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21.995 vælgere satte den 21. november deres kryds ud ved liste C. Det var 37,1 pct. 
af vælgerne på Frederiksberg. Og det svarer til en fremgang på 1,4 procentpoint i 
forhold til valget i 2013. 
Hvor vi konservative gennem flere år har været dømt ude, så har vi endnu engang 
bevist, at Frederiksbergborgerne foretrækker os Frederiksberg konservative. Det 
er uanset, hvordan man end vender og drejer det, en klar sejr!

En af årsagerne til vores valgsejr, er den rigtig gode valgkamp, vi har ført. Tak til alle 
jer, der har bidraget med at hænge plakater op, lavet facebookfilm, delt flyers ud, 
deltaget i debatterne og talt med borgerne. Det har været en kæmpe indsats. Og 
det var det hele værd! Tak til jer alle. 

Desværre gik vore gode samarbejdspartnere tilbage. Ligesom de Radikale kort før 
valget besluttede sig for at opsige vort mangeårige og gode samarbejde. Derfor 
blev valgaftenen en sand gyser, hvor resultaterne i løbet af nogle intensive timer 
omkring midnat bølgede frem og tilbage. Og heldigvis endte aftenen med et snæ-
vert flertal til Venstre, Liberal Alliance og os Konservative. 

Vælgerne sendte et klart signal til os. De sendte et signal om, at de ønsker endnu 
mere samarbejde i Kommunalbestyrelsen. Det er reelt en opbakning til den linje, 
som vi Konservative hele tiden har stået for. Men vi vil i den kommende periode 
arbejde for endnu mere samarbejde i Kommunalbestyrelsen. Og det er grunden 
til, at vi her i dagene efter valget har arbejdet for en endnu bredere konstituering, 
som favner partierne henover midten. 
Den 30. november indgik vi nemlig en bred aftale, som sikrer udvalgsformands-
poster til oppositionen og, at vi konservative sikres borgmesterposten i perioden 
frem til 2021 – uden modkandidater.
Og det er min ambition, at det brede samarbejde også kommer til at gælde i det 
daglige, hvor vi forhåbentligt kommer til at se endnu flere brede forlig. Jeg vil gøre 
mit, men jeg vil også appellere til partierne på venstre side af midten, om at tage 
ansvaret på sig og søge kompromisset. Nu går det politiske arbejde i gang. 
Mange spændende opgaver vinker forude. Hvad skal der ske med Hospitalsgrun-
den? Hvordan tager vi bedst imod den nye metro? Hvordan holder vi fast i den 
gode Frederiksbergservice?
Jeg er helt overbevist om, at vi finder de mest robuste svar i en samarbejdende 
kommunalbestyrelse – under fortsat konservativ ledelse. Jeg glæder mig til de næ-
ste fire års arbejde!

De bedste hilsner 
Jørgen Glenthøj

Frederiksberg- 
borgerne har talt
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Frederiksberg Konservative havde et rigtigt flot valg tirsdag d. 21. november 2017. 
Vi gik frem i stemmetal, i procent og et mandat frem. I alt fik vi 21.995 stemmer 
og 37,1%. På flere afstemningssteder fik vi næsten 40% af stemmerne, og faktisk 
40,5% af stemmerne på Ny Hollændervej Skole. Det var et super valg, og Frederiks-
bergborgerne stemte ja ”for det Frederiksberg, du holder af”.

