
Konservative-Hørsholm 

TRYGHED  
OG ANSVAR
Få indflydelse! Stem personligt til kommunalvalget den 21. november 2017       
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Samarbejde og stabilitet
skaber bæredygtige løsninger

ALTID PLADS TIL FORBEDRINGER
Det bliver den nye kommunalbestyrelses ansvar at tegne   
rammerne og sætte kursen mod de forbedringer og resultater, vi 
ønsker at nå inden for det økonomiske  råderum. 

Erfaringerne har lært os, at det er vigtigt at sikre den rette  
balance mellem frihed og krav, og mellem tillid og kontrol. 

VI KAN NÅ LANGT
Der er gode udsigter til, at vi får større økonomisk råderum i de 
kommende år, og det åbner mulighed for både at sænke skatten 
og sætte ekstra ind på de områder, der står for tur. 

Jeg er overbevist om, at vi kan nå rigtigt langt, når vi fokuserer 
på at styrke arbejdsglæden og det personlige initiativ. 

Det betyder meget, at vi har de rigtige personer på de rigtige 
poster, så alle kan yde deres bedste. 

Hørsholms borgere er en helt unik og værdifuld ressource. 
Der findes næppe nogen anden kommune i Danmark, 
hvor så mange engagerede ildsjæle brænder for at bidra-

ge til fællesskabet og fremtiden – med frivilligt arbejde, faglig vi-
den og erfaring.   

 Jeg ser det som en borgmesters fornemste opgave at få hele 
denne levende organisme til at fungere sammen, så vi når frem 
til de bedste og mest bæredygtige løsninger på de mange udfor-
dringer. Løsninger, som vi alle kan være trygge ved og stolte af. 

ATTRAKTIV OG I GOD FORM
Hørsholm placerer sig i superligaen som en af landets mest  
attraktive kommuner. 

Beliggenheden er unik, vi har børneinstitutioner, skoler og ple-
jehjem i topklasse, et levende handelsliv og masser af fantastiske 
fritidstilbud med Kulturhus Trommen, Idrætsparken, golfbaner-
ne, skovene, stranden og Rungsted Havn som de store magneter 
for Hørsholms borgere i alle aldre.

Beslutningerne og udviklingen i Hørsholm  
præges ikke alene af person- og partisammen- 
sætningen i kommunalbestyrelsen, men i  
høj grad også af de mange kontakter mellem  
borgere, politikere og de mange medarbejdere  
i borgerservice, i vore institutioner og hos vore  
samarbejdspartnere. 

Det er derfor med stor glæde, at jeg har takket ja til igen 
at stille op som borgmesterkandidat for Det Konservative  
Folkeparti i Hørsholm, og jeg håber på et rigtigt godt valg for 
Liste C.

Med venlig hilsen

Morten Slotved
Borgmester

HUSK
Tirsdag den 21. november 2017  
er der kommunalvalg, og din stemme er med til  
at afgøre, hvem der skal udfylde borgmesterposten 
og de øvrige 18 pladser i kommunalbestyrelsen i 
Hørsholm de kommende 4 år.          

JEG ELSKER HØRSHOLM  
OG BRÆNDER FOR MIT ARBEJDE                                                     
Min baggrund som universitetsuddannet økonom og en årrække 
som chef i en stor IT-virksomhed har givet mig en solid baggrund 
for at kunne påtage mig posten som borgmester og ansvaret for  
kommunekassen og vore over 1600 medarbejdere.

 Jeg blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i 2005 og blev valgt 
til borgmester i Hørsholm første gang i 2009. 

De 12 år i kommunalbestyrelsen, heraf 8 som borgmester,  
har givet mig den bedste, praktiske efteruddannelse, man kan 
tænke sig. 

Med bred opbakning fra de øvrige medlemmer af kommunal-
bestyrelsen har jeg gennemført en lang proces med modernise-
ring og effektivisering af procedurerne i den kommunale forvalt-
ning for at sikre et solidt økonomisk grundlag og dermed større 
økonomisk råderum for de kommunale opgaver.

