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En historisk uge i Danmarks historien og en historisk beslutning 
på tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde, da vi vedtog at bygge 
en ny hal ved stadion. 
I tirsdags besluttede kommunalbestyrelsen at sætte arbejdet i 
gang med den nye multihal som skal bygges på stadion. En god 
beslutning for byen og for idrætten, men også for os konservative. 
Vi har været med hele vejen og vi har haft afgørende beslutninger 
i forbindelse med arbejdet hen imod denne beslutning. Takket 
være en god konstituering efter valget, er det lykkes os at få 
denne indflydelse. Tak til Henrik Hertz som utrættelig har holdt 
fanen højt i idrætsrådet og for alle de gode indspark som Vi har 
fået gennem processen, som samlet set betyder, en idrætshal i 
absolut topklasse. 

Et andet punkt som skabte debat, var besparelserne for 
kommunalbestyrelsen, udmøntningen, af besparelsen på 300 000 kroner. Lad mig slå det fast, 
vi skal gå forrest når kommunen skal spare, men vi skal gøre det på en smart måde og ikke 
som foreslået af budgetforligspartnerne. Det skal være muligt for politikerne at kunne 
modtage fagblade og kunne uddanne sig samt deltage i nogle af de konferencer som 
arrangeres af KL. Forslaget som skulle behandles, gjorde dette nærmest umuligt og det kunne 
vi selvfølgelig ikke stemme for. Nils fremlagde det synspunkt at vi skulle tænke på, at vi i de 
første 24 måneder af valgperioden har haft minimum en på orlov, det betyder i praksis, at vi 
betaler til 22 medlemmer af kommunalbestyrelsen imod de 21 som er direkte valgt. En hurtig 
undersøgelse blandt øvrige kommunen har vist, at Albertslund ligger i den høje ende med 
hensyn til at søge, og få bevilget orlov. Forslaget blev sendt tilbage til forligspartierne for at 
fremkomme med et bedre forslag til næste kommunalbestyrelsesmøde. 

Covid 19 har i den grad sat dagsordenen for Danmark og for os. Alle politiske møder er aflyst 
indtil videre og Danmark er lukket for omverdenen. Grænserne er lukket i en måned og skoler 
og institutioner i 14 dage. Hvad det ender med ved vi selvfølgelig ikke, men der er god grund 
til at tage det alvorligt følge sundhedsmyndighedernes råd og så i øvrigt passe på os selv og 
hinanden. 
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