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Formandens beretning 

Denne beretning skal ses i sammenhæng med orienteringen i de udgivne månedsbreve og 

vil på én gang omhandle det foreningsår, der er gået, arbejdet i Byrådet og trække tråde til 

de to valg, vi får inden sommer. Jeg kender heller ikke datoen for Folketingsvalget, men vi 

ved, at den 26. maj skal vi vælge 14 danske repræsentanter til Europa-Parlamentet, og af 

dem skulle mindst 3 og gerne 4 være Venstre folk. 

Vi ved, at vi senest i perioden op til den 26 maj skal føre valgkamp for et mere liberalt Danmark med frihed 

og fællesskab. Værdier der gælder her, men også skal tages med ind i det europæiske samarbejde. Og vi 

ved, at vi til folketingsvalget kan se frem til et velfærdsvalg, hvor V appellerer til vælgerne med de 

resultater regeringen har skabt – ofte med meget brede flertal – og med en tiltrængt sundhedsreform. 

Lad regeringen blive bedømt på sundhedssektoren, arbejdsudbudsreformer, dagpenge, efterløn og 

kontanthjælpstænkningen. Det er nogle af de områder, hvor man kan se, at Venstre har sat markante aftryk 

på indretningen af den danske velfærdsstat. Det er områder, der lægger op til genvalg. 

Og endelig så ved vi, at Gribskov Byråd i de kommende måneder skal kæmpe med store budget spørgsmål, 

hvor ikke mindst sygeplejen, men måske også midler til en værdig ældrepleje og en god barndom bliver ved 

med at udfordre økonomien. Det sker uagtet en budgetproces med Venstre som aktiv medspiller og en 

skatteforhøjelse.  

Skatteforhøjelser gror ikke i Venstres baghave, men var det ikke sket, var problemerne endnu større, og 

som jeg ser det, må vi nok regne med, at der skal foretages flere budgetreguleringer i løbet af året. Vi får 

flere plejekrævende ældre, flere småbørn og et stigende antal børn og voksne med forskellige former for 

særlige behov der lægger pres på vores indsats. Infrastrukturen, erhvervsudvikling, landsbyudvikling, kultur, 

affald og lokalplaner kræver også deres.  

Vi må satse på, at der fortsat er en Venstreledet regering efter folketingsvalget, så vi kan få gennemført en 

fair udligningsreform, der tilgodeser vores kommune bedre end det sker i dag. 

Men vi kan ikke bare forlade os på andre. Det kræver også samarbejde i Byrådet, hvis vi igen skal få det hele 

til at hænge fornuftigt sammen, og det startede bestemt ikke godt i 2018, men lad det nu ligge. Det er 

beskrevet og diskuteret, og vi kan glæde os over, at vores budgetinitiativ har ført til et langt bedre 

samarbejde i byrådet i 2. halvår af 2018. 

Vi er det største parti i byrådet, og selvom vi ikke er en del af konstitueringen, skal Venstre føre an i et 

forsøg på stadigt bedre samarbejde, for der er for meget på spil til små politiske drillerier og trakasserier. Vi 

kan måske være uenige om nogle større ting, men så lad os holde os til dem. Vi skal skabe en grøn og 

udviklingsorienteret kommune præget af fællesskab, synergi og vækst. Et attraktivt sted, hvor vi gerne vil 

leve, stifte familie og føle os trygge, uanset om vi er børn, unge, voksne eller ældre.  

