
Kære Konservative medlem. 

Vi har en plan om at informere via et nyhedsbrev ca. en gang i kvartalet fremover.  Dette er første udgave. 

Valget 

Vi er gået tilbage men takket være vores valgforbund med de radikale har vi trods alt stadig et mandat.  

Vi har selvfølgelig talt om årsagerne. Det vi er kommet frem til rummer blandt andet:  

 Partier der har klaret sig godt har haft en del yngre kandidater – det har vi savnet, men det kan/skal 

vi gøre bedre næste gang. 

 Der har været kørt en Facebook kampagne i de sidste par år på især Ivan. Først pylonen og senest 

spildevandssagen. I begge tilfælde har vi gennemført hvad et stort flertal i byrådet har bestemt, 

men det er blevet fremstillet som Ivans næsten private politik. Det synes som den også har kostet. 

Formanden for TMU er traditionelt en udskældt post. Næste gang vi har sådan en opgave, må vi 

nok tage lidt skrappere midler i brug i vores svar – og at forlange de andre deltager lidt mere i at 

forsvare sagerne.  

Konstituering 

Den konstituering der er (Borgerligsten, DF, LA og V) hører og læser vi har som en del af deres grundlag, at 

de vil boykotte integration (selvom det er lovbestemt) og, at de vil sætte spildevandsrensning i bero 

(selvom det også er lovbestemt). Det kan vi ikke deltage i.  

Vi vurderer, at det er et meget skrøbeligt flertal (14 mod 11). Normalt vil det være nødvendigt at være i 

hvert fald 15-16 i et flertal for at det kan holde. Årsagen er, at der ofte vil være et par, der af forskellige 

årsager, stemmer imod. (I denne periode har især 2 til 3 venstrefolk haft det behov). I praktisk politik vil det 

meget let føre til, at skiftende flertal gennemfører dyre tiltag, hvis ikke flertalsgruppen er stor nok til at 

undgå, at komme i mindretal.  

Et eksempel: Der er i valgkampen fra flere sider lovet en maksimal klassestørrelse på 24. Det vil let komme 

til at koste måske 2-4-6 millioner pr år. Et tilfældigt flertal vil aldrig samtidig gennemføre tilsvarende 

tilbagehold et andet sted. Resultatet bliver, at kommunen meget hurtigt kommer i en økonomisk trængt 

situation.  

Flertalsgruppen er yderligere ”skrøbelige” da:  

 De skal rumme fra Borgerligsten og Venstre (delvist) der har stemt for spildevandsplanen og til DF, 

LA og et V medlem som erklærer at de vil have den aflyst.  

 De har to som er politianmeldt for ikke at efterkomme påbud om spildevandsrensning. De vil 

sandsynligvis være inhabile i sager om spildevand. Og den dag der falder dom vil de måske ikke 

engang være valgbare.   

Vores pladser.  

Vi får plads i Teknik og Miljøudvalget, i Erhvervs og Kulturudvalget og får næstformandspladsen i Faxe 

Forsyning. 

Forholdet til V 



Det er meget usædvanligt at V og C ikke står på samme side i en konstituering, men det kunne altså ikke 

være anderledes denne gang. Det ændrer ikke på, at vi konservative er et borgerligt parti. 

Den kommende tid 

Fokus på hvad de andre har lovet 

 I valgkampen blev lovet ”til højre og venstre”. Hvis det har haft en gunstig effekt på deres 

valgresultat vil vi påpege, at der er lovet mere end ”bukserne kan holde til” 

 Fokus på spildevand og integration som vi ikke vil gå på kompromis med da det er lovbestemt. 

Vi har gode kandidater, men vi skal have flere og gerne også nogle yngre. Giv os et praj om hvem der måske 

kan være interesserede. Vi vil grene inddrage dem i arbejdet allerede nu.   

  

Husk at se på https://www.facebook.com/search/top/?q=konservative%20i%20faxe eller 

(facebook.com og søg på konservative i Faxe) 

  

Rigtig god jul og godt nytår ønskes alle.  

 

 

Bestyrelsen 

https://www.facebook.com/search/top/?q=konservative%20i%20faxe
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