Venstre, Beretning på generalforsamlingen den 8. februar
Valget
1. Ved kommunevalget i november fik vi en ordentlig lussing.
25,9 % af de afgivne stemmer, en tilbagegang på mere end
13 procent point – så lavt har vi ikke på noget tidspunkt
været tidligere. Vi fik derfor kun 7 af de 23 pladser i byrådet,
og samlet fik vores valgforbund 11 pladser. Blandt andet
derfor har Venstre ikke borgmesterposten i denne periode.
2. Vi havde et meget engageret kandidatfelt på 16 dygtige
personer, pænt fordelt både geografisk og erhvervsmæssigt,
og de har alle knoklet for Venstres valg, både forud for selve
valgkampagnen og i valgkampagnen. Vi valgte for et par år
siden Kim som spidskandidat og for mere end 1½ år siden
begyndte grupper af kommende kandidater,
bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer af Venstre at
forme de politiske ideer, der senere blev til vores egentlige
valgprogram. Grupperne benyttede sig også af input fra
meningsdannere og andre uden for Venstres medlemskreds.
Jeg er ret sikker på, at Venstre havde det bedst
gennemarbejdede valgprogram, de rigtige visioner, den
bedste strategi og det rigtige handlingsprogram for Gribskov
Kommune. Men vi fik ikke solgt det til Gribskov Kommunes
borgere.
3. Den kommende bestyrelses væsentligste opgave bliver
derfor at finde måden hvorpå vi kan sælge vores politik til

Gribskov Kommunes borgere. Selvfølgelig skal vi også
videreudvikle vores politik, således at den til stadighed
matcher de ønsker, vi har for kommunens udvikling. Vi skal
også have forberedt sammensætning af det hold, der i 2021
skal genvinde lederskabet af kommunen til Venstre. Der er
nok at tage fat på.
4. Jeg vil gerne her rette en stor tak til de mange, der har
deltaget i valgkampagnen. Uden jer var vi ikke nået så langt
ud med valgmateriale og budskaber. Der er hængt mere end
2.600 plakater op og uddelt mere end 25.000 brochurer. Der
er sat store bannere op, der er kreeret annoncer, der har
været aktivitet på de sociale medier, skrevet læserbreve og
der har været meget fin opbakning til de rigtig mange
valgmøder, kampagnen har budt på. Tak for det.

Året, der gik - Byrådsgruppen
1. Venstres byrådsgruppe har gennem året gjort flittigt brug af
suppleanter. Steen Pedersen, Flemming Trojel og Bent
Hansen har været indkaldt adskillige gange, ja Steen nåede
at blive fuldgyldigt medlem af byrådet. Indkaldelserne har
været på grund af bevilget orlov eller sygdom. Det er godt,
at vi har kompetente suppleanter, og det viser vigtigheden
af, at de kandidater, der ikke opnår valg ved
kommunevalget, til stadighed er i kontakt med

byrådsgruppe og bestyrelse, således at man altid er ajour
med det politiske arbejde.
2. 2017 begyndte som 2016 endte. Omkonstitueringen i
december 2016 gav et rigtig dårligt arbejdsklima i byrådet.
Det positive var, at det cementerede samarbejdet i Blå Blok,
men det negative kom til at overskygge, og det var
overordentlig svært at få samarbejdet mellem de øvrige
partier og Blå Blok til at fungere.
3. Især Nyt Gribskov har gennem 2017 forsøgt at så mistillid
om mangt og meget, og sjældent har det været på et seriøst
grundlag. Og det har ikke generet Nyt Gribskov at vende på
en tallerken efter indgåede aftaler og derefter
problematisere, hvad de selv har været med til at vedtage.
Et godt eksempel er skolen i Gilleleje. Salget af Pyramiden er
et andet og sådan kunne man fortsætte. Det ser ud som om
at populisme og trang til at udstille Venstre og især Kim
været det gennemgående fokus – uanset om der var hold i
påstande/udsagn eller ej. Sandhed havde tilsyneladende
ikke den helt store betydning. Egentlig burde vi have
forudset dette, for det var præcis en gentagelse af det, der
førte til et nyt budget i november 2016 og
omkonstitueringen i december 2016.
4. Enkelte kedelige sager som byggesagen i Annisse, Rema på
sandet, Pyramidesalget mm. fik alt for megen fokus, og vi
må erkende, at det var vi ikke gode nok til at tackle
5. Hvad har byrådsgruppen så nået – jo, det kan nævnes at:

