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“Tak for alt, til de fleste, 
tak til alle, for det meste.” 
 
Det var nogle af Lars Løkkes ord i hans afskedstale på Venstres ordinære landsmøde i november 2019. 
Med blandt andre disse ord fik han sagt farvel til Venstre. 
 
Det har været et begivenhedsrigt år for Venstre på landsplan. 
Venstre fik et godt valg til Europa-Parlamentet med valg af 4 kandidater (Kim Valentin fik en flot 6. plads på 
Venstres liste, kun overgået af de 4 valgte og Bergur Løkke Rasmussen som nr. 5) 
 
Under EP-valgkampen blev Folketingsvalget udskrevet til afholdelse på Grundlovsdag. 
Det blev egentlig et godt resultat set med Venstre-øjne på landsplan. 
Vores kandidat Anna Libak i Hillerød-kredsen - fik desværre ikke valg. Men Anna og holdet bag hende 
gjorde en stor indsat - og Anna var tæt på - meget tæt. Tak til alle der deltog. 
 
Kim Valentin blev valgt til Folketinget i Ballerup-Glostrup-kredsen. 
 
Men de flotte valgresultater betød desværre ikke, at blå blok kunne genvinde regeringsmagten. 
 
Lars Løkke ville ikke have nøglerne tilbage for en hver pris. 
Det betød, at han i slutfasen tog afstand til Stram Kurs og Nye Borgerlige - flirtede lidt med 
Socialdemokratiet - som sagde nej. 
 
Men Lars Løkkes afstandtagen til den yderste højrefløj betød fremgang for Venstre mandatmæssigt. 
 
Jeg skal undlade at komme ind på de fortrædeligheder, som Lars Løkke og dermed Venstre blev udsat for 
på Forretningsudvalgsmødet og efterfølgende på Hovedbestyrelsesmødet i Brejning den 30. og 31. august. 
Det var ikke en rar måde, at behandle en formand på. 
Det skabte uro i Venstre, en uro som opstod i forbindelse med Venstres sommergruppemøde i begyndelse 
af august. 
Det betød, at en del medlemmer smækkede med døren, det ville de ikke stå model til, og slet ikke finde sig i 
den behandling som Lars Løkke var blevet udsat for. 
I Venstre i Gribskov fik det øjeblikkelig den konsekvens, at den daværende formand Bjarne Pedersen valgte 
at forlade sine poster. 
13 andre medlemmer fulgte ham i dagene derefter. 
 
På Landsmødet opfordrede Lars Løkke de frafaldne at vende tilbage, og medens Lars holdt sin tale fik 
Venstre på Landsplan rigtig mange medlemmer tilbage. 
 
Og heldigvis fik vi alle 14 medlemmer tilbage igen ved personlige/telefoniske henvendelser i de sidste dage 
af september, det var ikke Venstre i Gribskov medlemmerne var utilfredse med. 
Og med tidligere formand Erik Møllers ord: Ret henvendelse og du vil se, hvor forholdsvis nemt, det er. Det 
er trods alt et godt budskab at tilbyde et medlemskab af Venstre. 
 
Lokalt er Venstre virkelig i vælten, og måske indirekte årsagen til at DF og C har forladt konstitueringen. 
Fra Venstres side har vi ikke lagt skjul på, at vi ikke mener, at de mange om-konstitueringer gavner 
borgernes syn på politikerne. 
 