Der var spænding op til valget, og det er rigtigt, at det var tæt løb på selve valgnat-
ten. Men overskrifterne og dommedagsprofetierne om, at Frederiksberg er ved at 
blive et rødt har ikke hold i virkeligheden. De røde partier havde elendigt valg. Kun 
34,3% af Frederiksbergborgerne stemte ægte rødt i form af Socialdemokratiet, SF 
og Enhedslisten. Altså meget mindre end den flotte opbakning, som Frederiksberg-
borgerne gav Frederiksberg Konservative. Selv med Alternativets stemmer kan rød 
blok kun snige sig op på 39,8% af stemmerne. Så at udlægge kommunalvalget til en 
rød sejr svarer næsten til hvad man i gamle dage kunne forvente at læse i Pravda 
eller Land og Folk. Kikker vi tilbage viser det endnu tydeligere, at Frederiksberg-
borgerne ikke har stemt rødt. Ved kommunalvalget i 2009 fik Socialdemokratiet, 
SF og Enhedslisten hele 44,4% af stemmerne. Så det der denne gang alene har 
gjort forskellen er, at De Radikale har skiftet side. Havde Radikale ikke det, vil det 
have været en massivt valgsejr til den linje, som vi sammen med Venstre, Liberal 
Alliance og Radikale har stået for hele den sidste valgperiode. Sammenligner vi igen 
med valget i 2009, havde rød blok med Radikale faktisk flertal på 50,3% mod 49,0% 
til den blågrønne blok bestående af Frederiksberg Konservative, Venstre, Liberal 
Alliance og DF. Så glem fortællingen om, at Frederiksberg er ved at blive mere rødt 
og derfor bliver mere og mere som København. Nej, Frederiksberg er ved at blive 
mere og mere Frederiksberg konservativ. Så er det dog rigtigt, at vi tilbage i tid og 
i perioder har haft flertal alene. Men vi har også stået svagere, og flere af vores æl-
dre medlemmer husker sikkert 1978, hvor vi kunne havde tabt borgmesterposten, 
men trods alt blev reddet af De Radikale under forudsætning af at vi stillede med 
en ny borgmesterkandidat, som så blev John Winther. 
Der er kun en måde at udlægge valget på, og det er en sejr til borgmester Jørgen 
Glenthøj og holdet at 26 kandidater. Men det er også en sejr til den måde, som vi 
valgte at køre valgkamp på denne gang. En valgkamp hvor vi gav endnu mere plads 
til de enkelte kandidater, hvilket helt sikkert har trukket flere nye vælgere til. Nu skal 
vi lige have analyseret valget og selve valgkampen med henblik på at stå endnu 
stærkere til kommunalvalget til 2021. Her er ambitionen naturligvis, at vi igen får 
absolut flertal. Det mål er faktisk inde for rækkevidden, hvis vi gør tingene rigtigt og 
ikke mindst holder sammen. 

Formand for vælgerforeningen
Claus Wagenblast-Franck

Den grønne ø
i det røde hav
blev mere grøn
d. 21. november
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Ud af 26 kandidater blev disse 
valgt ind i kommunalbestyrelsen:
Jørgen Glenthøj 6.124 stemmer
Simon Aggesen 1.613 -
Pernille Høxbro    655 -
Helle Sjelle    483 -
Brian Holm    479 -
Fasael Rehman 453 -
Stig Elling 450 -
Alexandra Dessoy 422 -
Merete Winther Hildebrandt    416  -
Flemming Brank 408 -
Nikolaj Bøgh 372 -

Suppleanter:
Karsten Skawbo-Jensen    349 -
Carina Høedt 298 -

Til lykke til jer alle
Desværre kunne alle kandidater ikke blive valgt – det 
vidste vi jo alle på forhånd. Men fra redaktionens side 
skal der lyde en stor tak fordi I alle 26 stillede jer til rådig-
hed for partiet. Tak for samarbejdet. Og husk! Selv om 
man ikke er blevet valgt ind, har man været med til at løf-
te den store opgave at holde Frederiksberg konservativ. 
Der vil altid være brug for jer i partiet fx i bestyrelsen, 
redaktionen eller ved diverse arrangementer. Som det 
så ofte er blevet sagt: Valget vindes mellem valgene!