• Økonomien er fortsat god, og vi har videregivet en sund
økonomi med en pæn likviditet.
• Det 2-årige budget, vi indgik i 2016, er videreført med få
justeringer. Ansvarligheden er bibeholdt og
kassebeholdningen er over hele planperioden tæt på de
aftalte 100 mio. kroner
• Gribskov er attraktiv for nye borgere. Vi er blevet 106 flere i
2017 og 384 over de sidste 3 år. (målet er 1000 over 8 år)
• Godt samarbejde med lokalområder om skoler og udvikling,
Ramløse har fået sin selvstændighed tilbage og en
tilsvarende ordning er under vejs for Esrum
• Godt samarbejde med gymnasiet om tilførsel af
ungdomsuddannelser og spændende forsøg på en
Nordatlantisk linje. Gymnasiet udbyder fra 2018 2 HF klasser
• Der er skrevet kontrakt om skolen i Gilleleje.
• Der er sat starttidspunkt for vejen mellem Græsted og
Gilleleje og startomkostningerne er med i budgettet.
• Tinghuset sikret som kulturhus
• Nationalparken er vedtaget og gennem frivillighed udvidet
• Der er sat gang i nye boligområder både i Gilleleje og i
Helsinge og udbygning af Helsinge Midtby er besluttet.
• Der er tilført kulturen mere end 2 mio. kroner, blandt andet
omkring Kulturhavnsprojektet, og der er sat tiltag i gang for
udvidelse af museumsoplevelserne i Gilleleje

Vi har nået en imponerende del af valgprogrammet. Ganske
få punkter har vi ikke kunnet levere, fordi vi ikke havde
flertal alene.

Året, der gik – Organisationen
6. Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder, 6
forretningsudvalgsmøder og en række kandidatmøder og
valgudvalgsmøder. Siden staten af september og gennem
hele valgkampagnen var der ugentlige kandidatmøder.
Herudover har der ved næsten samtlige gruppemøder i
byrådsgruppen deltaget repræsentanter fra bestyrelsen. Der
har således været et tæt samarbejde mellem politikere og
organisation. Der har været god dialog om politiske
strategier og mål, udvikling og borgerønsker samt diverse
praktiske gøremål. Venstreposten er udsendt 4 gange i årets
løb, heraf 3 kun som elektroniske, og der har løbende været
sendt meddelelser til de medlemmer, vi har mailadresser på,
ligesom hjemmesiden er anvendt til informationer og
invitationer fra naboklubber og landsorganisation.
7. Vi afholdt i februar et fællesarrangement med Dansk
Folkeparti om migration. Talere var fra DF Martin Henriksen
og fra Venstre Henrik Bach Mortensen. Mødet foregik i
Byrådssalen og samlede knap 50 personer.
8. I april havde vi opstillingsmøde

9. I juni havde vi et velbesøgt og godt grundlovsmøde på Esrum
Kloster. MF Jacob Engel Schmidt holdt en rigtig god
grundlovstale. Der blev også holdt en god tale af Kim
Valentin.
10. I september havde vi det traditionsrige Havemøde i
Spejderhytten i Høbjerg Hegn. Ca. 80 medlemmer nød
festudvalgets overdådige traktement og en oplagt
spidskandidat til Region Hovedstaden, Martin Geertsen,
samt vores borgmester Kim Valentin. Det var en pragtfuld
aften og tak til både festudvalg og deltagere.
11. Der har været afholdt seminarer for udvikling af
valgprogram for KV 17 og kandidaterne har deltaget i
fællesseminarer med Blåt Nordsjælland
12. I månederne juli – november havde vi fredagsbar på
kanalkroen i Gilleleje den sidste fredag i måneden. I
november var det dog sidste fredag før valget. Carina Bloch
Simonsen stod for det praktiske. Tak til Carina
13. I december afholdt vi det traditionsrige julemøde i
Spejderhytten i Høbjerg Hegn. Igen en fantastisk aften – tak
til festudvalget.
14. Vores politiske netværksgrupper har holdt pause under
valgkampen. Tilbuddet eksisterer fortsat, og der er gode
initiativer på vej:
• Netværk for Velfærd (dækker bl.a. over folkeskole,
uddannelse, sundhed, socialpolitik, kultur, ældrepleje,
pension mm).

