af nøje udtænkte grandiose planer og ideologier. Som bekendt endte den franske revolution i en trøsteløs blindgyde med guillotinernes endeløse,
sanseløse, blodbad, som næppe gavnede den almindelige
borger. I dag, hvor meget komplekst er verden ikke – og
hvor meget mindre har rigide ideologier ikke en plads i
løsningen af udfordringerne vi står overfor?
Gradvis forandring – og samtidig holde fast i det gode
samfund vi har – det er et beskedent konservativt budskab, som ikke lover fremskridt i tigerspring, men gennem
den stadig sum af små forbedringer. Det holder stadig. Historien, også efter årtusindskiftet, rummer fortsat deprimerende eksempler på totalitære revolutionære ideologi-
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er, der lover et hurtigt fix af alle problemer fra økonomisk
krise, arbejdsløshed, manglende sundhed til det almindelige moralske forfald. Seneste absurde skud på dén stamme er Islamisk Stat, der ligesom i sin tid med de franske
oprørere også excellerer i halshugninger. Vi har stadig til
gode at se dem og andre forskruede ideologer levere det
lovede til folket. Løftebrud synes en naturlov for revolutionære, der kommer til magten.
Nej, Burkes budskab er at forandringer skal omfavnes,
vi er konservative, ikke reaktionære – dét er en vigtig forskel! Men forandringerne skal være i et tempo så samfundet kan følge med dem.
Jeg tror Burke ville have set på Danmark her på tærsklen til det nye år 2015 – hvor et vigtigt folketingsvalg som
bekendt venter for vores nye formand Søren Pape – og set
et samfund, der har store strukturelle problemer – det
største uden sammenligning, at mere end halvdelen af
alle danskere lader sig forsørge af det arbejdende mindretal. Eller at alt for få arbejder i den private sektor, som er
selve samfundets økonomiske livsnerve. Jeg tror han ville
have omfavnet flere borgerlige reformer af dagpenge, skat
og offentlige ydelser, men også anerkendt at vi de sidste
100 år har opbygget et velfærdssamfund af labyrintisk
kompleksitet, på godt og ondt, som ikke bare lige kan fixes
over natten.

“

Forandre for at bevare

Frem til valget i 2015, tror jeg Burke ville have rådet Søren Pape og de andre borgelige ledere til ikke at forfalde
til overbudspolitik og tomme løfter, men blot love at arbejde benhårdt på, at flertallet skal bruges til mange flere
reformer. Reformer, men ikke revolutioner. Forklare befolkningen at Danmark skal ændres, ja, det er tvingende
nødvendigt at ændre nationen for at bevare det bedste i
den, og der er nok at tage fat på – men at det skal ske i et
langt sejt træk, helst konservativt.

4. maj ■

70 året for befrielsen
højtideligholdes i Mindelunden – 4. maj kl. 19.20
Af Martin Frøland, formand for Kammeraternes Hjælpefond

Traditionen tro mindes vi dem der kæmpede, og de som
faldt, når vi den 4. maj om aftenen samles i Mindelunden i
Ryvangen.
Højtideligheden afholdes som altid af Kammeraternes
Hjælpefond, men i år i samarbejde med Frihedskampens
Frednings- og Mindefond.
I anledning af 70 året i år med deltagelse af Hendes
Majestæt Dronningen, og tale af statsminister Helle Thorning-Smidt.
Som altid er det et arrangement åbent for publikum,
men i år er der også særligt inviterede gæster, idet vi – ud
over at mindes dem som døde, også fejrer de få af de
kæmpende som stadig er i blandt os. Programmet er derfor udvidet lidt, og publikum anbefales at være på græsplænen foran monumentet senest kl. 19.20.
Kan man ikke komme i Mindelunden i år, så husk lys i
vinduerne, en smuk tradition, som intet sted ses smukkere
end hvis man den 4. maj om aftenen kommer forbi Gentofte Rådhus på Bernstorffsvej, hvor der er lys i alle vinduerne.
Læs mere om 4. maj i Mindelunden på
www.mindelunden-4maj.dk

Program for mindehøjtidligheden

Per Arnoldis plakat for markeringen af 70 året for befrielsen

Gentofte Rådhus med lys i vinduerne

Mindelunden i Ryvangen mandag den 4. maj 2015
kl. 10.00 skolebørn fra Hellerup Skole lægger blomster på
hver enkelt grav.
Publikum bedes være på plads på græsplænen foran monumentet senest kl. 19.20 hvor HMK* indleder aftenens
program ved at spille på pladsen foran Store Gravfelt
- Frihedsbudskabet afspilles
- HMK* “Prins Jørgens March”
- Christian Eugen-Olsen, Formand for Frihedskampens
Frednings- og Mindefond og Martin Frøland, Formand for
Kammeraternes Hjælpefond byder velkommen.
- HMK* “Det haver så nyligen regnet”
- N. Zahles kor “I Danmark er jeg født” og “Moders navn”
- HMK* “Kongernes Konge”
- Hendes Majestæt Dronningen lægger en krans.
- HMK* “Guds fred med vore døde”
- Fællessang med kor og musikkorps “Frihedssangen”
- Taler: Statsminister Helle Thorning-Schmidt.
- Fællessang med kor og musikkorps “En lærke letted”
- N. Zahles kor “Guds fred med vore døde”
- Afslutning ved Martin Frøland
- Fællessang med kor og musikkorps “Altid frejdig”
- Efter højtideligheden på Store Gravfelt synger N. Zahles
kor ved Henrettelses-pladsen, Pergolaen og KZ-gravene
*HMK = Hjemmeværnets Musikkorps København
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■ Kort nyt

