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Nyt fra formanden ■

Ministerpost, folketingsvalg, EP-valg ...
Tillykke! Så blev vores folketingsmedlem udnævnt til erhvervsminister. Det er en spændende ministerpost, og vi
glæder os til at se Rasmus Jarlovs fokus på færre administrative byrder for (navnlig) mindre virksomheder udmøntet i den kommende tid, hvor valget nærmer sig.
Vælgerforeningen havde i sommerens løb en snak med
Rasmus Jarlov om hans politiske fokusområder og de kommende opgaver under valgkampen, der snart kommer. Vi
er glade for, at Rasmus har så godt et samarbejde med og
stor støtte fra KU. Hvis nogen i vælgerforeningen ønsker at
hjælpe til i valgkampen, ved jeg, at al hjælp – stor som lille
– er brugbar. Send derfor et par ord til Rasmus’ koordinator under valgkampen, Alexander Lodahl (alo@konservativungdom.dk), hvis du kan være behjælpelig.
Vores snak med Rasmus mundede også ud i et interview med ham, som I kan læse her i bladet.
Vi har landsråd i weekenden den 22. – 23. september,
og jeg håber at se mange af jer til arrangementet, som
foregår på Tivoli Hotel & Congress Center i København.
På landsrådet skyder vi vores valgkamp til europaparlamentsvalget i gang. I skrivende stund er vores spidskandidat og listen til valget ikke offentliggjort, men vi glæder os
til at arbejde for, at Konservative også efter valget har en
plads i den vigtige konservative gruppe i parlamentet.
Til sidst vil jeg henvise til de mange møder, vi har arrangeret i løbet af det næste halve år. I kan læse nærmere om
dem på bagsiden af bladet, og jeg glæder mig til at møde
mange af jer til arrangementerne.
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■ Borgmester

Sidste nyt
fra Hans Toft
Af Hans Toft

Lovsjusk rammer Gentofte

Men vi forfølger fortsat øvrige 71
sager
om dødsboskatter, som foreligEn lovændring fra 2006 betyder, at
ger
på
fuldt oplyst grundlag, og hvor
Gentofte Kommune i de verserende
det
også
her er SKAT’s helt uacceptaretssager mod SKAT må se bort fra
ble
administration,
der har spændt
dødsboskatten efter Mærsk Mc-Kinben
for
Gentofte
Kommune.
Dette i
ney Møller. Det er konklusionen, efter
modsætning
til
den
store
sag
om
vi har fået svar på vores mange
dødsboet
efter
Mærsk
Mc-Kinney
spørgsmål til SKAT og har rådført os
med to af landets dygtigste skattead- Møller, som dømmes ude på en helt
absurd og uretfærdig lovgivning fra
vokater.
2006. Hvis et bo ikke er i stand til at
Det vakte stor undren, da SKAT i
2015 meddelte, at Gentofte Kommu- foretage en endelig opgørelse inden
ne ikke fik andel i dødsboskatterne ef- for skæringsdatoen 1. maj, tager staten det hele. Og det er altså det, der
ter Mærsk Mc-Kinney Møller med
henvisning til, boet ikke var færdigbe- nu koster vores kommune et stort milliardbeløb.
handlet 1. maj 2014. Efter loven skal
Det gør det selvfølgelig ikke mindre
kommune og stat ellers dele skatten
ærgerligt
– eller nærmere forargeligt –
efter dødsboer – en tredjedel tilfalder
når
daværende
skatteminister Kristian
kommunen, mens to-tredjedele går i
Jensen
ovenikøbet
har udtalt, at virkstatskassen.
ningen
af
den
nye
lovgivning
fra 2006
Det fik os til at kulegrave SKAT’s
hverken
var
‘tilsigtet’
eller
‘planlagt’.
behandling af alle dødsboer i GentofOg endnu mere forargeligt bliver det,
te Kommune i årene 2007-2012, og
sidste år besluttede Kommunalbesty- når den for loven ansvarlige minister i
relsen at lægge sag an mod SKAT med denne sammenhæng siger, at loven er
påstand om at betale 5,3 mio. kr. ved- ‘rigtig’ og ‘retfærdig’, og at han ikke
har i sinde, at lave lovgivningen om.
rørende 31 dødsboer. Efterfølgende
Alt i alt er denne sag et udtryk for
blev vores krav udvidet med 13 mio.
ufattelig
lovsjusk – eller endnu værre
vedr. yderligere 40 dødsboer.
skjult
lovgivningshensigt
– som efter
Sideløbende har vi forfulgt sagen
finansminister
Kristian
Jensens
eget
vedr. dødsboet efter Mærsk Mc-Kinudsagn
har
fået
utilsigtede
konseney Møller og søgt yderligere svar fra
SKAT. Men efter en klar indstilling fra kvenser, som han ikke vil gøre noget
to uafhængige skatteadvokater, må vi ved, og som samtidig belønner staten,
når medarbejderne i SKAT arbejder
nu erkende, at en lovændring fra
langsomt.
2006 spænder ben for at Gentofte
kan få del i dette store dødsbo. Derfor
kommer dødsboskatten efter Mærsk
Udligningsregning blev 0 kr.
Mc-Kinney Møller ikke til at indgå i
Stor ekstra udligningsregning til Genden verserende retssag mod SKAT.
tofte på 154 mio. om året. Og det
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oven i de 3,2 mia., vi allerede i dag
betaler til andre kommuner hvert år.
For at betale denne regning på den
ekstra udligningsskat skulle Gentoftes
skatteborgere have en skatteforhøjelse på næsten 10%. Med aftalen i dag
mellem regeringen og KL, så bliver
regningen i stedet 0 kr. En god dag –
også for Gentofte! Regeringen måtte i
april opgive at få en aftale i hus om en
udligningsreform, og dermed skulle
man tro, at det beløb, som Gentofte
hvert år betaler i udligning til andre
kommuner, fremover ville være det
samme som i dag. Men den manglende aftale havde som udgangspunkt
den modsatte effekt.
På grund af en teknisk opdatering
af et af kriterierne i udligningsordningen, havde Gentofte Kommune fra
2019 udsigt til den hidtil højeste ekstraregning nogensinde.
I juni lykkes det imidlertid – og heldigvis – efter mange måneders arbejde at undgå en ny og voldsom udligningsregning til Gentofte Kommune.