Der er stadig mange områder, der trænger til et løft, og mange 
igangværende projekter, der skal følges tæt, så vi sikrer, at resul-
taterne kommer til at stå mål med indsatsen. 
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Ansvar 
Tirsdag den 21. november 2017 er der valg til kommunalbestyrelsen, og din stemme er med til  
at afgøre, hvem der skal udfylde borgmesterposten og de øvrige 18 pladser i Hørsholms kommunal-
bestyrelse de næste 4 år. 

Der vil blive lejlighed til at møde det Konservative hold med 
borgmester Morten Slotved i spidsen ved en række valg- 
arrangementer. Det kommer til at foregå i Trommen og  
på gader og torve. Hold øje med tid og sted i Ugebladet og på  
Ugebladets hjemmeside. Du kan tjekke kandidaternes mærke-
sager på kandidaternes hjemmesider, Facebook og valgfoldere. 

Jeg håber på et godt valg for alle vore Konservative  
kandidater på Liste C og byder med glæde nye som gamle 
medlemmer velkommen i den Konservative vælgerforening  i 
Hørsholm.

Med venlig hilsen
Tomas Dyrbye

VI HAR ALLE ET ANSVAR
l	 Det er en Konservativ grundholdning, at vi alle må tage  
 ansvar for os selv og vore nærmeste så godt, vi kan.  
 Konservative vælgere forventer ikke, at det offentlige, sagt  
 med en moderne vending, skal ”curle” borgerne fra vugge til  
 grav.

l	 For Konservative er det også helt centralt, at alle bidrager, og  
 at alle overholder love og spilleregler. Et velfungerende 
 samfund bygges ikke af egoister, fantaster og galninge, men 
 af ansvarlige og civiliserede borgere, virksomheder og  
 politikere. 

DET POLITISKE ANSVAR      
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at opfylde den lovgivning, 
der fastlægges af regeringen. Uanset om den er blå, rød eller lilla. 

Konservative ser derfor ingen mening i at tale om blokke, når 
det gælder kommunalpolitikken. Her indgår alle partier i budget-
forhandlingerne og har på god, demokratisk vis altid mulighed for 
at opnå bred tilslutning til egne forslag.  

l	 For Konservative er det vigtigt, at der sikres stabilitet og  
 råderum, baseret på en sund økonomi, og at der opstilles  
 realistiske, gennemarbejdede planer og budgetter for  
 udviklingen, både med en kort og en lang horisont. 

ANSVAR FOR VELFÆRD     
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at Serviceloven og andre 
sociale love overholdes. Konservative har herudover specielt fo-
kus på, der skal være balance mellem de ressourcer, vi tildeler, og 
de resultater, der kommer ud af det.

Det, der umiddelbart kan lyde enkelt: højere skat = mere vel-
færd, er yderst kompliceret, når man ser på en kommune som 
Hørsholm. 

l	 For hver 100 kr., Hørsholm får mere ind i skat, skal vi aflevere 
 94 kr. til andre kommuners velfærd via de to udlignings- 
 ordninger: Hovedstadsudligningen og Landsudligningen.

    

Vi arbejder for et Konservativt flertal og ser ikke et bedre bud på,  
hvem der kan håndtere et budget på 2 milliarder med ledelsesansvar for  
1600 medarbejdere, end vores Konservative borgmester, Morten Slotved.  

Det er win-win at sænke kommuneskatteprocenten. Sænkes grund-
skylden, kommer der et 100% tilsvarende hul i kommunekassen,  
som kun kan dækkes ind af besparelser.   

I Hørsholms Konservative Vælgerforening er vi stolte af at 
kunne præsentere en valgliste med hele 19 kandidater, som 
står klar til at tage medansvar og stille deres engagement og 
arbejdskraft til rådighed for et endnu bedre Hørsholm - ud fra 
Konservative grundholdninger. 

Vores liste bringer 11 nye, kompetente Konservative ildsjæle 
på banen, side om side med de 8 erfarne medlemmer af vores 
nuværende C-gruppe i kommunalbestyrelsen. 