Tiden er inde til at vi skaber noget nyt for både borgernes og for medarbejdernes skyld. Vi skal finde den 

politiske, økonomiske og organisatoriske styreform, der kan afløse det vi ved, der ikke virker. Vi skal have 

mere tillid og mere ansvar lagt ind i det samlede forløb og udrydde uhensigtsmæssige og meningsløse 

bureaukratiske processer, der fylder i det daglige arbejde. Væk med silotænkning, kastebolde og 

unødvendigt bureaukrati og ind med løsninger, hvor borgerne oplever en sammenhængende indsats. Det 
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skal ikke være borgerne, der står med ansvaret for at få de mange berøringsflader med den offentlige 

sektor til at hænge sammen  

2019 skal være et handlingens år. Et ”Gribskov i udvikling”. Vi skal have gang i alle de kræfter, der er 

borgerne imellem og sammen. Vi skal lægge op til samarbejde mellem foreninger, institutioner, skoler, 

virksomheder, kommunen og helt almindelige borgere, så vi kan få sat skub i en masse aktiviteter, der gør 

livet lidt bedre, sjovere og lettere at leve. Det er opgaver, som kræver arbejde i både byrådsgruppe og den 

kommende bestyrelse. 

Som partiforening bør vi derfor også altid have en målsætning om, at forsøge at udbrede kendskab til 

politik og politiske virkemidler til alle – tilfredse så vel som utilfredse. Imødegå de populistiske løsnings-

forslag med saglige argumenter. Tale med dem der er blevet i tvivl om vores politik og til stadighed prøve at 

hverve flere medlemmer, så vi også får en bredere debat internt. 

Efter sidste valg faldt vores medlemstal en del og ved sidste års generalforsamling var vi 328 medlemmer, 

heraf 10 æresmedlemmer og 17 VU’ere. I år er vi 301 medlemmer, heraf 10 æresmedlemmer og 14 VU’ere. 

Det må vi kunne gøre bedre – sammen. 

Den politiske interesse er der jo. Det er bare som om, at en del forventer ”her og nu” løsninger, der får alle 

problemer til at forsvinde. Samtidig - kan jeg vel godt tillade mig at sige - virker det som om, det er blevet 

mere legalt bare at være utilfreds uden at ville arbejde for løsninger, eller komme med løsningsforslag. Det 

kan vi vist takke aviserne, Clement, og ikke mindst de sociale medier for. 

At nå et mål om mere indflydelse og flere medlemmer kræver arbejde. I bestyrelsen og i byrådsgruppen, 

men også med aktiv opbakning fra medlemmerne. Der er jo ingen anbefaling så god, som den der kommer 

fra en ven, en bekendt eller en god nabo. 

Aktiv opbakning forudsætter viden om, hvad der sker, og vi har gennem 2018 forsøgt at formidle den viden 

gennem hjemmesiden som hidtil, men også de nye tiltag som månedsbrevene og vores Facebook side med 

løbende opdateringer. Tak til Peter Agerbo for al dit store arbejde med det elektroniske og tak til Tue 

Villebro for at være redaktør på Facebook-siden. 

Vi har også haft indbudt til medlemsdeltagelse i større møder som f.eks. mødet om det kommende budget, 

og det fører i hvert fald til, at vi vil afholde flere af den type møder. Det næste bliver formentlig en lørdag 

om sundhedshuse, der er tænkt som en del af det nye, nære sundhedsvæsen. 

Fællesskaber hænger også sammen pga. de kontakter, vi har med hinanden. Derfor har vi i løbet af året 

haft forskellige aktiviteter, og møder, hvor vi har forsøgt at få medlemmerne i tale. Andre gange har vi 

været repræsenteret ved aktiviteter afholdt af andre, og det har været en glæde at konstatere, at der er 

opbakning til vores sommerfest og jule-komsammen. De timer vi tilbringer sammen dér er med til at gøre 

os til en stærkere forening og give vore meninger en større grobund.  

Tak til Johnny Braginski, Monique Palmvig, Kirsten Madsen, Flemming Pedersen, Inge Lise Dyrekær Larsen 

for de gode arrangementer. 

I det hele taget vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen og byrådsgruppen for et godt, inspirerende og givende 

samarbejde. Også tak til de medlemmer der har deltaget i møder o.l. Det håber jeg vil fortsætte og gerne 

øges. 
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Og så et par ord om det kommende folketingsvalg. Vi mangler kun den officielle udskrivelse af valget, før vi 

skal i gang med at hænge plakater op i lygtepælene. Ellers er valget faktisk skudt i gang, og derfor har vi 

også set S fyre et forslag af om differentieret pensionsalder. Ikke på nogen måder noget konkret, men som 

om overskriften i sig selv skulle være et trylleord, der giver S flertallet.  