På vegne af redaktionen
Bente Winkel

VALGETS
RESULTAT
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Ure
repareres
Vi henter og bringer
Nye og gamle ure 
repareres på vort 
eget værksted med
tradition for den 
f inste håndværks-
mæssige udførelse. 
Indhent venligst 
uforpligtende tilbud.
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ADVOKATFIRMAET

HAGEN HAGENSEN

Arv · Testamenter
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Advokat
Frants Hagen Hagensen

Frederiksberg Allé 51 · 1820 Frederiksberg C
Tlf. 33 31 10 30 · hagensen@mail.dk

Vi har også 
plads til din 

annonce

General-
forsamling 2018
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag den 31. januar 2018 kl. 19.30
Frederiksberg Hallerne, Jens Jessens Vej 20, 2000 Frederiksberg

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:

For de under punkt 11 nævnte valg gælder, at delegerede og suppleanter vælges i 
nummerrækkefølge, således at suppleant nr. 1, 2, 3 osv. overgår til delegeret pladser 
i den udstrækning dette måtte blive aktuelt efter folketingsvalg, ligesom de sidste 
valgte delegerede overgår til hhv. 1., 2. og 3. osv. suppleant-pladser, såfremt dette 
bliver påkrævet.

Som delegerede kan vælges medlemmer af foreningen, der har betalt det sidst op-
krævede kontingent, såfremt medlemmet på tidspunktet for Landsrådets afholdel-
se har været medlem i mindst 1 måned.
Forslag, der ønskes bragt til afstemning under indkomne forslag, skal være forman-
den i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 1. Valg af dirigent
 2.  Beretning om foreningens 

virke i det forløbne år 
 3.  Godkendelse af det reviderede 

regnskab
 4.  Fastsættelse af kontingent frem 

til næste ordinære generalfor-
samling

 5. Indkomne forslag
 6.  Beretning fra den konservative 

byrådsgruppe om gruppens 
politik

 7. Valg af formand
 8. Valg af næstformand

 9.  Valg af 7 bestyrelses- 
medlemmer samt en 1. og  
en 2. suppleant for disse

 10. Valg af folketingskandidat
 11.  Valg af delegerede til partiets 

landsråd, jfr. Vedtægter for 
Det Konservative Folkepartis  
organisation § 4, stk. 2, pkt. 11  
og 12, samt suppleanter for disse

 12.  Valg af 2 revisorer og suppleanter 
for disse

 13. Politisk drøftelse
 14. Eventuelt

Tak til alle jer!
Som bekendt gik vi konservative frem ved kommunalvalget den 23. novem-
ber. Dette skyldes ikke mindst de mange penge, vælgerforeningens med-
lemmer var så venlige at støtte valgkampen med. Jeg har som foreningens 
kasserer været ganske overvældet over den positive stemning, og er nu ved 
at gøre regnskabet færdigt, så I kan få tallene på den kommende generalfor-
samling den 31. januar.

Mange tak på hele bestyrelsens vegne
Jørgen Gawinetski



6

Af Jesper Steen Andersen

Til slut sad vi inde på kontoret, hvor følgende interview fandt 
sted:

Hvad synes du om at være i praktik på i SIND Frederiksberg?
En rigtig god oplevelse. Fine, hyggelige lokaler. Mange aktivi-
teter og engagerede medlemmer.

Hvad synes du om at møde græsrødderne?
Det er hos græsrødderne, det vigtige sker. Det er her daglig-
dagen er. Der er den, der skal hænge sammen, hvis man skal 
have en god tilværelse.

Hvad synes du om som politiker at have psykiatri som dit 
område?
Det er mere spændende end jeg oprindeligt troede, fordi 
psykiatrien i disse år gennemgår en fantastisk udvikling hen 
imod det, det kaldes ”Recovery”, fokus på håb, muligheder 
og ligeværd.

Har du som konservativ nogle særlige mærkesager?
Som konservativ er det vigtigt at se på de grupper, som de 
andre glemmer, fx psykisk syge.