Det nye hold dækker hele Hørsholm Kommune geografisk, og 
på baggrund af kandidaternes faglige, politiske og personlige 
erfaringer har C stærke bud på samtlige poster i kommunal-
bestyrelsens udvalg. Brug din stemme og få indflydelse!   
 TOMAS DYRBYE   

TOMAS DYRBYE
Formand for Det Konservative 
Folkepartis vælgerforening i 
Hørsholm

l	 I 2018 skal vi sende over 600 millioner eller næsten 30% af  
 de samlede skatteindtægter til andre kommuners velfærd.

l	 Efter C’s og mange økonomers beregninger er der tale om 
 overudligning. Vi arbejder fortsat politisk for, at regeringen 
 anvender et fair beregningsgrundlag, så vi får lov til at  
 beholde flere ressourcer til vore egne borgere. 

Højere skat giver ikke mere  
velfærd – i Hørsholm. 
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Tryghed 
ET TRYGT HØRSHOLM, TÆT PÅ BORGERNE 
Vi ønsker, at Hørsholm bevares som en selvstændig kommune 
med kort afstand mellem borgerne og den kommunale service 
og administration. Det kræver, at der er styr på økonomien, og at 
vi opfylder alle krav, der stilles til forvaltningen. 

Men selvfølgelig skal vi ikke leve i vores egen lille boble, og  
det gør vi heller ikke.

l	 Vi har etableret et tæt samarbejde med Rudersdal  
 Kommune om brand-, rednings- og katastrofeberedskab, et  
 samarbejde som i 2015 blev udvidet til også at omfatte  
 Fredensborg og Allerød, og som vi gerne vil gøre endnu  
 stærkere.  

Tryghed er en forudsætning for, at vi kan trives og udvikle os,  
og for at dagligdagen og fritidslivet kan fungere. 

EN GOD START PÅ LIVET
Alle er enige om, at de første leveår er afgørende for et barns ud-
vikling, og vi har tillid til, at de enkelte børneinstitutioner sammen 
med forældrerådene kan skabe fine, små oaser, hvor både børn 
og ansatte trives.

l	 Vi kæmper imod firkantede, topstyrede krav og skemaer, 
 som stjæler tid fra pædagogernes samvær med børnene. 

l	 Vi ønsker at bevare dagplejeordningen for de mindste samt  
 støtten til forældre, som selv vil passe deres 0-3 årige  
 hjemme.  

l	 Der er skabt råderum til at tilføre ekstra ressourcer til  
 alle vore daginstitutioner for børn, 0-6 år. 

l	 Konservative ønsker at oprette en ny børneinstitution i  
 Rungsted-området.

l	 Vi arbejder for at etablere et tilbud her i Hørsholm med  
 specialuddannet personale, som i en kortere eller længere  
 periode kan modtage børn, der ikke trives i vore institutioner.

UDDANNELSE OG DANNELSE
Det er Konservatives mål at give alle børn de bedste betingelser 
for at udvikle både deres faglige, praktiske, musiske og sociale evner. 

l	 Vi ønsker, at Hørsholms skoler fortsat skal ligge helt i top,  
 både målt på det faglige niveau og på trivsel. Det giver et  
 godt afsæt videre frem i livet.

l	 Målet er 22 elever i hver klasse, og at mindst 95% af lærerne  
 skal være uddannede faglærere.

Konservative ønsker, at der investeres 100-200 mill. 
i renovering af skolerne over de kommende 5-6 år. 