Borgmester ■

Gentofte har sammen med 33 andre kommuner i hovedstadsområdet
længe kæmpet imod det krav om
større udligning, som en række jyske
kommuner har fremført igennem flere år. Og i den afgørende fase rettede
hovedstadskommunerne sammen en
henvendelse til regeringen om at fjerne den urimelig store ekstraregning,
som fulgte af, at en statistik tilfældigvis blev opdateret af Danmarks Statistik – og ville medføre en historisk
stor ekstra udligningsregning til Gentofte på 154 mio. kr. om året. Og det
oven i de 3,2 mia., vi allerede i dag
betaler til andre kommuner hvert år.
For at betale denne regning på den
ekstra udligningsskat skulle Gentoftes
skatteborgere have en skatteforhøjelse på næsten 10%. Med aftalen i dag
mellem regeringen og KL, så bliver
regningen i stedet 0 kr.
Et rigtig godt resultat for Gentofte,
som ikke mindst Det Konservative Folkeparti kan tage æren for.
Kampen fortsætter. Efter næste folketingsvalg vil den kommunale udligning givetvis igen komme til debat med
krav om, at Folketinget skal sende endnu flere penge i udligning fra hovedstadsområdet til Jylland. Men en familie i hovedstadsområdet, der i forvejen
har færre penge til rådighed til sig selv
end en tilsvarende familie i Jylland,
skal ikke betale endnu mere til Jylland.
Hverken via direkte tilskud til borgerne
i Jylland - eller via tilskud til de jyske
kommunekasser via udligningen.
Derfor fortsætter vi også alliancen i
hovedstadsområdet og siger: Stop forskelsbehandlingen nu – og lad også
borgernes private rådighedsbeløb indgå i beregningen af, hvad en kommune
skal betale eller modtage i udligning.

børn og unge i Østgrønland. Samtidig
bruger vi året til – særligt i vores dagtilbud og skoler – at sætte ekstra fokus på FN’s Børnekonvention.
Her lidt over halvvejs inde i UNICEF
By-året, er det glædeligt, at rigtig
mange borgere, foreninger, virksomheder og erhvervsdrivende allerede
har valgt at støtte op. Forhåbentlig vil
endnu flere ønske at være en del af
UNICEF By i den sidste halvdel af året.
Der er god brug for støtten. Grønland er et land med en meget gæstfri
befolkning og store rigdomme målt på
blandt andet kultur og natur. Men landet er desværre også et sted, hvor det
kan være svært at være barn. UNICEF
vurderer, at op imod hvert tredje barn
i Grønland mistrives, og at udfordringerne er størst på landets isolerede
østkyst.
UNICEF vil blandt andet bruge midlerne fra UNICEF By til at udbrede deres indsats til Grønlands østlige del.
Her vil de fortsætte arbejdet med at
lære børn om børnerettighederne,
uddanne skolelærere i FN’s Børnekonvention og i det hele taget arbejde for
at nedbryde tabuer om overgreb og
svigt og give børn og voksne værktøjerne til at gribe ind, hvis børns rettigheder bliver overtrådt.

Gentofte Kommune har, som mange ved, særlige bånd til det østlige
Grønland og særligt til den lille by, Tasiilaq. Hvert år åbner familier her i
kommunen deres hjem for skolebørn
fra Tasiilaq, og hvert år sender vi vores egne skolebørn på genvisit. Det er
en fantastisk udvekslingsordning, der
gennem mange år har været med til
at knytte bånd mellem mennesker fra
to ellers meget forskellige steder rent
geografisk og kulturelt. Det gode forhold er en direkte årsag til, at indsamlingen til UNICEF By netop er tiltænkt
at gå til UNICEFs indsats i Østgrønland.
Læs mere om UNICEF By 2018 på
www.unicefby2018.dk

Ungdomsboliger på vej
Ventelisten til en ungdomsbolig i Gentofte Kommune er mere end tredoblet de seneste år. Den voldsomme
vækst hænger blandt andet sammen
med, at 173 af de ungdomsboliger,
kommunen råder over, de seneste år
har været brugt til midlertidige boliger til flygtninge og boligsociale formål.
fortsættes på næste side

Lad os sammen styrke børn i
Grønland
Gentofte er UNICEF By 2018 og står
året igennem i spidsen for en indsamling til fordel for UNICEFs indsats for
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Da Gentofte Kommune modtager
færre flygtninge end tidligere udmeldt
af Udlændingestyrelsen, kunne Kommunalbestyrelsen dog sidste sommer
igen prioritere boliger til kommunens
unge og Gentofte-borgere med et boligsocialt behov.
Gentofte Kommune vil også løbende frigive ungdomsboliger til de unge
på venteliste, hvis flygtningekvoten
tillader det. Det seneste år har Gentofte Kommune frigivet i alt 50 ungdomsboliger, der hidtil har været
planlagt brugt til boligplacering af
flygtninge. Herudover er der planlagt
150 nye ungdomsboliger på disse
adresser:
• 50 almene ungdomsboliger på Ørnegårdsvej 6
• 25 almene ungdomsboliger på arealet øst for Charlottenlund Station
(ejet DSB)
• 25 almene ungdomsboliger på Niels
Steensensvej (ejet af Topdanmark
Ejendomme)
• 50 almene ungdomsboliger på Ved
Ungdomsboligerne (kommunalt areal)
Det forventes, at de første nye ungdomsboliger kan stå klar i foråret
2021.
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Sommerhilsen fra KU
Af Karl Kristian Engelund