Bliver de psykisk syge stigmatiseret i Dagens Danmark?
Ja, det gør de desværre stadigvæk. Det er blevet lidt mindre 
mystisk med tiden, men det er stadigvæk lettere at have en 
brækket arm end et skrøbeligt sind.

Er psykisk syge farlige?
Ja, psykisk syge er farlige for sig selv. Det går hårdt ud over 
deres jobsituation, deres økonomi, deres familieliv osv. Men 
psykisk syge er yderst sjældent til fare for alle andre.

Hvordan kan psykisk syge gøre en indsats for samfundet?
SIND er et glimrende eksempel på en frivillig forening, hvor 
man kan hjælpe andre og sig selv. Man kan fx være bisidder, 
besøgsven, lave aktiviteter og gøre politisk arbejde som in-
teresseorganisation og arbejdsmarkedet skal blive bedre til 
at rumme også mennesker, som ikke er hundrede procent 
strømlinede fx i flexjob.

Hvad kan almindeligt konservativt partimedlem gøre for de 
psykisk syge?
Politisk set kan vi prioritere det, satse på det i vores priori-
teringer og som mennesker – også konservative mennesker 
– kan vi opføre os ordentligt og respektfuldt over for hinan-
den, uanset hvilke varianter vi måtte komme i.
Til sidst et citat fra Karsten Skawbo-Jensens valgmateriale 
under overskriften ”Styrket Psykiatri”:
”Psykiatrien skal være recovery-orienteret og fokusere på 
muligheder, håb og ligeværdigt samarbejde mellem patient 
og læge. Medicin skal suppleres med psykoterapi, aktivitet, 
individuelle handleplaner, gode rammer, socialhjælp osv. 
Antallet af bæltefikseringer er faldet med 44 pct. og skal 
fortsat reduceres.”

 

Karsten Skawbo-Jensen 
i Praktik i SIND Frederiksberg
Fredagsåbent i SIND Frederiksberg bød på et usædvenligt indslag, da der var  
frivilligdag i september måned. Vi var glade for at få Karsten Skawbo i praktik, 
hviklet medførte en livlig debat mellem de fremmødte og formanden for psykiatri- 
udvalget i regionsrådet. 
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Efter en hektisk valgkamp, hvor alle vor kandidater fortjener stor ros for indsatsen, er 
Konservative Kilder og Kritikere, ved at være klar til sæsonen 2018. Vi har endnu ikke 
fået dato på de forskellige debatsaloner på plads men de vil ligge med to i vinter/forår 
og to i efterår/vinter 2018. Dato for den enkelte debatsalon vil blive oplyst på sædvanlig 
vis, ved mail og på Facebook/K-debat.
Vore forventninger til programmet er som følger. Vi håber at I vil møde spørge- og de-
batlystne op!

Videnskabelige foredrag
med spørgsmål og debat

Dr. Phil. Jon A. P. Gissel
Emne: Konservatisme og kulturkamp

Jon A.P. Gissel dr.phil. i historie og forfatter til værket Konservatisme og Kulturkamp om 
de danske kulturkonservative og deres forsvar mod åndsradikalismen i slutningen af 
1800-tallet. 

Centerleder PHD cand. scient. pol. Henrik Breitenbauch 
Emne: Konservativ forsvarspolitik

Adjunkt, Cand. Merc. Fil. Rasmus Ulstrup Larsen
Emne: Liberalismens begrænsninger

Cand. Mag. i tysk og religionsvidenskab Johan Christian Nord
Emne: Grundtvig og konservatismen

Johan Christian Nord er valgmenighedspræst i Kjellerup og Omegns valgmenighed, 
ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og grundtvigsk altmuligmand. Han bidrager 
jævnligt til tidsskrifter og bøger, holder foredrag om dansk åndshistorie og dens betyd-
ning for vores tid.

