
Pressemeddelelse 
Anne Ehrenreich opstillet på Venstres liste til valget den 17. november til Regionsrådet for Region 
Hovedstaden.  
Anne Ehrenreich, der er 48 år og medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse, blev den 12. maj 2009 
på Venstres opstillingsmøde opstillet som nr. 10 på Venstres liste til valget til Regionsrådet for 
Region Hovedstaden. Bent Larsen blev ved samme møde valgt som spidskandidat for Venstre.  
 
Anne Ehrenreich udtaler i anledning af opstillingen:  
"Jeg er glad og taknemmelig for min placering på listen. Regionsrådet står over for mange vigtige 
opgaver i de kommende år, som har stor betydning for borgerne.  
Det gælder først og fremmest sygehusplanen hvor flertallet bestående af bl.a. Socialdemokratiet og 
Konservative Folkeparti for nylig har fremlagt et visionsløst forslag, som efter min opfattelse ikke 
vil give borgerne i Nordsjælland de forbedringer, de har krav på. Venstres forslag er langt mere 
visionært, bl.a. at investere i et nyt sygehus i Hillerød frem for lapperier på det gamle sygehus. 
Venstre har også kæmpet en ensom kamp for Hørsholm sygehus’ overlevelse, som et massivt flertal 
i Regionsrådet alligevel besluttede, skulle lukkes og omdannes til psykiatrisk hospital. Og dette til 
trods for at Hørsholm Sygehus har været utroligt velfungerende.  
Jeg håber, at sagen om Hørsholm Sygehus vil få Hørsholms borgere til at engagere sig aktivt i 
valget til Regionsrådet den 17. november, som giver borgerne i Region Hovedstaden en unik 
mulighed for at gøre deres indflydelse gældende. ” 
  
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 og af 
sundhedsfremmeudvalget. 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. 