• Netværk for Arbejdskraft (dækker bl.a. over de forhold, der
sætter rammen for, at alle bidrager til samfundets velfærd
og udvikling som beskæftigelse, skat, udlændinge og
integration).
• Netværk for Erhverv (Alle de forhold, der sætter rammen
for at drive virksomhed i Danmark som eks. transport,
planlovgivning, miljø, klima, vækst, eksport, landdistrikt
mv.).
• Netværk for Borger (Emner som retssikkerhed,
lovgivningens indgriben i individets rettigheder, borgernes
forhold til politiet og domstolene).
Netværkene er godt i gang. Og der inviteres til rigtig
spændende konferencer og debatter. Der er kun i meget
begrænset omfang deltagere fra Gribskov, og jeg skal opfordre
alle, der gerne vil være med til at udvikle politik til at melde sig.
Netværksgrupperne er åbne for alle medlemmer.
Medlemmer
1. Vi er 328 medlemmer, heraf 10 æresmedlemmer og 17
VU’ere, Tillægges de VU’ere der ikke skriftligt har
tilkendegivet, at de vil være tilknyttet Venstre i Gribskov, er
vi flere.
Vi var ved indgangen til 2017 den 2. største vælgerforening i
Region Hovedstaden, kun overgået af København. Den position
holder vi nok ikke ved udgangen af 2017. Vi vil gerne have flere
medlemmer. Dels fordi en stor medlemskreds giver et stort
ambassadørkorps, dels fordi kontingentet giver mulighed for at
samle midler sammen til valgkampe, og i særdeleshed fordi en

stor medlemskreds giver en større forankring blandt Gribskovs
borgere og dermed et bedre grundlag for at udvikle politik og at
vælge kandidater til Venstres liste ved byrådsvalg. Har I kendskab
til personer, som stemmer på Venstre eller er Venstre venlig
stemt, og som kunne være et emne som medlem. Så giv os gerne
en melding, hvorefter vi vil tage kontakt til den pågældende.

Regionen
1. Venstres resultat ved RV 17 er ikke prangende. På landsplan
24,2 % af stemmerne, i Hovedstaden 13,8 %. (tilbagegang
3,3 %). Det rakte til 6 pladser mod 8 i sidste periode. I
Gribskov fik vi 25,5 % af stemmerne (tilbagegang 6,4 %) og
Per er 1. suppleant. I lighed med sidste valg blev vi holdt helt
udenfor konstitueringsdrøftelser på valgnatten og måtte
søge indflydelse gennem et valggruppesamarbejde med
Enhedslisten og Liberal Alliance. Desværre opnåede
valggruppesamarbejdet ikke 1/3 af mandaterne denne gang,
hvorfor vi ikke har samme minoritetsbeskyttelse og derfor
færre poster.
2. Venstres valgprogram er både visionært og godt forankret i
hele kandidatfeltet. Det har borgeren i centrum og bygger
på en ansvarlig økonomi. Venstres model for konvertering af
administrationsomkostninger til varme hænder vandt indpas
i budgettet for 2018. Vi har fundet alliancepartnere på dette

felt og går målrettet efter en slankning af administrationen
til gavn for det patientnære.
3. Regionen har sine egne udfordringer. Den ledes af S i en
konstituering af uhomogene partier. Blandt andet derfor er
det vanskeligt at få øje på den politiske ledelse.
Embedsværket styrer alt for meget. DF og K er med i
konstitueringen, men ikke med i det sundhedsforlig, der
danner grundlaget for politikken frem til 2020. Det giver
udfordringer, og de to partiers yder en konstant og
vedvarende modstand mod det, der er aftalt i forliget. Det
mærkes blandt andet på 1813-debatten. Venstre holder S
fast i forliget.
4. Der er 41 medlemmer i Regionsrådet. Venstre har 6 heraf.
Da vi skulle fordele posterne i valggruppesamarbejdet, gik
Venstre målrettet efter politisk indflydelse frem for de
økonomisk mest attraktive. Blandt andet derfor har vi 3 ud
af valggruppens i alt 4 pladser i forretningsudvalget.
5. Venstre i Region Hovedstaden har gennemført evaluering af
valg og valgkamp. Regionsgruppen og forretningsudvalget
drøfter på et lørdagsmøde i marts politikudvikling og
markedsføring. Synlighed og politiske debatter kommer i
fokus.
Landspolitik

Det har været et særdeles hektisk og dramatisk år i dansk politik,
hvor Venstre har stået i centrum. Kommunal- og regionsvalget
var den største politiske begivenhed i året, der gik, men udover
dette har Venstre også skabt mange resultater og brede aftaler,
som vi kan være stolte af.