Jesper L. Matthies

Konservative  
kilder og kritikere, 
debatsaloner 2018
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Af Nikolaj Bøgh, folketingskandidat

Kommunalvalget er overstået, og selvom der er utallige lo-
kale årsager til, at valgresultatet blev, som det nu blev, så 
er der naturligvis også landspolitiske tendenser at spore i 
det, som kan give anledning til nogen refleksioner over ten-
denserne i dansk politik, her hvor der formentlig er knap 
halvandet år til næste folketingsvalg.

Fremgang til de konservative
For os konservative blev det et godt valg, hvor partiet gik 
frem, men desværre også mistede en håndfuld borgme-
sterposter, herunder alle poster vest for Storebælt. En del 
af disse borgmesterposter skyldtes dog stor taktisk snedig-
hed efter valget i 2013, som ikke nødvendigvis kunne veks-
les til langsigtet konservativ opbakning. Til gengæld var der 
over en bred kam fremgang eller status quo på en meget 
højt niveau i de kommuner, hvor vi konservative i forvejen 
stod stærkt, herunder stærke bastioner som Frederiks-
berg, Gentofte, Høje Taastrup og Vallensbæk. Det er der 
en vigtig lære i, nemlig at de konservative i de pågældende 
kommuner i høj grad har haft succes med at realisere den 
konservative grundtanke, at vi ikke er partiet for bestemte 
befolkningsgrupper eller klasser, men er et parti for alle, 
der har som sit overordnede mål at skabe et samfund, 
som alle borgere kan spejle sig i og være en del af. Det er 
i høj grad lykkedes bl.a. på Frederiksberg, og det kvitterer 

borgerne for. Derfor er de konservative fortsat landets 3. 
største kommunale parti, og det bør fortsat være en stor 
inspirationskilde for partiet på Christiansborg, som gør det 
godt for tiden med bl.a. en meget tydelig profil på de tre 
ministerområder – det rets-, erhvervs- og socialpolitiske 
område, men fortsat også godt kunne bruge en bredere 
profil med mere vægt på vigtige konservative mærkesager 
som bl.a. uddannelses-, miljø- og kulturpolitik.

Byggesten
Det er ikke fordi, vi er usynlige på disse områder, og det 
er også vanskeligt at prioritere alt lige højt i en folketings-
gruppe med kun seks medlemmer, men det er ikke desto 
mindre nogen af de områder, hvor vi skiller os markant ud 
fra de øvrige borgerlige partier, og som spiller en central 
rolle i konservatismen. Derfor er de vigtige byggesten i en 
mere markant fremgang for partiet end den, vi indtil nu har 
kunnet aflæse i meningsmålingerne.

En vigende tendens
Kommunalvalget bekræfter desværre overordnet set det 
borgerlige Danmarks vigende tendens, som vi har kunnet 
se på landsplan gennem længere tid. Venstre fik et dårligt 
valg, gik 3,5 procent tilbage og mistede 79 mandater samt 
mange vigtige borgmesterposter over hele landet. DF fik et 

PÅ BORGERNES SIDE

Amager Autolakering
Tre årtier med styr på kvaliteten 

Bjørnbaksvej 14 · 2770 Kastrup · TLF. 3250 2300

www.amagerautolakering.dk Hugo Andersen · Direktør
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rigtig dårligt valg, hvor partiets ambitioner om at få sit store 
gennembrud som kommunalt parti blev gjort grundigt til 
skamme, og LA’s valg var heller ikke særlig godt.

Velfærd eller skattelettelser
Den store vinder blev Socialdemokratiet, som erobrede 70 
mandater, blev det største parti målt i både mandater og 
borgmestre og fik generobret flere vigtige borgmesterpo-
ster. Over hele landet kørte Socialdemokratiet kampagne 
på temaet ”Velfærd eller skattelettelser” og høstede sågar i 
en stor by som Odense fremgang på at gå til valg på højere 
skat. Det tema vil helt givet blive fortsat under det kom-
mende folketingsvalg. Men det er en falsk modsætning, 
som vi ikke bør acceptere. Den offentlige sektor i Danmark 
er jo mildt sagt ikke for lille, den er faktisk relativt set ver-
dens største, ligesom vores beskatningsniveau også er det 
højeste i verden – eller et af de absolut højeste, lidt afhæn-
gig af, hvordan man gør det op.