Forårssæsonen har været tæt proppet
for Gentofte KU, vi har holdt fast i at
holde ugentlige torsdagsarrangementer med spændende oplægsholdere,
debat og socialt netværk. Vi har
blandt andet haft debatter med Venstres Ungdom og SF’s Ungdom omkring henholdsvis Kongehuset og moderne feminisme. De livlige debatter
gør, at vores medlemmer får lyst til at
deltage aktivt i den politiske hverdag,
hvilket jo er hele målet med Konservativ Ungdom.
Dertil har vi i år haft to af vores
medlemmer på Konservativ Ungdoms
højeste uddannelsestrin, Konsulentkurset. Her gik en af vores medlemmer hjem med den traditionelle KUnål i sølv, da han bestod kurset med
det højeste snit. Det traditionsrige
kursus stammer tilbage fra 30’erne,
og har siden da været et hemmeligt
kursus, så det eneste der kan siges, er
at det er en fantastisk præstation af
vores to medlemmer!
Ud over uddannelse og debat har
vi i årets løb også afholdt hyggelige

arrangementer på Klampenborg Galopbane og Sankt Peder. Desuden deltog Gentofte KU også i KU’s årlige udlandstur der i år gik mod Budapest i
Ungarn. Her fik vi diskuteret yderst interessante emner med Viktor Orbans
parti Fidesz, samt deres ungdomsparti
Fidelitas.
Nu da sommerferien er ovre går vi
tilbage ind i rutinen med ugentlige arrangementer, og her har vi blandt andet møder om KU’s historie ved Jan
Sandberg og et oplæg om investering
i sigte. Den kommende tid bliver præget af to valgkampe hvor vi kommer
til at vandre igennem Gentoftes gader
og stræder med pjecer samt hænge i
alverdens lygtepæle. Vi kommer primært til at hjælpe Rasmus Jarlov i
hans kamp om genvalg til sædet, og
så hjælper vi selvfølgelig også KU’s
kandidat til Europa-Parlamentsvalget,
Kuzma Pavlov, der debuterer på scenen. Vi går en spændende tid i møde,
og vi er fra KU’s side klar til at levere
gode resultater til valgene i samarbejde med jer!

Minderne ■

På tur til minderne
Af Martin Frøland, medlem af forretningsudvalget, Formand for “Kammeraternes Hjælpefond” – arrangør af den årlige 4. maj højtidelighed i Mindelunden

Temaet for vælgerforeningens årlige sommertur den 24.
juni var “Gentofte under besættelsen”.
Emnet har ganske meget at byde på, så arrangørerne
måtte udvælge nogle få modstandsfolk at tale om, og mindesmærker at besøge, men her i KIG bringer vi en kort
omtale og en oversigt over flere af de mindesmærker fra
besættelsen, som er rundt omkring i Gentofte; i vejkanter,
på skoler og i virksomheder.
“Citronen” og “Flammen” er nok nogle af Danmarks
mest kendte modstandsfolk, der som medlemmer af Holger Danske særligt blev kendt for likvidering af stikkere.
Og begge døde i Gentofte, i øvrigt i huse som havde
husnummer 184 til fælles.
Sommerturen startede med, at vi gjorde holdt ved Jægersborg Allé 184, hvor der er rejst en mindesten for “Citronen”. Peter Naumann fortalte udpluk fra Citronens historie – den er måske kendt af de fleste, men Peter kunne
alligevel en række anekdoter om “Citronen” (hvis rigtige
navn var Jørgen Haagen Schmith). Da Nazisterne slog til
mod Citronens skjulested, satte han sig kraftigt til modværge, og kæmpede længe mod overmagten. Stenen står
lidt gemt inde i hækken. Efter det veloplagte foredrag om
“Citronen” lagde vi en buket blomster ved Mindestenen.
På vej mod “Flammens mindetavle” stoppede vi op på
Væltegårdsvej, hvor vi hørte historien om “Johs” – en måske i offentligheden ikke så kendt modstandsmand, men
ikke desto mindre en spændende historie, der så sent som
i 2016 blev udgivet som bog fra Frihedsmuseets venners
forlag. “Johs” – hvis rigtige navn var Johannes Stefan Jørgensen var student fra Øregaard i 1941 og kom først til
BOPA – ikke fordi han sympatiserede med kommunisterne, men simpelthen fordi BOPA tidligt var meget effektive

– senere skiftede han til Holger Danske, hvor
han deltog i både sabotageaktioner og stikkerlikvideringer. Johs. overlevede krigen,
men mistede et ben på grund af skudsår.
“Flammen” var næste stop, og det
bragte os til Strandvejen 184, hvor der
er opsat en mindetavle. Også her kunne
Peter Naumann levende fortælle om
“Flammen” – Bent Faurschou-Hviid, om
de mange likvideringer – en del af dem
udført sammen med “Citronen” og om
hans død i huset ved Strandvejen 184.
Undervejs var der i bussen en god debat og
spørgelyst, om alt fra de mange KUeres engagement i modstandsbevægelsen, til redningen af de danske
jøder. Debatten og engagementet fra alle deltagerne, gjorde turen til andet end blot et foredrag på bustur.
Efter frokosten på Skt. Peder tog vil til Tuborg Havn og
så mindestenen for dem som gav livet for at redde landsmænd til Sverige og holde Danmark åbent i årene
1940-45. Og måske lidt gemt og glemt er der samme sted
mindeplade for de allierede flyvere, der fandt et sidste
hvilested i danske farvande.
Sidste sted vi skulle besøg var Mindelunden i Ryvangen.
Ret beset ligger Mindelunden ikke i Gentofte, da kommunegrænsen lige her går helt oppe omkring Hellerupvej.
Men mon ikke alle i Gentofte oplever Mindelunden, som
noget meget lokalt?
Mindelunden er altid et besøg værd, og vi fik set hele
det store område; Pergolaen med mindetavlerne for de
151 som omkom i Nazistiske lejre, men som aldrig blev
fundet, Henrettelsespladsen i al sin stilfærdige grusomhed