Skovtur tirsdag den 25. august

Casper Strunges kamp om en
plads på Christiansborg er
Som altid mødes vi på Gentofte Kirke- begyndt
torv kl. 10.30.
Turen i år går til Frederiksborg Slot,
hvor vi vil se udstillingen af Dronningens kjoler på det nationalhistoriske
Museum.
Efterfølgende spiser vi frokost på
restaurant Leonora, der ligger lige ved
siden af slottet.
Pris for alt med vin/vand og kaffe
til frokosten er 300 kr.
Som altid er der tilmelding til vælgerforeningens kontor på
tlf. 39 90 22 09 eller mail
kontoret@konservativeigentofte.dk
Meld jer gerne allerede nu, da der
kun er plads til ca. 25 personer.
Sidste tilmelding er den 12. august.
Vi, i bestyrelsen glæder os rigtig
meget til at være sammen med jer på
denne dejlige tur.
NB. Vi vil være hjemme igen ca. kl
16.
Vi kører i private biler, så dem der
har mulighed for selv at køre, og har
plads til nogle flere, er meget velkommen til det.

Nu må Helle Thorning-Schmidt gerne
trykke på valgknappen, for vi er klar!
Folketingsvalget 2015 nærmer sig
med hastige skridt, og i Caspers kampagneteam har vi brugt de seneste
mange måneder på at forberede os til
valgkampen - nu er vi klar til kamp!
Siden årsskiftet har vi eksekveret
flere uddelingsaktioner på både
togstationer, ved supermarkeder og
på gadestrøg samt gået dør-til-dør, arrangeret debatter og meget andet. Alt
dette har vi gjort for at teste formen,
og for at finde ud af hvordan kræfterne skal allokeres den dag valget bliver
udskrevet.
Vi står over for et folketingsvalg,
som på mange måder kan, og vil gå
hen og blive rigtig spændende. Det
kan jeg sige med sikkerhed, da vi har
flere spændende initiativer klar i forbindelse med Caspers kampagne.
Vi har oplevet en stor opbakning
fra ildsjæle, der gerne vil hjælpe Casper ind på Christiansborg, hvilket vi
er meget taknemmelige for, men vi
kan altid bruge flere hjælpende hænder, så har du ikke meldt dig under fanerne allerede, så skriv gerne til mig.
Sammen kan vi sikre De konservative og Casper Strunge et godt valg.
Peter Flindt Heckermann
Kampagneleder for Casper Strunge
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For første gang siden afslutningen på
den kolde krig er der en voksende bekymring i og uden for Danmark for om
det danske forsvar er tilstrækkelig udstyret. Det viser sig, at alle lande omkring Østersøen opruster – undtagen
Danmark.
Senest vil vores konservative leder
Søren Pape Poulsen øge forsvarsbudgettet med 1 mia kr årligt.
Vores vælgerforening er i den heldige situation, at vi har fået generalløjtnant Kjeld Hillingsø til at fortælle
om den ændrede situation,set med
hans lange erfaring indenfor militæret
både på det operationelle og det militær strategiske plan
Det sker tirsdag d. 12. maj kl 19.30
i kantinen på Rådhuset.
Alle er velkomne, så tag venner og
bekendte med.

Drivkraften er kærlighed til dyr!
www.artemis.dk

Frikke’s
Tagdækning Aps
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Danmarks Sikkerhedspolitiske
situation

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

Kort nyt ■

Vi vil have en Ren By – Hver dag!

25 års kommunalbestyrelsesmedlemsjubilæum

Borgere, erhvervsliv, foreninger, skoler og Gentofte Kommune skal sammen arbejde for, at kommunen er ren og
rar at være i.
En ny indsats skal sikre, at Gentofte Kommunes strande, parker, pladser og veje bliver endnu renere. Indsatsen
hedder Ren By – Hver Dag, og retter fokus mod, at det er
alles ansvar at holde vores kommune ren og indbydende.
Fem temaer
Indsatsen fordeler sig på fem temaer, der på forskellig vis
skal skabe en renere by. Nogle af projekterne er helt konkrete, som affaldssortering i kommunens bygninger og uddeling af affaldsposer, lommeaskebægre m.m. til udendørs events. Andre er rettet mod erhvervslivet, der inviteres til at samarbejde om emballage og affaldsadfærd.
Men en ren by er mere end en by uden tomme fastfood-æsker og slikpapir i vejkanterne. En ren by er også et
sted, hvor rodebunken til storskrald ikke er parkeret på
fortovet mange dage inden, det bliver afhentet. Og det er
et sted, hvor hækken bliver klippet, så man kan gå på fortovet, og hvor graffiti ikke gør byen grim. Derfor er en ny
storskraldskampagne og øget fokus på haveaffald også en
del af Ren By – Hver Dag.
Pulje til Ren By entusiaster
Foreninger, skoler, institutioner og borgere får mulighed
for at blive ‘Ren By entusiaster’ og dermed indgå i et anderledes samarbejde om at holde byen ren og rar at være
i. Entusiasterne kan søge en pulje, så deres Ren By-idéer
kan blive til virkelighed.
Læs mere om Ren By – Hver Dag og de konkrete indsatser på gentofte.dk/renby. Her kan du også komme med
forslag til, hvordan vi sammen gør Gentofte renere.
Hans Toft