MEN Venstre er med i den store konstituering så vi arbejder loyalt ud fra denne. 
Til trods for pengemangel gør vore 2 udvalgsformænd, Birgit Roswall (for ÆSS ældre social og sundhed) og 



 

Natasha Stenbo Enetoft (BIF, børn, idræt og familie) det godt. De øvrige byrådsmedlemmer (Jannick 
Pedersen, Bent Hansen, Jørgen Simonsen, Knud Antonsen og Kim Valentin og med Sean Crawford som fast 
stedfortræder) gør et godt arbejde med at holde sammen på de politiske aftaler, der er indgået. 
Venstre løber ikke fra indgåede aftaler. •••• 
 
Når der er indgået en aftale med Venstre, står den ved magt. Og det har selvfølgelig betydet politiske 
drøftelser, men . . .  
Bestyrelsens samarbejde med Byrådsgruppen er særdeles godt. Vi kan drøfte tingene lige ud og uden 
mishagsytringer. Så tak for det samarbejde. 
 
Per Roswall er pr 1. januar 2020 igen at finde som medlem af Region Hovedstaden, idet Peter Frederiksen, 
Hillerød, har valgt at udtræde. 
 
At Bjarne Pedersen ikke ville være med længere betød afholdelse af en ekstra ordinær generalforsamling 
med det ene punkt at vælge formand. Det har aldrig - og slet ikke i min alder - været meningen, at jeg skulle 
være formand. Så OK, for en kort periode. 
Jeg kan konstatere, at jeg er den formand, der har siddet kortest tid i Venstre Gribskov: Erik Møller, Bo 
Madsen, Bjarne Pedersen har præget Venstre i Gribskov på hver deres måde, det er svært at få nye og 
yngre kræfter til at tage et ansvar for vort gamle parti, og dog, Christina Lund er klar til at overtage 
formandsposten. 
Jeg glæder mig over, at vi i Venstre i Gribskov tør tage et stort generationsskifte; idet jeg håber, at 
forsamlingen efterfølgende vil vælge Christina, som formand. 
Det er vigtigt, at der er ro i bestyrelsen - ikke, at der ikke må diskuteres, for det er vigtigt i den politiske 
proces - og at alle kan se sig selv i en eller anden rolle. Men fnidder og bagholdsangreb har vi ikke brug for. 
Det skal på en eller anden måde være sjovt, at deltage i bestyrelsesmøderne, og ingen skal føle sig trynet. 
Men det er også vigtigt, at der er enighed om, hvor vi som parti skal hen. Og at vi som parti taler ordentligt i 
det offentlige rum. Vi skal kunne se os selv i spejlet, 
Ud over de mange bestyrelsesmøder (10) har vi afholdt 2 budget/strategi møder, hvor Byrådsgruppen, 
bestyrelsen, kredsformanden, regionsrådsmedlemmet, stedfortrædere til byrådet, 10-12 medlemmer har 
deltaget. Disse møder er afholdt som heldagsmøder /lørdage 
 
Tak til Peter Agerbo for det store daglige arbejde han har gjort og fortsat gør som Webmaster for Venstre i 
Gribskovs hjemmeside. 
Tak til Tue Villebro for arbejdet med Venstres Facebook-side 
 
Vores traditionelle Havemøde og Julemøde i Spejderhytten i Høbjerg, hvor Kirsten Madsen, Johnny 
Braginski, Monique Palmkvist, Flemming Pedersen, Erik Madsen, Heidi og, Leon har taget det store slæb. 
Vi har deltaget i Kulturnatten i Helsinge og i Gilleleje med pæn deltagelse af byrådsmedlemmer og 
bestyrelsesmedlemmer med flere. 
 
Og ikke mindst var vi på gaden i forbindelse med EP-valget og Folketingsvalget, tak til alle der deltog. 
Vi har været synlige - og alligevel, det ville være dejligt, hvis vi kunne få flere til at melde sig ind i Venstre. 
 
Vi er pt 327 medlemmer, heraf 100 pensionister, 10 æresmedlemmer, 12 VU 
Ved årsskiftet var vi 303 
 
Med tidligere formand Erik Møllers ord: I skal “bare” hver i sær tegne et medlem. 
Så vil jeg slutte, som jeg begyndte, med Lars Løkkes ord: 
Tak for alt, til de fleste, tak til alle, for det meste. 
 
Torben Dencker 