Ved Citronens mindesten

Flokken
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– det nye mindesmærke for krigssejlerne, det store gravfelt med 105 grave, og monumentet - og sluttede et ofte
overset sted i Mindelunden, nemlig “rotunden” bag gravfeltet, hvor der i en rundkreds er 31 grave fra omkomne,
der er blevet hjemført fra nazistiske KZ-lejre.
Turen varede lidt over 5 timer, og alligevel fik vi kun set
en lille del af de mange steder i Gentofte, hvor der er mindesmærker fra besættelsen, og historier at fortælle.
En helt fyldestgørende liste over Gentoftes mindesmærker fra besættelsen er nok ikke mulig, men her er et
udpluk, og man kan jo passende starte foran Gentofte
Rådhus, hvor der står et mindesmærke udført af Axel
Poulsen – den samme kunstner som har lavet monumen- Bogen om Johs.
tet i Mindelunden.
Teksten på mindesmærket er forfattet af Poul Sørensen
(Poeten) og lyder: “Lad de faldne, folkets bedste, som gav
Danmark frihedsdåben, række vilje, tro og våben til de
næste. 1940-1945.”
På Dyssegårdskolen, Gentofte Skole, Maglegårdsskolen
og Skovshoved Skole er der mindetavler for kollegaer og
tidligere elever, som mistede livet 1940-45.
Mindetavlen på Dyssegårdskolen er lidt gemt på en
væg der før vendte ud mod aulaen, men som nu er blevet
til en smal gang. Kun lærere, der har været ansat i en længere årrække, er klar over, at tavlen overhovedet er der –
Tuborg Havn
nogle kan måske endda huske, at gamle modstandsfolk,
hvert år, den 4. eller 5. maj, lagde en krans ved mindetavlen.
En af dem, der lagde en krans ved Dyssegårdsskolen, er
kendt i vælgerforeningens kredse, tidligere kommunalbestyrelsesmedlem – nu afdøde – landsretssagfører Erik
Østerberg. Han var med i den militærgruppe, der blev optrevlet den 5. december 1944. Erik Østerberg undgik arrestationerne, flygtede til Sverige, og blev indrulleret i Den
Danske Brigade, der kom til Danmark den 5. maj 1945.
Navnene på tavlen er Per Heller Bunde, som døde i
Neuengamme 1. januar 1945, og Sven Aage Nielsen som
Pælene i Mindelunden krigssejlermindesmærket

Ved flammens mindetavle
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Mindesmærket foran Gentofte Rådhus

Minderne ■

var bundet til sengeleje efter nazisternes mishandlinger
og døde i 1955.
På Gentofte Skole hænger den store mindetavle med
otte navne synligt på væggen i indgangspartiet. Blandt
navnene er igen Per Heller Bunde, men også Mogens Heller Bunde; en ældre bror i handelsflåden, der mistede livet
til søs i 1941 på S.S. Agnete Maersk efter torpedering af
en Italiensk ubåd.
Tavlen på Skovshoved Skole er lige nu taget ned på
grund af ombygninger, men på den står Sved Otto Nielsen
kaldte “John”; skolelærer, og meget aktiv modstandsmand. Pedellen på skolen, kunne fortælle mig, at en af de Mindetavle på Skovshoved Kirke
lange gange i kælderen under skolen blev brugt som skysen blev angivet af en stikker i december 1943, og blev efdebane i forbindelse med våbentræning. Sven Otto Nielter hårde forhør, og uden at have modtaget hospitalsbehandling henrettet i Ryvangen 27. april 1944.
Det er ikke muligt at nævne alle navnene på alle skolernes mindetavler, så her skal blot nævnes Kim MaltheBruun, der er blandt de otte navne på en mindetavle på
Maglegårdsskolen, og på Øregaard Gymnasiums centralt
placerede mindetavle i aulaen er 14 navne, herunder Jørgen Haagen Schmith “Citronen”.
Udover mindetavlerne på skolerne er der en større
mindetavle på Skovshoved Kirke, på Gentofte Hospital en
mindetavle for Ejler Frederik Hurtigkarl og på Gentofte
Brandstation er der i garagen en mindetavle for Evald Hansen – han var ikke modstandsmand, men var chauffør på
brandvæsenets officervogn, der rykkede ud til brandslukningen efter sabotagen af radiofabrikken Torotor på Kollegievej i Ordrup. Uheldigvis blev han og hans vogn ramt af
adskillige skud i en ildkamp, der fulgte efter sabotageaktionen.
Ved Skovridderkroen er der en mindesten for løjtnavn
Knud Skou og endelig er der i Skovshoved Havn den store
mindesten for journalisten, diplomaten, Ebbe Munck, der
som medlem af SOE og frihedsrådet, var modstandsbevægelsens repræsentant i Stockholm.

Mindetavlerne på Dyssegårdskolen, Gentofte Skole, Maglegårdskolen og Øregaard Gymnasium

Mindesten på Skovshoved Havn
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Ministeren
tog imod
Af Peter Naumann

Vores nyudnævnte erhvervsminister Rasmus Jarlov har sat lidt af sin
sparsomme tid af til at blive interviewet til KIG, og tager imod på sit
kontor.
Men inden vi kommer i gang falder samtalen på de store flotte
malerier med motiver fra Venedig og Venezianske købmænd. Det er
meget smukke billeder, og med Venedig som tidligere knudepunkt
for handel gennem århundreder kunne de ikke hænge bedre end netop hos erhvervsministeren.
Og på kontoret er der godt varmt – måske ikke så varmt som en
sommerdag i Venedig, men i så gamle og fine omgivelser installerede
man ikke aircondition – til gengæld kan man åbne vinduet.
Vi lægger ud med en række spørgsmål – og starter med begyndelsen – eller ungdommen i hvert fald.

