
 

 

Formand Bjarne Pedersen  Birkehusvej 12, 3250 Gilleleje 

mail: Bjarneped46@gmail.com  Tlf. 2181 8454 

 

MÅNEDSBREV – MARTS 2018 
 

NYT INITIATIV 
Dette er et nyt initiativ for at give dig - som medlem - 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 

 
MØD BYRÅDSGRUPPEN 
Yderligere initiativer vil følge, når bestyrelsen får det drøftet (vi har endnu kun haft ét møde), og 
som medlem er du også velkommen til at komme og drøfte spørgsmål med byrådsgruppen. 
Muligheder før sommerferien er torsdag den 12. april, onsdag den 9. maj eller torsdag den 14. juni   
alle dage kl. 16:30-18:00 på Rådhuset i Helsinge. 
Har du et spørgsmål eller noget du vil drøfte med byrådsgruppen så kontakt gruppeformand Birgit 
Roswall for nærmere aftale på brosw@gribskov.dk eller på tlf. 2175 8058. 
 

TUMULT I BYRÅDET 
Det nye byråd er kommet i gang under lettere tumult. Først var der forsøg på konstituering, hvor 
både de konservative og Dansk Folkeparti skulle være med, men det ville de ikke og i stedet fik Nyt 
Gribskov, Socialdemokratiet og Enhedslisten etableret et samarbejde med 12 af byrådets 23 med-
lemmer. Venstre tilbød at deltage i et bredere samarbejde, men blev holdt udenfor. 
 

TUMULT IGEN  
Derefter blev der så vedtaget en styrelsesvedtægt, så arbejdet i Byrådet kunne komme i gang, og 
vi måtte faktisk helt hen til mødet den 12. marts, før det begyndte at ligne rigtige byrådsmøder 
med sager af betydning for borgerne. 
Den 11. marts viste det sig så, at Konservative og Dansk Folkeparti i et stykke tid har talt ny kon-
stituering med flertallet. I virkeligheden et borgerligt svigt af aftaler – et ufint stykke arbejde bag-
om ryggen på Venstre. Nu er det Enhedslistens og Socialdemokratiets værdier, der tæller for 
Konservative og for Dansk Folkeparti. 
 

HVORFOR NU DET? 
Hvad er det så der sker? Ja, det må borgmesteren og de 2 fra Konservative og de 2 fra Dansk 
Folkeparti jo egentlig fortælle, for det handler forhåbentlig om mere end blot et par formands-
poster? Så let svigtes det borgerlige værdisæt vel ikke?  
 

VENSTRE FORTSÆTTER SIT SERIØSE ARBEJDE 
Det står i hvert fald fast, at Venstre - som byrådets største parti - er udenfor direkte indflydelse på 
konstitueringsaftalerne. Betyder det også, at vi er udenfor indflydelse i udvalgene og i byrådssal-
en? Nej - det gør det ikke. Venstre vil fortsætte med at arbejde for det, vi gik til valg på. Vi vil 
fortsætte med at sætte seriøse anliggender til drøftelse, og vi vil fortsætte med at påvirke alle 
sager og gøre det med en liberal tilgang. 
Det gamle mundheld gælder stadig i Gribskov: Venstre ved du, hvor du har! 
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DEMOKRATI OG BORGERINVOLVERING  
Det tegner imidlertid svært for demokratiet og for Venstres forslag. På byrådsmødet den 12. marts 
var der et forslag om at ændre på klinikstrukturen i tandplejen og Venstre foreslog (meget natur-
ligt må man synes), at der blev foretaget en høring af interessenter før beslutningen. Det forkast-
ede det nye flertal. 
På samme møde havde Venstre et forslag om, at alle fremtidige sager i Byrådet skulle have et fast 
punkt om borgerinddragelse, så der altid blev taget stilling til dette vigtige spørgsmål. Dette for-
slag forkastede det nye flertal også og begravede det i et nyt udvalg om ”Strategi og Samskabelse 
Gribskov 2030”, så det har lange udsigter. 
 

MÅLEPUNKTER FOR BESTYRELSENS ARBEJDE 
En anden form for demokrati og medlemsinvolvering er det arbejde, som bestyrelsen er ansvarlig 
for. 
Det kan synes meget langt fremme, men vi har blikket rettet mod tirsdag den 16. november 2021, 
for denne dag er der nyt valg til byrådet. Alt hvad vi skal iværksætte i de kommende 4 år skal ses i 
denne sammenhæng. 
 
Inden da skal bestyrelsen sammen med byrådsgruppen og gerne øvrige medlemmer af Venstre i 
Gribskov være lykkedes med: 

1. at have skaffet (mange) flere medlemmer af Venstre 
2. have sikret en bedre vælgertilslutning end i 2017. 

 
Generalforsamlingen vedtog, at der til næste års generalforsamling (2019) skal udarbejdes forslag 
til strategi og proces for hele valgforløbet frem til byrådet. Dette arbejde er allerede sat i gang 
med evaluering af sidste forløb. Når det er sket, tager vi fat på det fremadrettede arbejde. 
 
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   
 
Bestyrelsen har aftalt følgende møder før sommerferien: Onsdag den 4. april og torsdag den 7. 
juni og har du noget du gerne vil have bestyrelsen drøfter så mail det til formanden: 
bjarneped46@gmail.com. Du kan evt. også komme til et bestyrelsesmøde kl. 19:00, hvis der er 
noget du vil drøfte med bestyrelsen. Kontakt formanden om det, så vi kan lukke dig ind på 
Rådhuset. 
 

DET GÅR GODT FOR REGERINGEN  
OG skal vi så ikke glæde os over, at 2.728.800 i dag er en del af det arbejdende fællesskab. Aldrig 
før har så mange haft et lønmodtagerjob i Danmark. Det er godt for den enkelte, som er en del af 
det arbejdende fællesskab, og som kan forsørge sig og sine. Og det er godt for samfundet. For hvis 
vi skal have råd til den velfærd, Venstre værner så meget om, kræver det, at så mange som muligt 
bidrager til den fælles husholdningskasse. 
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Og lad os nu også glædes over, at Ugebrevet Mandag Morgen har lavet et fakta-tjek på de løfter 
som statsministeren og Venstre har afgivet og det går godt i Danmark med Venstre ved roret. Som 
nævnt stiger beskæftigelsen, og ledigheden falder. Der er i dag færre offentligt forsørgede og flere 
private arbejdspladser. Vi har gennemført markante stramninger af udlændingepolitikken, og vi 
har styrket kernevelfærden.  
 
Ser man på, hvad Venstre har nået siden valget for to et halvt år siden, kan vi sætte helt eller del-
vist flueben ud for 212 af 283 politiske løfter, viser en kortlægning fra Ugebrevet Mandag Morg-
en: ”146 af forslagene er gennemført. De er enten vedtaget ved lov eller på anden måde ført ud i 
livet. Andre 66 af forslagene er påbegyndt i et eller andet omfang. De kan for eksempel være 
om-fattet af en politisk aftale, eller et udvalg kigger nærmere på det”. 
 
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 
 

GOD PÅSKE 
 

Bjarne Pedersen. 
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