At administrere effektivt
Moderne mennesker kan sagtens forvente en offentlig 
service af høj kvalitet, men blot bevidstløst at pumpe fle-
re penge i den offentlige sektor er ikke klogt, og giver ikke 
nødvendigvis bedre kvalitet. Meget kunne være langt bedre 
med de ganske betydelige midler, man i dag anvender til 

offentlig service. Et enkelt – men godt – eksempel er drif-
ten af Frederiksberg Kommune, som hører til de allermest 
effektive i landet, og hvor Københavns Kommune kunne 
spare 2 mia. kr. i administrative omkostninger om året, hvis 
de administrerede lige så effektivt som Frederiksberg. Der 
er en tydelig tendens i tiden til, at dele af befolkningen føler 
sig glemt, ikke mindst på baggrund af den omfattende cen-
tralisering af den offentlige sektor, der er foregået, og som 
har efterladt store dele af landet uden en række offentlige 
funktioner, der tidligere var helt selvfølgelige.

Fokus
Det er her en vigtig konservativ opgave at insistere på, at 
der skal være ordentlige offentlige kernefunktioner i hele 
landet. Vi er på borgernes side. Ikke på den måde, at vi øn-
sker en større offentlig sektor, tværtimod. Men vi ønsker en 
mere fokuseret offentlig sektor på et højt kvalitetsniveau.
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Af Karsten Skawbo-Jensen
konservativ medlem af regionsrådet

103.325 borgere i Region Hovedsta-
den stemte konservativt ved det net-
op overståede valg til regionen. Det er 
8.578 stemmer mere end for 4 år siden 
og en procentvis fremgang på 0,6 pct. 
Før valget havde vi 5 mandater ud af 
regionsrådets 41. Og disse 5 mandater 
har vi holdt fast ved. 
Frederiksbergborgerne – og andre i re-
gionen – gav mig et fint personligt stem-
metal, så jeg kan sætte mig på det 4. 
mandat ud af vores 5 mandater. Frede-
riksberg har dermed også en stemme i 
regionen i den kommende periode, hvil-
ket jeg er meget lykkelig for. 
Selv om det blev et pænt valg for Kon-
servative, er regionsrådet stadig over-
vejende rødt, hvilket desværre gør det 
vanskeligt at forbedre akuttelefonen 
1813 og forbedre implementeringen af 
sundhedsplatformen. Men fordi noget 
er svært og møder modstand, skal det 
ikke afholde os fra hele tiden at forsøge. 
Venstre (6 mandater), Dansk Folkeparti 
(3) og Enhedslisten (4) oplevede tilbage-
gang, mens Konservative (5), Socialde-
mokratiet (13) og Radikale Venstre (3) 
holdt fast ved status quo. SF (3) og Li-

beral Alliance (2) fik fremgang, og Alter-
nativet stormede ind med 2 mandater. 

Konstituering
På valgnatten indgik vi i en konstitue-
ringsaftale med samtlige partier und-
tagen Venstre og Enhedslisten. Sophie 
Hæstorp Andersen (S) beholder der-
med sin position som regionsfomand. 
Parterne blev enige om at nedsætte et 
forretningsudvalg og disse øvrige ud-
valg: Sundhedsudvalg, Social- og Psyki-
atriudvalg, Udvalg for Forebyggelse og 
Sammenhæng, Erhvervs- og Vækst og 
Forskningsudvalg, Miljø- og Klimaud-
valg, Trafikudvalg, Særligt udvalg: Vær-
dibaseret patientbaseret styring. 
Konservative får formandsposten i det 
vigtige Sundhedsudvalg. 