Birgitte Dember talte ved generalforsamlingen direkte til
Hans Toft.
I min formandstale før forbigik jeg i relativ stilhed to ting:
dels det gode valg, vi havde for et år siden, og som vi det
sidste år har nydt godt af. Og dels det, at vi har en borgmester, som kæmper så indædt for Gentoftes ve og vel.
Når jeg ikke sagde så meget om det dér, og ikke fremhævede din rolle så meget, så skyldes det, at jeg har valgt at
tage ordet nu.
Der er ikke så mange, der ved det, men Hans Toft kunne i januar måned i år fejre 25 års jubilæum som kommunalbestyrelsesmedlem. Og tro mod sin måde at se på tingene på, så valgte Hans selvfølgelig at forbigå det i næsten
stilhed. Men vi vil alligevel fra vælgerforeningens side sige
dig TAK for 25 års tro tjeneste.
Du kom ind i vælgerforeningens arbejde, da du i 1987
blev valgt til hovedbestyrelsen, og i 1988 blev du valgt til
det daværende skolekommissionen, og endelig kom du i
kommunalbestyrelsen i januar 1990.
Fra din forgænger Birthe Philip har jeg hørt lidt om din
første tid i det kommunale arbejde. Hun har skrevet til
mig: “Valgnatten mellem d. 21. og 22. november 89, da
jeg mistede flertallet viste du dine blændende evner som
strateg og forhandler og med dit klare overblik, din vedholdenhed og din politiske tæft kørte vi kommunen tynd,
forhandlede til to sider og endte med en aftale tidligt om
morgenen med Venstre. Vi konservative beholdt borgmesterposten!
Allerede første dag på Rådhuset satte du dig bogstavelig talt for bordenden ved vore gruppemøder, for vi indførte for første og eneste gang en gruppeformand. Dermed
kom du tæt ind i maskinrummet.”
Hans, i maskinrummet har du været lige siden. Og det
er vi glade for. Og hermed vil vælgerforeningen sige tillykke med jubilæet. Hvad giver man så en jubilar? Vi har fået
nogle af de personer, du har samarbejdet med igennem
årene til at sende dig en hilsen i denne lille bog. Deri er
blandt andet hilsenen fra Birthe.
Og så vil vi også give dig de her ting. TILLYKKE
Forsamlingen kviterede med stående applaus.
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Kalender
Maj

August

Onsdag 6. kl. 19.30
Hovedbestyrelsesmøde
i Rådhusets kantine

tirsdag den 25. kl. 10.30
Skovtur til Frederiksborg Slot, hvor vi vil
se udstillingen af Dronningens kjoler

Tirsdag 12. kl. 19.30
Møde med generalløjtnant Kjeld Hillingsø, hvor han fortæller om Danmarks sikkerhedspolitiske situation.

Se mere på side 14

Mødet er åbent for alle og finder sted i
kantinen på Rådhuset.
Se nærmere side 14 i bladet
“Dør til Dør”
Vi skal have besøgt så mange som muligt
før valget, alle frivillige er velkomne til at
melde sig til Per Bruun på 60 15 74 25 eller pba@casperstrunge.dk. Vi mødes
klokken 11 og går et par timer hver gang.
Hold øje med hjemmesiden, facebook og
nyhedsbreve.

September
Tirsdag den 15. kl. 19.30
Hovedbestyrelsesmøde
i Rådhusets kantine

Oktober
Mandag den 19. kl. 19.30
Hovedbestyrelsesmøde
i Rådhusets kantine

November
Mandag den 23. kl. 19.30
Hovedbestyrelsesmøde
i Rådhusets kantine

Juni
Fredag 5.
Der arbejdes på at lave et fælles grundlovsmøde mellem de blå partier: Venstre,
Konservative, Liberal Alliance og Dansk
Folkeparti. Mødet vil blive nærmere annonceret senere.
Fredag 12.
Tur til Folkemøde på Bornholm
Arrangeret fælles tur sammen med Lyngby-Taarbæk. Se mere på side 3

Der arbejdes hele tiden med at afholde
møder med en høj grad af aktualitet og
nogle af disse møder kan vi ikke nå at
have med i KIG kalenderen, men kun nå
at indbyde til pr. mail, facebook og
hjemmeside, så hold dig endelig orienteret ved at følge os på nettet.
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