Konservative ønsker at flytte Borgerservice tættere på borgerne  
– til bymidten. 

l	 En tæt koordinering mellem vore pleje- og genoptrænings- 
 centre, hospitalerne og de praktiserende læger sikrer, at vore 
 borgere altid kan føle, at de er i gode hænder.  

l	 Vejledning, forebyggelse, træning og genoptræning har høj  
 prioritet, så bevægeligheden og den gode livskvalitet kan  
 bevares igennem hele livet.

l	 Vi går ind for at anvende teknologiske hjælpemidler, som kan 
 skabe tryghed for syge, ældre og deres pårørende.   

l	 Konservative arbejder målrettet for at forenkle procedurer  
 og begrænse papir- og computerarbejde, så vore social- og  
 sundhedsmedarbejdere kan koncentrere sig om kerneop- 
 gaverne. På den måde frigøres der ekstra tid til pleje og 
 menneskeligt overskud til at yde omsorg med et varmt  
 hjerte.

l	 Vi bakker op om de mange frivilliges indsats og vil gerne  
 støtte nye aktiviteter og tilbud, der kan aflaste og skabe  
 rammen om et aktivt samvær med andre.  

l	 Vi ønsker at bane vej for friplejehjem, bofællesskaber og  
 andre private initiativer, hvor brugerbetalt pleje og personlig  
 assistance indgår.  

SPORT OG KULTUR FOR ALLE   
Sporten og kulturen er med til at binde Hørsholms unge og 
ældre sammen på kryds og tværs.

l	 Vi er stolte af, at vi er kommet i gang med en længe ønsket 
 renovering og udbygning af Idrætsparken. Projektet er  
 baseret på ønsker og prioriteringer fra Idrætsrådet og  
 idrætsforeningerne med tilsammen 13.000 medlemmer. 

l	 Trommen er efter ombygningerne blevet det multikulturhus 
 og samlingssted, vi har drømt om i mange år. Kulturhus  
 Trommen byder både på film, musik, teater og foredrag,  
 side om side med de mange tilbud i det lyse og tidssvarende  
 bibliotek. 

Konservative ønsker at sætte ind så tidligt som muligt med  
støtte til børn med særlige behov. Og til deres forældre. 

Vi ønsker at udnytte nye muligheder med døgnovervågning, alarmer 
og videokontakt, så der skabes endnu større tryghed, både i hjem-
mene og på plejecentrene.

l	 Vi ønsker at udbygge samarbejdet med foreløbigt 8 andre 
 kommuner i Nordsjælland om at skabe gode, langsigtede  
 løsninger, som sikrer tryghed omkring bl.a. energiforsyning,  
 drikkevand, spildevand og skybrudsbelastninger, så vi  
 undgår oversvømmelser og ikke lukker forurenet kloakvand 
 ud i søer, åer og Øresund. 

l	 Vi ønsker, at alle, både nu og i fremtiden, skal kunne færdes  
 trygt i vores område. Dag og nat. Derfor arbejder  
 Konservative for at styrke samarbejdet med vore nabo- 
 kommuner, politiet og de sociale myndigheder. 

l	 Konservative bakker op om øget beskyttelse og overvågning 
 af bymidten, stationerne og af kommunale institutioner,  
 som måtte føle sig udsatte og utrygge. 

l	 I Hørsholm har vi valgt at give alle børn mulighed for at gå  
 i klasse med kammeraterne fra nabolaget. Hermed bliver  
 børn med specielle behov en naturlig del af fællesskabet,  
 med støtte fra pædagoger og specialuddannede faglærere. 

l	 Konservative støtter oprettelsen af et kollektiv for unge  
 udviklingshæmmede. 

l	 Konservative ønsker, at der opføres kollegieboliger ved 
 Idrætsparken.

ET TRYGT SENIORLIV
Hørsholm har moderne, velfungerende seniorboliger, aflast-
ningspladser og plejeboliger, suppleret af et team af erfarne 
demenskoordinatorer, som yder personlig støtte til ægtefæller 
og andre pårørende.

l	 Vi ønsker at bevare en årlig kulturdag på Ridebanen med  
 masser af musik og oplevelser for alle aldersgrupper.

l	 Vi samarbejder gerne med foreninger omkring større  
 arrangementer, som f.eks. Sjælsø Rundt, Stafet for Livet m.v.