Værdibaseret styring 
Sundhedsvæsenet går en spænden-
de udvikling i møde. Vi er kommet væk 
fra det årlige 2-procents-aktivitetskrav, 
og i en del forsøg fritager vi afdelinger 
for den såkaldte DRG-takststyring. Po-
pulært sagt betyder DRG, at en hospi-
talsafdeling får et beløb for f.eks. hver 
operation og for hvert kontrol-fremmø-
de i ambulatoriet. Dette kan nogle gan-
ge betyde, at man tilbyder en operati-
on, hvor genoptræning i virkeligheden 
havde været bedre for patienten. Eller 
at man indkalder til ekstra kontroller i 
ambulatorierne, hvor man måske kun-
ne nøjes med færre, vel at mærke med 
samme sikkerhed og resultat.
Det er blevet en usund praksis, som 
belønner aktivitet for aktivitetens egen 
skyld, og som koster sparsomme sund-
hedskroner, der kunne være brugt bed-
re. Vi skal hen imod en styring, som 
belønner præcis det, som giver værdi 
for patienterne. Jeg venter mig derfor 

meget af den nye særlige udvalg med 
navnet Værdibaseret patientbaseret 
styring. 

De næste 4 år 
I de kommende år skal vi se på, om der 
skal etableres en fødeafdeling på Bi-
spebjerg Hospital. Dette vil give mere 
nærhed for fødende kvinder fra Frede-
riksberg, som i dag henvises til Herlev. 
Vi skal også debattere, hvad der skal 
ske med hospitalsgrunden på Frede-
riksberg, når Frederiksberg Hospital 
lukker (desværre, og mod Konservati-
ves ønske og stemmeafgivning). Hvis 
regionen kunne overtales til at drive 
et sundhedshus på grunden, så f.eks. 
gangbesværede borgere og andre kun-
ne få taget blodprøver, røntgenbilleder 
og andet i nærområdet, så ville det være 
fint. Det bør også undersøges, om regi-
onens populære varmtvandsbassin kan 
overtages af Frederiksberg Kommu-
ne, for behovet for lindring og motion 
blandt borgere med gigt er stort. Og så 
vil jeg fortsætte mit arbejde for at beva-
re akutmodtagelsen på Frederiksberg 
Hospital, indtil hospitalet skal lukke. I 
foreløbig 2 år er det lykkedes at forhin-
dre lukningen. 

Mærkesager
Jeg glæder mig til at fortsætte med at 
arbejde for mine mærkesager, nemlig 
patientsikkerhed, kvalitet, sammen-
hæng og en recovery-kulturændring 
i psykiatrien. Jeg er også optaget af, at 
der sker en hurtigere diagnosticering, 
herunder at regionens diagnostiske 
centre bruges i større udstrækning end 
i dag. Desuden er det vigtigt, at Region 
Hovedstaden snart når frem til at efter-
leve kræft- og hjertepakker samt udred-
ningsgarantien. 

Sundhedsvalget
BLEV EN SUCCES 
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Begivenhedsrig
100 års fødselsdag
Bent Holm, der fyldte 100 år d. 1. november, havde inviteret til en flot fødselsdags-
reception i Allegade 10. Mange af vore medlemmer mødte op for at deltage i det 
festlige arrangement, hvor borgmester Jørgen Glenthøj holdt en smuk tale for fød-
selaren. 

Blandt gæsterne var også vores tidligere folketingsmedlem, Per Stig Møller, som på 
billedet ses at hilse på Bent Holm.

TAK! 
Det var en forrygende dejlig oplevelse at blive fejret i den grad, som jeg blev den 
første november i Restaurant Allegade 10! 

Omkring 50 mennesker kom fra nær og fjern for at fejre mig. Borgmester Jørgen 
Glenthøj holdt en varm tale med tak for mit virke i den konservative vælgerforening 
på Frederiksberg. 