Familiens første erhvervsdrivende

Blev konservativ i Gentofte

P: Kan man sige at du er en slags mønsterbryder i og med
at du kommer fra et hjem, hvor dine forældre var topembedsmænd, men hverken konservative eller erhvervsfolk?
R: Ja, det kan man godt sige. Jeg har ikke erhvervsdrivende i min familie, og det var også faktisk i sidste øjeblik, at
jeg besluttede mig for, at jeg skulle gå på CBS i stedet for
at læse statskundskab, som havde været det naturlige i
min familie. Så ja, min far var embedsmand og min mor
arbejdede for fagforeninger det meste af sit liv.
P: Hvorfor skete det? Hvorfor læste du ikke statskundskab?
R: Det var fordi jeg heldigvis mødte nogen i forsvaret som
inspirerede mig til at gå den vej. Det var nogen af mine
soldaterkammerater, som gav mig den idé.
P: Hvad gjorde, at du kom ind i politik?
R: Jeg har altid været meget interesseret i historie. Og så
har jeg altid ærgret mig over de dårlige beslutninger, der
er blevet truffet igennem tiderne. Hvis man skal undgå at
læse om flere dårlige beslutninger i fremtidens historiebøger, så skal man jo engagere sig i politik. Så det var oprindeligt derfor, jeg valgte at gå ind i politik.

P: Kan du huske en bestemt situation, der gjorde at du blev
politisk vakt?
R: Jeg kan huske hvornår jeg fandt ud af at jeg i hvert fald
var konservativ og det gjorde jeg da jeg gik i gymnasiet og
lavede opgave om forsvarspolitik. Her læste jeg alle partiernes forsvarspolitik igennem, og så var det de konservatives, der klart var bedst. Og det var der hvor jeg sådan…
valgte mit hold. Og det har jeg været på siden.
P: Er der nogen konservative politikere som du ser særligt
op til?
R: Ja, der er mange. Ligesom alle andre er jeg selvfølgelig
kæmpe fan af Schlüter… Churchill, Reagan, nogen af de
klassiske. Jeg har også lært rigtigt meget af Lene Espersen
og Brian Mikkelsen. Som er nogle af dem jeg har været…
tæt på, og som har lært mig en masse ting. Derfor er det
selvfølgelig også sjovt, at få lov til at følge i Brians fodspor
her.
P: Du er vokset op i Gentofte og er nu opstillet som folketingskandidat her. Jeg har hørt dig omtale de konservative
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i Gentofte på en særlig måde. Hvad er egentlig det særlige
ved de konservative i Gentofte?
R: Det er selvfølgelig noget særligt at Hans Toft har siddet
der siden jeg gik i Gymnasiet på Ordrup Gymnasium. Altså, det er jo vores kommune, det har det altid været og
det skal det også altid være. Ikke at vi skal misbruge den
position; men den tillid, vi har fra folk i Gentofte, er helt
unik. Der var kun ét sted i Danmark, der fik en højere
stemmeprocent end vi gjorde i Gentofte til kommunalvalget. Gentofte er også, i mine øjne, Danmarks stærkeste
konservative kreds, så det er jeg selvfølgelige glad for.
P: Hvad kan medlemmerne i den konservative vælgerforening gøre for at støtte op om dig og dit genvalg?
R: Jeg håber, at mange vil have tid og lyst til at hjælpe, når
vi når til valgkampen. Vi skal både hænge plakater op,
dele brochurer ud og have rejst nogle penge til at føre en
god valgkamp. Det er der ingen tvivl om at jeg får brug for
hjælp til, hvis vi skal have et godt resultat. – Og det skal vi,
for det betyder rigtigt meget for partiet at vi klarer os godt
et sted som Gentofte hvor vi har så stort potentiale. Det
betyder faktisk meget for os, og vores landsresultat, hvordan vi klarer os. Derfor håber jeg at rigtigt mange vil engagere sig så vi får en større folketingsgruppe.
P: Ja, hvad skal de gøre, hvis de vil hjælpe?
R: Man skal skrive til min kampagneleder Alexander.
ALO@konservativungdom.dk og melde sig som frivillig.
Man må gerne skrive, hvad man kan eller har lyst til at bidrage med. Det kan være meget forskelligt fra person til
person. Det kan være at man kan hjælpe med at skrive
indlæg eller rejse penge eller andet. Der er mange muligheder, men det vigtige er at vi hører fra folk der gerne vil
hjælpe, sådan så vi ved hvem vi kan tage fat i, når vi når til
det tidspunkt.

heden slap ud. Men det var lidt en udfordring, fordi jeg
blev nødt til at forlade gruppen og rejse hjem. Jeg prøvede
at lade som ingenting så længe som muligt, inden jeg til
sidst måtte sige, at nu skulle jeg rejse hjem. Så kunne de
selvfølgelig godt regne ud, hvad der skulle ske. Men til deres ære må man sige at jeg bad dem om at holde tæt. Og
det gjorde de faktisk.
P: Men du var selvfølgelig glad for det?
En storsmilende Rasmus læner sig tilbage og og kigger lidt
op i loftet – jo : Jeg var selvfølgelig glad for det, men der
gik meget praktik i det, lige dér. Så jeg nåede ikke at være
meget glad for det, for jeg skulle koncentrere mig om at
skaffe en flybillet og komme forbi hotellet og hente min
bagage og komme ud til lufthavnen. Og så havde jeg en
nat i flyet, hvor jeg selvfølgelig var meget spændt på hvad
der skulle ske. Selvom jeg egentlig havde en god plads
hvor jeg kunne ligge ned og sove så fik jeg kun sovet en
time på vej hjem. Så stod jeg pludselig overfor Kronprinsen og blev udnævnt. Det var meget intenst., siger Rasmus Jarlov og har igen ansigtet i mere alvorlige folder.
P: Erhvervsministeriet er et stort ministerium med mange
styrelser under sig: Finanstilsynet, Søfartsstyrelsen, Finansiel Stabilitet, Visit Denmark, Vækstfonden, Konkurrenceog forbrugsstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Patent-og varemærkestyrelsen, Dansk Standard, Erhvervsstyrelsen… og
mere endnu. Ville det ikke have været bedre at være kirkeminister? Så havde indlæringskurven ikke nødvendigvis
været så stejl, som statsministeren kommenterede ved din
indsættelse?
R: Nej men det er rigtigt, det er et stort spring. Man kunne
godt have startet med et meget mindre ministerium og
man kunne også godt have startet uden at sidde i regeringens økonomiudvalg. F.eks. hvor jeg skal være med til at