I ØVRIGT MENER C-HØRSHOLM:  

l	 At Udrejsecenter Sjælsmark, som huser afviste asylan- 
 søgere, hverken skal udvides eller forblive i Hørsholm,  
 men nedlægges og flyttes til en anden placering, så vi kan  
 følge vore oprindelige planer og udvikle området til  
 erhvervsformål.

l	 At vi dybt beklager Bertel Haarders beslutning om at flytte 
 Jagt- og Skovbrugsmuseet fra Hørsholm til Djursland.  
 Vi arbejder bl.a. for, at der i stedet gives plads til Museum  
 Nordsjælland og en udvidelse af Hørsholm Egnsmuseum,  
 med fokus på det pragtfulde Hirschholm Slot og livet i  
 Hørsholm i 1700-tallet.
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1. MORTEN SLOTVED
Borgmester fra 2009
Tlf. 2459 6677 - msl@horsholm.dk
www.slotved.com

10. THORKILD GRUELUND
Selvstændig. MK fra 1994
Formand for Social- og Seniorudvalget
Næstformand for Miljø- og Planudvalget
Medlem af Økonomiudvalget
Formand S/I Omsorgscentret Breelteparken
Tlf. 4050 5340
thg@horsholm.dk
www.thorkild.dk

3. OTTO B. CHRISTIANSEN
MK fra 2013 - Formand for Børne- og Skoleudvalget

Næstformand i Sundhedsudvalget
Enghave 1 - 2960 Rungsted Kyst - Tlf. 4084 0580  

obc@horsholm.dk - www.facebook.com/ottobjornchristiansen

15. LARS BJØRCK OLSEN
Pensioneret officer
Ved Stampedammen 44
2970 Hørsholm 
Tlf. 2124 3023
larsbjoerck@konservative-horsholm.dk 
larsbjoerck.konservative.dk
www.facebook.com/LarsBjoerckOlsen

5. JAN H. KLIT
MK fra 2013. Politikommissær 
Formand Børn og ungeudvalget
Medlem Af SFKU, SU og  
paragraf 17,4 
Svendsvej 6 -2960 Rungsted Kyst
Tlf. 7258 6845 - jhk@horsholm.dk

MK = Medlem af kommunalbestyrelsen

Kandidater 2017
- stem personligt den 21. november

12. PER V. RASMUSSEN
Adm. direktør
Ved Stampedammen 50 - 2970 Hørsholm - Tlf. 2098 3435 
pervrasmussen@gmail.com - www.facebook.com/per.v.rasmussen

11. HENRIK PEULICKE
Optiker - MK fra 2009 - Slettevang 25 - 2970 Hørsholm 
Tlf. 2044 3914 - henrikpeulicke@gmail.com

17. TOMAS DYRBYE
Cand.merc. 
Adm. direktør
Solvænget 27
2960 Rungsted Kyst 
Tlf. 4236 9331 
formand@konservative- 
horsholm.dk

13. CHARLOTTE KIRCHHEINER
Cand.scient.soc. Folkeskolelærer 
Bestyrelsesmedlem i skov- og musik- 
børnehaven Koglerne
Gøgevang 43 - 2970 Hørsholm
Tlf. 2088 8997
charlotte.kirchheiner@
konservative-horsholm.dk 

6. ESBEN DYEKJÆR
Lærer - MK fra 2013
Rungstedhave 9.f
2960 Rungsted Kyst
Tlf. 4086 0474
edy@horsholm.dk
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16. MAJ ALLIN THORUP
International marketing, primært indenfor medico og pharma 
Formand for forældrebestyrelsen i Børnegården Alsvej. Formand for 
den tidligere områdebestyrelse for Hørsholms kommunale dagtilbud
Ved Højmosen 101 - 2970 Hørsholm - Tlf. 2623 2069 
maj@konservative-horsholm.dk - www.majthorup.konservative.dk 
www.facebook.com/StemThorup

18. ALEXANDER TOFT VARSTED 
Indehaver samt konsulent 
i ATV Investments. Student i  
Beskæftigelsesministeriet 
Rungstedvej 12.1
2970 Hørsholm
Tlf. +45 2233 1522
varsted@konservative-horsholm.dk 
www.facebook.com/konservative.
varsted