Blandt gæsterne var også Per Stig Møller samt forhenværende borgmester John 
Winther som i sin kørestol blev ledsaget af sin datter.

Nu er jeg stadig i gang med at takke hver enkelt deltager for de mange gode gaver! 



 

JANUAR
 12.  Claus R. B. Nielsen 50 år 
 29.  Jesper Ronald Jensen 50 år

FEBRUAR
 4. Erling Dreisler 75 år 
 10. Poul Jahn 85 år 
 15. Peder Andersen 70 år 
 22. Claus Petersen 50 år 
 26.  Inger Lise Sieverts 85 år

MARTS
 1.  Søren Ole Knudsen 70 år 
 7.  Mogens Gruelund 75 år 
 18.  Kirsten Larsen 70 år
 22.  Preben Lerche 70 år 
 26.  Britt Petersen 40 år
 31.  Birthe Aasted 80 år 

MAJ
 23.  Peter Kastoft 70 år

JUNI
 5.  Erik Sørensen 75 år 
 14.  Anne-Lise Weiss 75 år
 18.  Morten Jung 50 år
 25.  H. E. Hansen 100 år
 29.  Mads Peder Jacobsen 50 år

JULI
 5.  Jens Chr. Johansen 75 år 
 7.  Poul Ipsen 75 år 
 9.  Leif Jeppesen 85 år 
 9.  Elin Tidemand 80 år 
 28.  Lis Funck 75 år

AUGUST
 5.  Esben Haulund Christensen 50 år 
 9.  Jess Millner 50 år 
 16.  Preben Pedersen 85 år 
 20.  Ewen Ritchie 50 år 

SEPTEMBER
 6.  Tove Lauritsen 75 år 
 10.  Torben Deciderius-Poulsen 60 år 
 10.  Jan Jensen 50 år 
 10. Merethe Due Jensen 75 år 

OKTOBER
 5.  Flemming Jørgensen 80 år 
 8.  Kaare Fiala 70 år 
 20.  Haldis Hougaard 95 år 
 27.  Annette B. Knudsen 70 år
	29.	 Bo	Corfitz	Ellegard 
  Holmer Frederiksen 50 år

NOVEMBER
 1.  Bent Rosendahl Holm 101 år 

DECMEBER
 3.  Annie Cloëtta Rohrsted 80 år 
 4. Michael Cederberg 50 år 
 5.  Susanne Vogt 75 år 
 6.  H. B. Wikke 101 år 
 10.  Lisbeth Garnum 70 år 
 16.  Gunver Borup Persson 70 år 
 19.  Aage Johansen 75 år 
 31.  Einar Jensen 95 år

TORSDAG DEN 18. JANUAR 2018 
KL. 17.00-19.00

Vælgerforeningen holder Nytårskur
Vi får besøg af erhvervsminister Brian  
Mikkelsen, som vil holde nytårstalen.
Vælgerforeningen giver champagne og 
kransekage.

STED: Restaurant Allégade 10.

ONSDAG DEN 24. JANUAR 2018
KL. 18.30

Møde for nye medlemmer
Invitation fremsendes direkte til de  
nye medlemmer.

ONSDAG DEN 31. JANUAR 2018
KL. 19.30

Vælgerforeningen afholder  
ordinær generalforsamling.
Se dagsorden inde i bladet.

STED: Frederiksberg Hallerne
 Jens Jessensvej 20
 Frederiksberg.

TIRSDAG DEN 20. MARTS 2018
KL. 18.30

Politik og Gule Ærter

STED: Restaurant Allégade 10, 1, sal.
PRIS: inkl. 1 øl/vin/vand.

TILMELDING NØDVENDIG:
bentewinkel@webspeed.dk
Mobil: 23382558.

VEDR. ANDRE ARRANGEMENTER
SE SIDE 7
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Fødselsdage
AKTITVITETS
KALENDER
JANUAR-JULI 2018