Da opringningen kom
P: Du er blevet udnævnt til erhvervsminister for ganske nyligt. Historien er at du får en SMS fra Pape Hvad tænkte
du? Hvad gik tankerne på hjem i flyet?
R: Det var et meget intenst døgn. Jeg sad ovre i Washington til møde hos den danske forsvarsproducents
amerikanske afdeling af Terma. Jeg havde først sent set
nyheden om at Brian ville stoppe. Han havde skrevet en
mail ud til os, men den havde jeg ikke set, fordi jeg ikke
havde internetforbindelse på min telefon i USA. En time
og et kvarter senere fik jeg en sms fra Søren om, at jeg
skulle ringe; jeg ringer til ham, og han siger, at det er besluttet, at det er mig, der skal overtage posten. Det sværeste var, at skulle lade som ingenting overfor de 10 andre
folketingsmedlemmer, som var med på turen, fordi jeg
Vores erhvervsminister fortæller om overraskelsen, da han
havde fået at vide hjemmefra, at de ikke ville have at nyfik opringningen fra Søren Pape. Foto Martin Frøland
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lægge finanslov og træffe de andre store økonomiske beslutninger for regeringen, så det er selvfølgelig et rigtigt
stort spring. Der er meget jeg skal lære, det er jeg ikke i
tvivl om. Men det er jo ikke noget jeg bestemmer og der
er jo nogle opgaver der skal løses og der er mange opgaver som Brian har løst indtil videre som skal overtages af
nogen andre og det bliver så mig, det gør det.
P: Hvordan sætter du dig egentlig sådan ind i et nyt ministerområde?
R: Jeg lægger så mange timer, jeg overhovedet kan, her i
starten i at få talt med alle de folk der er i ministeriet og få
læst om alle de styrelser og enheder der ligger under ministeriet. Og så arbejder jeg mig langsomt ind i sagerne.
Men der er meget man skal have styr på.
P: Hvad har været den største skuffelse ved at være minister?
R: Den største skuffelse? (Griner) Jeg synes ikke der har
været ret mange skuffelser, indtil videre. Jo, den største
skuffelse det har været at jeg ikke har kunne lave noget
som helst i juli måned fordi alle er på sommerferie. Det
har nok været min største skuffelse, fordi umiddelbart så
er jeg meget indstillet på at, eftersom jeg ikke ved hvor
lang tid jeg får her som minister før et valg, så vil jeg bare
gerne arbejde igennem og nå så meget som muligt. Men
så fandt jeg ud af at der er en måned her hvor jeg ikke kan
lave noget, for hvis jeg skal lave noget, så skal jeg have
embedsmændene med, – og de er her ikke.
P: Hvad har overrasket dig mest? Hvis vi skal se bort fra at
folk har holdt ferie…
R: Jamen det har overrasket mig hvor mange folk der faktisk er omkring mig. Altså det ministersekretariat som jeg
har her, hvor stort det faktisk er. Jeg har 10 mand der kun
arbejder på at sikre, at jeg kan arbejde så effektivt som
muligt. Fire sekretærer, en chauffør og pressefolk osv. Det

har overrasket mig, hvor stort det set-up er. Som Troels
Lund sagde til mig, så er det ligesom at sidde i en formel
1-bil at være minister. Man skal ikke trykke ret meget på
speederen for at få rykket i tingene fordi man har så stort
et apparat der kan hjælpe med til at få flyttet på tingene.
P: Du har ansat en ny politisk rådgiver.
R: En gammel kending. Sille Beck-Hansen som nogen i
hvert fald vil kunne huske som næstformand for Konservativ Ungdom, og som har været min sekretær i folketinget
tilbage i 2010 og 11, da jeg sad i folketinget første gang og
som jeg derfor kender rigtig godt. Og som jeg har været
glad for gerne vil arbejde med mig igen. Hun har været
ude og arbejde i bil- og energibranchen, og har derfor lært
en masse om interessevaretagelse samtidig med at hun
ved en masse om politik i forvejen. Hun er også tidligere
folketingskandidat, så hun ved alt, og det er en rigtig god
person at få om bord.