19. SØREN CHRISTIAN SVENNINGSEN
Finance Manager. Bestyrelsesmedlem i vælgerforeningen 
Landsvalevej 7 - 2970 Hørsholm - ssv@konservative-horsholm.dk
www.facebook.com/konservativ.svenningsen 

14. KNUD DÜRING
Næstformand i distriktsudvalg for Hjemmeværnet og  
bestyrelsesmedlem i Ådalsparken - Højmose Vænge 25   
2970 Hørsholm - Tlf. 2977 8275 - kd@konservative-horsholm.dk  
www.facebook.com/knud.during

MK = Medlem af kommunalbestyrelsen

Kandidater 2017
- stem personligt den 21. november

9. KRISTIN ARENDT
MK fra 2013
Selvstændig, daglig leder for  
mellemstort softwarefirma,  
Obviux, der leverer software til en stor 
energivirksomhed.
Svendsvej 3A - 2960 Rungsted Kyst
Tlf. 4226 6260
kra@horsholm.dk
www.facebook.com/konservativkristin

2. NADJA HAGESKOV
Sygeplejerske
MK fra 2009
Formand for Sport-, Fritid-  
& Kulturudvalget fra 2010
Kornbakken 11 
2970 Hørsholm
Tlf. 2199 5896 
nmh@horsholm.dk

8. BENT FABRICIUS
Pensioneret officer, medlem af Idrætsrådet 

Møllevej 7A - 2970 Hørsholm - Tlf. 5122 6088
 bentfabricius@gmail.com - www.bentfabricius.konservative.dk

www.facebook.com/fabriciusbent

4. MORTEN BAST HALL
Studerende og  
elevrådsformand på 
Rungsted Gymnasium
Johannevej 11  
2970 Hørsholm 
Tlf.  2156 7567 
morten.hall@hotmail.com 
www.facebook.com/ 
StemMortenBastHall

7. EVA JUUL
Salgskoordinator
Formand for bestyrelsen  
Frennegård Park. Medlem af 
bestyrelsen Rungsted Havn
Medlem af bestyrelsen  
i Konservativ Vælger- 
forening Hørsholm 
Vesterled 20 
2970 Hørsholm
Tlf. 2813 6104  
juul.eva@gmail.com  
www.facebook.com/eva.juul



MORTEN SLOTVED
Borgmesterkandidat

NADJA MARIA HAGESKOV
Nr. 2 på liste C

EVA JUUL
Nr. 7 på liste C

PER V. RASMUSSEN
Nr. 12 på liste C

OTTO B. CHRISTIANSEN
Nr. 3 på liste C

BENT FABRICIUS
Nr. 8 på liste C

CHARLOTTE K. HANSEN
Nr. 13 på liste C

MORTEN BAST HALL
Nr. 4 på liste C

KRISTIN ARENDT
Nr. 9 på liste C

KNUD DÜRING
Nr. 14 på liste C

JAN H. KLIT
Nr. 5 på liste C

LARS BJØRCK OLSEN
Nr. 15 på liste C

ESBEN DYEKJÆR
Nr. 6 på liste C

HENRIK PEULICKE
Nr. 11 på liste C

MAJ ALLIN THORUP
Nr. 16 på liste C

TOMAS DYRBYE
Nr. 17 på liste C

ALEXANDER T. VARSTED
Nr. 18 på liste C

SØREN C. SVENNINGSEN
Nr. 19 på liste C

Har du spørgsmål  
om Konservative i  

Hørsholm, eller vil du  
støtte os ved at  

melde dig ind i vores 
vælgerforening, så send 

 en mail til  
formand@konservative-

horsholm.dk.

C'S KANDIDATER 2017 I HØRSHOLM

THORKILD GRUELUND
Nr. 10 på liste C

Du kan få mere information på vores hjemmeside:
www.konservative-horsholm.dk samt på kandidaternes          

personlige hjemme- og Facebooksider.