Den parlamentariske situation har været vanskelig i den seneste
tid. På trods af dette har Venstre leveret resultater på en lang
række områder – til glæde og gavn for danskerne. Jeg vil særligt
fremhæve:
• Flere penge til sundhed og ældre
Venstre prioriterer sundhed og ældre højt. Siden valget i
2015 er sundhedsvæsenet blevet løftet med 3,8 mia. kr.
Med finansloven for 2018 afsætter vi yderligere 2 mia. kr.
over fire år.
• Markante stramninger af udlændinge- og asylpolitikken
Der er indført en ny integrationsydelse på SU-niveau og
genindført optjeningsprincipper på børnecheck og
folkepension for nytilkomne udlændinge. Der stilles højere
krav til statsborgerskab, og det er blevet sværere at få
familiesammenføring. Vi har desuden indført en nødbremse
på asylområdet, så vi kan afvise asylansøgere ved grænsen,
hvis vi Danmark igen oplever en ukontrolleret strøm af
flygtninge og migranter, som vi oplevede det i efteråret

2015. De mange stramninger har medvirket til at dæmpe
asyltilstrømningen til Danmark. Vi skal tilbage til 2008 for at
se markant færre asylansøgere end nu.
• Erhvervs- og iværksætterpakke gør det billigere at være
dansker og drive virksomhed
I dag bliver danske virksomheder ramt af en række afgifter,
som er besværlige at administrere og tager tid fra
kernevirksomheden. Men afgifterne rammer også
forbrugerne og gør det dyrt at være dansker. Derfor
gennemføres en markant lempelse af afgiftstrykket, så det
bliver billigere at være dansker, virksomhedernes byrder
lettes, og grænsehandlen mindskes. Alt imens den grønne
omstilling fremmes gennem fortsat lempelse af
elvarmeafgifter til gavn for vedvarende energi.
• Skatte- og byrdestop
Vi har indført et skatte- og byrdestop, der betyder, at
regeringen ikke vil hæve nogen skat eller afgift i denne
valgperiode.

I 2018
Venstre i Gribskov vil i 2018 have fokus på
• Samarbejde.

• Venstres byrådsgruppe vil gerne arbejde, og vores
valgprogram med 60 initiativer giver rigtig meget at tage
afsæt i.
• Der er ingen tvivl om, at Venstre har det bedst
gennemarbejdede valgprogram, de bedste visioner for en
udvikling i Gribskov, og at politikken bygger på et økonomisk
forsvarligt grundlag. Vi har derfor fundamentet.
• Det er nu op til gruppen at søge indflydelse gennem
samarbejde, ikke alene i byrådssalen, men især i udvalg og
gennem kontakt med byrådskollegaer mellem
udvalgsmøder, at søge Venstres mange initiativer fremmet
mest mulig.
• Vi skal vise, at selvom vi er slået og i første omgang holdt
helt uden for aftalegrundlaget, kan og vil vi samarbejde til
gavn for borgerne i Gribskov og Venstres politiske mål. De to
ting går jo smukt hånd i hånd.
• Bestyrelsen har i samarbejde med byrådsgruppen en stor
opgave i at tilrettelægge grundlaget for Venstres come-back.
Gribskov Kommune er et Venstre-land, og derfor skal vi
finde formlen til igen at kunne få opbakning til at få
ledelsesansvaret for Gribskov Kommune. Det er den
altoverskyggende organisatoriske opgave for 2018 og årene
fremover.

Afslutning
Afslutningsvis vil jeg rette en stor tak til medlemmerne for støtte i
det forløbne år. Herudover vil jeg rette en stor tak til Venstres
byrådsgruppe, til Kim Valentin, som stod i spidsen for byrådet,
Venstres udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer.
Mellem byrådsgruppen og bestyrelsen har der været et godt og
konstruktivt samarbejde gennem hele året.
Endelig vil jeg rette en særlig tak til medlemmer af festudvalget.
Denne beretning er min sidste beretning som formand for
Venstre i Gribskov. Jeg har nu i mere end 25 år været en del af
ledelsen i Venstre lokalt, enten som næstformand eller som
formand, bortset fra en kort periode hvor jeg var formand for
vores Folketingskreds. Alting har sin tid, og derfor vælger jeg at
stille min formandspost til disposition. Jeg siger tak for alt det, jeg
har fået lov til at være med til. Tak til alle politikere,
bestyrelseskollegaer og medlemmer. Det har været en
spændende rejse.