Politiske mærkesager

P: Hvilke erhvervsmæssige mærkesager har du eller har du
sat dig i din ministertid?
R: Jamen jeg vil gerne være en erhvervsminister som hjælper med at gøre livet simplere for virksomheder. Min vigtigste dagsorden er regelforenkling - især for små virksomheder. Jeg ved hvor besværligt det er at have en lille virksomhed. Hvor meget tid man bruger på administration.
Det vil jeg gerne prøve at gøre lettere for virksomhederne.
P: Er der noget du savner, ved ikke at være menigt folketingsmedlem?
R: Ja, jeg savner selvfølgelig at kunne blande mig i forsvarspolitik, det kan jeg ikke så meget mere, fordi jeg ikke længere er formand for forsvarsudvalget, siger Rasmus Jarlov
og kigger over mod de tre små jagerfly modeller fra tiden i
forsvarsudvalget. Man kan jo ikke det hele, og det er klart
at jeg er mere snævert fokuseret på erhvervspolitik nu,
hvor jeg tidligere har været ordfører for rigtig mange forskellige områder. Men jeg er glad for at få den mulighed
her, og håber at jeg kan nå rigtig meget i min tid som minister.
P: Du ser ud til at være i god form på trods af de mange
opgaver (med slet skjult misundelse). Hvor ofte motionerer du egentlig?
R: Tak! Jeg motionerer 4-5 gange om ugen. Jeg løber, går i
fitnesscenter og spiller fodbold en gang imellem. Og så
bruger jeg jo sommerferien til at få rørt mig lidt. Nu har
jeg cyklet Læsø og Anholdt rundt her i min sommerferie.
Jeg aflyste en tur til Asien, fordi at jeg gerne ville blive
hjemme og få styr på det hele som ny minister. Men så
har jeg været lidt rundt i Danmark i nogle dage, i stedet
Redaktionen på besøg hos ministeren. Foto Martin Frøland for.
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P: Du kan virke som en privat person. Hvad tror du at folk
som ikke kender dig vil være mest overraskede over, hvis
de lærte dig at kende?
R: Årh, de vil nok være overraskede over hvor meget cola
jeg drikker.
P: Det var meget privat...
Rasmus smiler skævt og siger: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg
hører jo tit, at jeg virker meget reserveret. Når så mange
siger det, så er det jo nok rigtigt, at det er sådan jeg virker.
Og det er jeg sikkert også. Men jeg gør mit bedste for, at
folk skal synes, at jeg er en flink og rar person alligevel.
P: Der er valg inden et år. Hvordan arbejder du med dine
mærkesager indtil da?
R: Ja det er jo vigtigt at sige, at jeg stadigvæk, selvom jeg
er minister og har fokus på erhvervspolitik, stadig har rigtig meget fokus på Gentofte. En af de opgaver, som jeg
glæder mig allermest til som erhvervsminister, er at jeg nu
står i spidsen for regeringens hovedstadsudvalg, hvor vi
her til vinter kommer med en plan for, hvordan vi vil udvikle hovedstaden. I den forbindelse skal jeg, her i løbet af
efteråret, rundt i hele hovedstadsområdet og samle idéer
til, hvad vi kan gøre for at få en stærk hovedstad. Der er og
der har været rigtig meget fokus på udviklingen af landområder i Danmark og det er også rigtig vigtigt, men jeg
glæder mig selvfølgelig også meget til at gøre noget for
udviklingen af hovedstaden.
P: Hvis det ulykkelige skulle ske, at du ender i oppositionen
efter næste valg… Hvad vil du så arbejde for?
R: Jeg vil selvfølgelig gerne have forsvarsområdet igen hvis
vi skulle komme i den situation, men det kommer jo an på
hvilken folketingsgruppe vi får. Jeg håber meget at vi får
en større folketingsgruppe, uanset om vi kommer i oppositionen eller om vi genvinder regeringsmagten. Det er
svært kun at være 6 medlemmer af folketingsgruppen.
Der er for mange områder man skal dække per person.
Hvis vi kan komme op og blive bare 9-10 stykker, gerne
flere, så vil det gøre en verden til forskel. Så vil vi pludselig
have mulighed for også at være aktive på f.eks. kulturpolitik eller forskningspolitik. Områder som vi nok ikke har
fået markeret os så meget på i den her valgperiode fordi vi
har været for få mennesker til at kunne løfte alle områderne. Så det er sådan noget jeg håber og tror rigtig meget
på. Der er i hvert fald meget der tyder på at vi får en lidt
større folketingsgruppe og det kommer til at gøre rigtig
meget for os som parti.
Tiden er ved at være gået. Ministersekretæren har allerede stukket hovedet ind for noget tid siden, som signal
til, at ministeren skal videre til et møde. Vi får rundet af,
og ønsket god sommer – på vej ud ser vi ministerbilen holde klar. Der er vist ikke meget sommerferie til en nyudnævnt erhvervsminister.

Jeg går til kamp
mod reglerne
Af Rasmus Jarlov, erhvervsminister

Uanset hvor længe jeg kommer til at være erhvervsminister, bliver min vigtigste mission at gøre
livet nemmere for
store og især små
virksomheder ved at
forsøge at afskaffe
regler, girokort og
bøvl. Jeg har selv en
lille virksomhed og synes, det er afgørende, at
Danmark ikke sander til i
bureaukrati. Jeg vil gå til kamp
mod reglerne. Der er alt for mange af dem, og det koster
blod, sved og tårer ude i de små virksomheder. Jeg vil gøre
mit til, at vi får enklere regler, mere simple systemer og
færre byrder for dansk erhvervsliv.
Et af mine andre fokus områder vil være mit ansvar
som formand for regeringens hovedstadsudvalg. Jeg vil
her til vinter præsentere en stor plan for, hvordan vi udvikler vores hovedstadsområde. Den vil bl.a. indeholde
løsninger på, hvordan vi får en sammenhængende og god
infrastruktur, plads til de mange borgere, vi ved, der kommer til hovedstadsområdet, hvordan vi tiltrækker den rette viden og kompetencer, og ikke mindst sikrer et godt og
grønt miljø. Det er vigtigt for dansk økonomi, at vi har et
stærkt hovedstadsområde, der kan klare sig i konkurrencen med andre nordeuropæiske storbyer.
Jeg kommer også til at kæmpe for en finanslov med
markante konservative aftryk her til efteråret. Udover de
almindelige konservative mærkesager som lavere skat,
stram udlændingepolitik og miljøbeskyttelse, har jeg
blandt andet fået afsat penge til Mindelunden, så den får
600.000 mere om året til en tiltrængt opgradering.
Jeg er allerede godt i gang med arbejdet som erhvervsminister, og jeg glæder mig meget til den kommende tid,
hvor mit altoverskyggende fokus vil være på at gøre tingene nemmere og enklere for dansk erhvervsliv.
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Partiets landsråd den 22.-23.
september

Danmark i perspektiv
– hvor skal vi hen?

Er det i år, du skal med til landsrådet?
Vi plejer at være mange fra Gentofte,
som benytter lejligheden til at diskutere politik, møde politiske venner og
høre om vores politikeres mærkesager.
I år skal vi desuden vælge den konservative liste til europaparlamentsvalget.
Som sædvanligt vil der være forskellige politiske indstillinger, som debatteres. Vi har fra Gentofte denne
gang to indstillinger med, nemlig om
miljøpolitik og kulturpolitik. Det er
Jesper Marcus og Andreas Weidinger,
som har deltaget i arbejdet med indstillingerne.
Lørdag aften er der desuden mulighed for at deltage i den traditionsrige
landsrådsfest.
Derfor, gå ind på partiets hjemmeside og meld dig til, her:
https://lr.konservative.dk/.

er titlen på et foredrag, som den
kendte erhvervsmand og senest deltager i flere TV- programmer Asger Aamund holder

Vælgerforeningens medlemmer inviteres til en dejlig julemiddag bestående af flæskesteg, ris à l´mande og kaffe på Restaurant Strandlund, Strandlund 102

torsdag d. 25. oktober kl. 19.30

onsdag den 12. december kl. 18

Indlægget er en gennemgang af
den forventede økonomiske og politiske udvikling i Danmark de næste par
år med en belysning af vore udviklingsmuligheder, men også af de trusler, der lurer forude.
Emnet bliver yderligere interessant, da et folketingsvalg står for døren
Mødet finder sted i kantinen på
rådhuset og alle er velkomne.

