MÅNEDSBREV – APRIL 2018
TAK
for de positive bemærkninger om månedsbrevet for marts. Vi vil fortsætte
med at give dig et indtryk af, hvad der rører sig i vores forening, i vores
byrådsgruppe, i vor region og i vort parti, men først og fremmest vil det
handle om Venstre i Gribskov Kommune.

VI KAN GLÆDE OS
Der er rigtig mange ting at glæde sig over i Danmark. Økonomien er god, flere og flere får et
arbejde, der er kommet styr på asyltilstrømningen, det er blevet billigere at være dansker, og
samtidig har vi løftet kernevelfærden.
Vi er et foregangsland inden for energi og klima. Det er vi på grund af årtiers hårdt arbejde og
brede politiske flertal ført an af skiftende Venstre-regeringer siden 2001. Gentagne gange er
Danmark blevet kåret som verdensførende på området. Det har vi grund til at være stolte af.
Regeringen lancerer ikke desto mindre et nyt energiudspil der skal fastholde Danmark i en
førerposition og derfor lanceres også en ny hjemmeside "Sådan, Danmark".
Følg med på Venstres Facebookside og Venstres hjemmeside. Der er god grund til at glæde sig.
Regeringen har også fået en ny aftale, der understøtter Venstres arbejde med at sikre bedre fremkommelighed og øget trafiksikkerhed - en transportpolitik, som sikrer mobilitet, vækst og jobskabelse. Vi skal gøre det let og sikkert for borgerne at komme til og fra arbejde og besøge familie og
venner, samtidig med at vi skal sikre, at virksomhederne let kan transportere deres varer. Nu skal
vi bare lige have Hillerød motorvejen forlænget og så skal det nye flertal interessere sig for vejen
mellem Græsted og Gilleleje. Det er ikke i orden, at de har sløjfet gennemførelsen af en ny vej, der
netop kan sikre fremkommelighed og sikkerhed på en stærkt trafikeret vej.

KOMMUNALVALG 2021
I sidste månedsbrev skrev jeg, at selv om det kan synes meget langt fremme, så har vi blikket
rettet mod tirsdag den 16. november 2021, for denne dag er der nyt valg til byrådet.
Medlemmer af bestyrelsen Claus B. Nielsen og Jesper Kongsted forestår et større analysearbejde
om godt og mindre godt ved Venstres kampagne ved sidste kommunalvalg, og de har desuden
mundtlige interviews af alle kandidater ved valget i november 2017
Resultatet forelægges på et større møde for bestyrelse, byrådsmedlemmer og kandidater den 7.
juni, hvor vi også kan indlede arbejdet med en ny strategi og drøfter kommunikation jf. senere.
Har du nogle tanker/ideer om sidste kommunalvalg, eller har du nogle overvejelser om, hvad
Venstre skal gøre her og nu, hører vi meget gerne fra dig. Send dine tanker / overvejelser til
bjarneped46@gmail.com
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KOMMUNIKATION
Vi har naturligvis ambitioner om at skabe mere positiv opmærksomhed omkring Venstre og
genvinde den politiske indflydelse i højere grad end lige p.t. Det gælder for partiets arbejde, som
det gælder for byrådsgruppens arbejde.
Vi vil sikre, at alle medlemmer bliver hørt og inddraget og derfor har bestyrelsen nedsat et udvalg
for at vurdere den nuværende kommunikationsform, men også stille forslag til, hvordan vi skal
gøre det fremover. Hvordan får vi skabt rammerne for en konstruktiv debat, hvor alle kan få en
stemme i vore drøftelser.
Udvalget består af Tue Villebro (formand), Jes Freisner, Peter Agerbo, Carina Simonsen og Torben
Dencker, og du er meget velkommen til at henvende dig til et at udvalgsmedlemmerne med ideer
og/eller forslag.
Send evt. mail til Tue på tue.villebro@mail.dk eller til formanden bjarneped46@gmail.com

DEMOKRATI OG BORGERINVOLVERING - 2
I sidste månedsbrev skrev jeg, at Venstre havde stillet forslag i Byrådet om, at alle fremtidige sager
i Byrådet skulle have et fast punkt om borgerinddragelse, så der altid blev taget stilling til dette
vigtige spørgsmål. Det blev ikke vedtaget.
På mødet i april foreslog Venstre, at der afholdes byrådsmøder rundt i lokalområderne og gerne
kombineret med et temamøde om områdets problemstillinger. Det blev også nedstemt, men det
var dog medvirkende til, at byrådet i stedet afholder dialogmøder i lokalområderne.
Alle inviteres til møderne, og det første tænkes afholdt før sommerferien. Nærmere følger.

MØD BYRÅDSGRUPPEN
Jeg gentager gerne invitationen. Som medlem er du velkommen til at komme og drøfte spørgsmål
med byrådsgruppen. Muligheder før sommerferien er onsdag den 9. maj eller torsdag den 14. juni
kl. 16:30-18:00 på Rådhuset i Helsinge.
Har du et spørgsmål eller noget du vil drøfte med byrådsgruppen, så kontakt Birgit Roswall for
nærmere aftale på brosw@gribskov.dk eller på tlf. 2175 8058.
Byrådet ændrer mødeplan efter sommerferien, så vi må vente med planlægning af gruppemøder.
Nærmere følger.

MØD BESTYRELSEN
Bestyrelsens møder efter sommerferien er placeret den 20. august, 26. september og den 29.
november kl. 19:00 på Rådhuset i Helsinge.
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Du er velkommen til at fremsende spørgsmål/kommentarer, men også til at deltage i den første
del af møderne. For at kunne åbne bedes du kontakte formanden på telefon 2181 8454 eller mail
bjarnepede64@gmail.com

FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM 14. - 17. juni 2018
Bornholm inviterer igen i 2018 til Folkemøde. Det sker i uge 24, hvor Allinge på Bornholm lægger
gader og stræder til en spændende politisk festival og Venstre er rigt repræsenteret. Måske skulle
du overveje at deltage i år og f.eks. høre statsministeren udlægge den politiske situation.
Venstre har sammen med Fogt Studie- & Grupperejser tilrettelagt en tur i dagene 14.-17. juniAlle spørgsmål vedr. turen rettes til Fogt- Gruppe og Studierejser tlf. +6914 1300 og 5536 1300,
rejsmed@fogtrejser.dk
Selskabet arrangerer i øvrigt også andre ture for venstremedlemmer i løbet af efteråret.

VI KAN GLÆDE OS - 2
Alt i alt er det vel godt at være Venstre sympatisør, men endnu bedre at være Venstre medlem og
dermed en del af fællesskabet. Lad os sammen arbejde på at blive flere i det fællesskab.
Det gamle mundheld gælder stadig i Gribskov: Venstre ved du, hvor du har!

Bjarne Pedersen.
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