For helt ærligt - det pensionsudspil Mette Frederiksen (S) har præsenteret minder mere om valgflæsk end 

reelle løsninger: Det er uklart, hvilke grupper der skal have ret til at trække sig tilbage før tid, og hvilke 

grupper der ikke skal. Og hvordan skal systemet strikkes sammen? Hvordan skal det finansieres? Hvad 

mener Socialdemokratiet egentlig? Det er ikke kun os, der ønsker svar. Det gør hendes samarbejdspartnere 

også – og stadig mere højlydt. 

Vi må virkelig håbe, at vælgerne kræver mere substans, når de skal sættes deres kryds, for vi er ikke uenige 

i, at de nedslidte i samfundet bør have nogle særlige rettigheder, som andre ikke har. Og vi har med bl.a. 

seniorførtidspensionen en ordning, hvor nedslidte med nedsat arbejdsevne kan trække sig fra 

arbejdsmarkedet, hvis de ikke kan arbejde til den almindelige tilbagetrækningsalder. Det vil Venstre gerne 

drøfte og lave en aftale om her og nu, men S vil ikke være med, vil ikke være konkrete.  

Det ligner valgflæsk, som det der også serveres af populister som Klaus Riskær Pedersen og Nye Borgerlige. 

Dansk Folkeparti kunne måske også få besked om, at de ikke bare kan hoppe rundt mellem alle mulige 

populære forslag og samtidig blive taget alvorligt. De kan desværre let blive dyre for et borgerligt flertal 

efter valget. 

Det er mit håb, at vi med bredt flertal får landet en reform af sundhedsvæsenet, som Statsministeren har 

foreslået det. Det der ikke er svært, skal være nært -er overskriften. 

Nye tal, som Sundhedsministeriet har oversendt til Folketingets Sundhedsudvalg, viser enorme forskelle på 

ventetider til en række operationer, alt efter hvor i landet, man er bosat. Det gælder eksempelvis øre-, 

øjne- og ganeoperationer. Det er derfor, vi ikke kan have fem sundhedsvæsner. Patienterne skal have 

samme rettigheder, uanset hvor i landet de bor. Det skal tydeligvis ikke besluttes i 5 regioner, men i 21 nye 

”sundhedsfællesskaber”, der skal styrke det lokale samarbejde om sundhed og bygge bro mellem forskel-

lige dele af sundhedsvæsenet. 

Det ville være dejligt, hvis vi kunne være med til/ koncentrere os om, at drøfte de mange gode vedtagelser 

Venstre har stået i spidsen for som ledende regeringsparti. 

Det ville være dejligt, hvis vi kunne stå sammen om at få genvalgt en borgerlig regering med Venstre i 

spidsen. 

Og det ville være dejligt, hvis vi kunne bruge vores frihed til at fastholde vores fællesskab. 

Mit udgangspunkt er det nationale værdifællesskab som ramme om danskernes liv, og det lokale fællesskab 

som den daglige base, vi kan læne os op ad. Det er værdifællesskabet, der har givet os det tillidsbaserede 

samfund, som skabte grundlaget for, at Danmark blev et af verdens rigeste lande. 

Det nationale og lokale fællesskab er ikke skabt af velfærdsstaten. Fællesskabet var der først. Det er det, 

der har givet os styrke som folk. Det er det, der skal gives os styrke som borgere i Gribskov Kommune, og vi 

ved, hvem der skal føre an. 
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Venstre er det ansvarlige og visionære parti. Vi er ikke bange for at tage ansvaret på os og træffe de svære, 

men nødvendige beslutninger. Det er vi ikke på landsplan, det er vi ikke i byrådet, og det skal vi kunne 

kendes på som Venstre folk. 

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingens behandling. 

Tak for opmærksomheden 

Bjarne Pedersen 

 

 