Vi har i år fået vort nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlem Andreas
Weidinger til at holde en lille tale efter middagen. Andreas blev indvalgt
som nr. 3 med et flot personligt stemmetal, og sidder bl.a. i socialudvalget
og skoleudvalget. Indtil marts i år var
Andreas formand for Konservativ Ungdom på landsplan og er derfor en aktiv ungdomspolitiker.
Traditionen tro har vi derefter tallotteri, kr. 5 pr. plade og i lighed med
tidligere år, modtager vi med glæde
gaver, der kan anvendes som gevinster.
Pris for denne aften kr. 250,- og tilmelding sker til vælgerforeningens
kontor på tlf. 39 90 22 09 eller på mail
kontoret@gentoftekonservative.dk.
Vi glæder os til at byde velkommen
til denne hyggelige aften.

Unikt
Smykkedesign
Unikt
håndværk
Gentoftegade 33 · Tlf. 39 65 02 0
www.guldsmedpoulsen.dk
Åbent: tirs-tors: 10-17:30 · fre: 10-18 · lør: 10-13
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Invitation til julemiddag

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

Frikke’s
Tagdækning Aps
Icopal PLUS leverandør

Erikavej 23 · 2820 Gentofte

40 31 05 01

Kort nyt ■

Fra den seneste
generalforsamling

Indkaldelse til
generalforsamling

På den seneste generalforsamling var
der genvalg til formand Birgitte Dember, og Jan Sandberg valgtes til næstformand. Søren Schock Petersen blev
valgt til kasserer, og der var desuden
genvalg til Lise Rovsing og Martin Frøland i forretningsudvalget. Suppleanter til forretningsudvalget er Peter
Naumann og Per Bruun Andersen.
Mangeårigt FU-medlem Allan Andersen, som samtidig er meget aktiv i
bladudvalget, stoppede ved generalforsamlingen i forretningsudvalget, og
generalforsamlingen takkede for hans
arbejde igennem mange år.
Christian Buje Tingleff, Niels Lund,
Jacob Vilner, Anders Holde og Bent
Jespersen blev valgt til hovedbestyrelsen.

Der indkaldes til generalforsamlig i
vælgerforeningen

Tirsdag den 26. februar kl. 19.30
på Rådhuset, Bernstorffsvej 161,
Charlottenlund.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om virksomheden i det
forløbne år og fremlæggelse af planer for foreningens virksomhed i
det kommende år.
3. Fremlæggelse af det af Hovedbestyrelsen godkendte reviderede
regnskab
4. Fastlæggelse af det årlige kontingent for det følgende år.
5. Indkomne forslag.
6. Beretning fra den konservative
kommunalbestyrelsesgruppe om
gruppens politik.
7. Valg af formand.
8. Valg af næstformand
9. Valg af yderligere 3 medlemmer
samt 1. og 2. suppleant til vælgerforeningens forretningsudvalg.
10. Valg til Hovedbestyrelsen.
11. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse.
12. Opstilling af folketingskandidat.
13. Valg af delegerede til partiets
landsråd, jf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation §
4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse.
14. Politisk drøftelse.
15. Valg af delegerede til storkredsforsamlingen.
16. Eventuelt.

Konservativ snudetur!
En flok hundeglade konservative lagde vejen forbi Gentoftes smukke
Bernstoffpark!
Det blev til en times gåtur, hvor
snuderne fik fri leg, og de tobenede
fik vendt verdenssituationen med
konservativt perspektiv!
Undervejs blev der sendt mange
tanker til Borgmester Hans Toft og
gruppen, der sikrede, at parken
fortsat giver mulighed for at gå tur
med hunden uden snor!

Fra forårets møder
Blandt møderne i foråret var møder
med Per Stig Møller, Naser Khader.

Indkomne forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal
skriftligt være formanden i hænde
senest 5 dage før generalforsamlingen.
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Kalender

September

December

Tirsdag den 18. kl. 19.30
Møde i vælgerforeningens hovedbestyrelse (kun for HB’s medlemmer)

Onsdag den 12. kl. 18.00
på Strandlund
Vælgerforeningens traditionelle julemøde med julemiddag, spil med spændende
gaver, juletale af KB-medlem Andreas
Weidinger samt besøg af borgmester
Hans Toft. Se mere side 14

Weekend den 22.-23.
Partiets landsråd. Se nærmere side 14.

Oktober
Torsdag den 4.
Københavns Omegns Storkreds inviterer
til møde på Christiansborg med Rasmus
Jarlov. Mødet annonceres direkte over
for medlemmerne.
Torsdag den 25. kl. 19.30
“Danmark i perspektiv – hvor skal vi hen?
Indlæg af erhvervsmanden Asger Aamund.
Se nærmere side 14.
Søndag den 28. kl. 12.00
Rasmus Jarlov viser rundt på Slotsholmen. Arrangementet annonceres nærmere på hjemmesiden og facebook.

November
Mandag den 5. kl. 19.30
Dagligstuemøde med Rasmus Jarlov.
Annonceres nærmere. Hold øje på hjemmesiden og facebook.
Tirsdag den 27. kl. 19.30
Møde i vælgerforeningens hovedbestyrelse (kun for HB’s medlemmer)

Mandag den 17.
Vælgerforeningen ønsker glædelig jul ved
et lille uformelt arrangement. Hold øje
med facebook og nyhedsbreve.

Februar
Onsdag den 6. kl. 19.30
Møde i vælgerforeningens hovedbestyrelse (kun for HB’s medlemmer)
Tirsdag den 26. kl. 19.30
på Rådhuset
Generalforsamling i henhold til vedtægterne. Se indkaldelse side 15
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

