
Hørsholm, den 22. januar 2009. 

Pressemeddelelse 
Venstre opstiller ny folketingskandidat i Fredensborg-kredsen 

Anne Ehrenreich, der er 47 år og medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse, blev den 22. januar 2009 valgt til 
ny folketingskandidat for Venstre i Fredensborg-kredsen. Opstillingsmødet på Fredensborg Rådhus tiltrak 
engagerede og spørgelystne medlemmer fra vælgerforeningerne i Fredensborg og Hørsholm Kommuner.  

Anne Ehrenreich udtaler i anledning af valget:  

"Den tillid og opbakning Venstres medlemmer har vist mig med opstillingen, gør mig utrolig glad og 
taknemmelig. Jeg er Nordsjællænder med stort N. Intet glæder mig mere end at blive opstillet i Fredensborg-
kredsen, hvor jeg har boet hele mit liv og allerede har været politisk aktiv i en årrække.  

Vi er enige om, at målsætningen er at blive valgt. Det er en kæmpeudfordring.  

Jeg går ind for samarbejde og dialog med borgerne om aktuelle politiske spørgsmål og vil inddrage borgerne i 
lokalområdet i mit politiske arbejde. Blandt mine mærkesager vil jeg fremhæve: Vi skal arbejde os ud af krisen 
bl.a. ved at satse mere grønt, det er vigtigt, at det kan betale sig at arbejde, vi skal satse på børnene, som er 
Danmarks fremtid, og så skal vi styrke Danmarks fuldgyldige deltagelse i EU-samarbejdet.  

Jeg vil også sætte fokus på nordsjællandske interesser bl.a. på transport- og sundhedsområdet og ikke mindst 
udligningsreformen, som har været dyr for de nordsjællandske kommuner." 
 

Formanden for kandidatbestyrelsen for Venstre i Fredensborg-kredsen Ole Buhl er også godt tilfreds med 
valget og udtaler. "Jeg er glad for, at vi har fået valgt en så dygtig og engageret politiker, som er bosiddende i 
kredsen, som vores ny folketingskandidat. Kandidatbestyrelsen vil gøre, hvad den kan for at støtte Anne.  Hun 
har altid betragtet Venstres politiske mål som hovedkraften i sin indsats.  Anne sætter sig store mål – det 
politiske arbejde går i blodet på hende.  Vi støtter hendes visioner og gode initiativ om mere dialog og 
samarbejde med borgerne i kredsen.”  

Anne Ehrenreich, som er jurist og HD i udenrigshandel, har siden 2006 været medlem af Hørsholm 
Kommunalbestyrelse, hvor hun er formand for såvel Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget som det Lokale 
Beskæftigelsesråd. Hun er endvidere medlem af bl.a. Kultur- og Fritidsudvalget samt § 17, stk. 4 udvalget om 
Rungsted Havn. I det civile liv arbejder Anne Ehrenreich i Udenrigsministeriet som chefkonsulent i Afrika-
kontoret.  
-- 

Mere information om Anne Ehrenreich og hendes politiske arbejde kan findes på hendes hjemmeside: 
www.anneehrenreich.dk  

For yderligere spørgsmål eller kommentarer er man altid velkommen til at kontakte Anne Ehrenreich på 
telefon: 30571976.  

 


