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MÅNEDSBREV – DECEMBER 2018 
 
Dette månedsbrev er et ønske om en god jul og et godt nyt år, men der er lige et par 
ting, der skal bemærkes ud over dette. 
 
2018 har været et travlt år, og det bliver 2019 sikkert også, men der er to begivenheder, der vil 
kræve særlig opmærksomhed. Dels valg den 26. maj til Europaparlamentet og dels Folketingsval-
get, der skal afholdes senest den 17. juni. Begge valg kræver vor fulde opmærksomhed og en hel 
del arbejde (som bestyrelsen gerne vil have hjælp til). Målene må være klare. Vi skal have mindst 
et mandat mere til EP-valget, og vi skal fastholde et borgerligt flertal med Lars Løkke Rasmussen 
som Statsminister! 
 
Allerede i februar 2019 er der 

GENERALFORSAMLING 
Venstre i Gribskov afholder generalforsamling den 26. februar 2019, kl. 19.00 i Gribskovhallen på 
Larsensvej i Græsted.  
Nærmere vil selvfølgelig fremkomme, men det må nævnes, at vi skal tage stilling til proceduren for 
opstilling af spidskandidat og øvrige kandidater til kommunalvalget i 2021. 
I henhold til vedtægterne er formanden på valg hvert år og halvdelen af bestyrelsen er på valg 
hvert 2. år, så der bliver også her noget at tage stilling til. Kandidater til formandsposten og besty-
relsen må gerne meldes ind nu, så det kan offentliggøres på forhånd (fmd. modtager genvalg). 
 
Men det kan jo også være, at der er et punkt, du gerne vil have drøftet på generalforsamlingen. I 
givet fald skal det bemærkes, at vedtægterne foreskriver, at forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal være formanden i hænde inden den 1. januar 2019.  
Mail: bjarneped46@gmail.com eller pr. brev til adressen Birkehusvej 12, 3250 Gilleleje. 
 

BESTYRELSEN 
Bestyrelsen holder møde tirsdag den 8. januar (og ikke den 9. som tidligere angivet) på Rådhuset i 
Helsinge. 
Du er velkommen til at fremsende spørgsmål/kommentarer, men også til at deltage i den første 
del af møderne, hvor der er politisk drøftelse. For at kunne åbne indgangsdøren bedes du kontakte 
formanden forud for mødet på telefon 2181 8454 eller mail bjarneped46@gmail.com 
 

TAK FOR 2018 
Et stærkt fællesskab er skabt af viljen til at stå sammen. Det kendetegner Venstre på landsplan, og 

det kendetegner Venstre i Gribskov. Det vil bestyrelsen gerne sige tak for. 

I 2019 er det vigtigt, at vi bliver ved med at stå sammen og i fællesskab yder den fornødne indsats, 

så vi kan få opfyldt vore mål for det kommende år. 

Forhåbentligt ses vi til møder og arrangementer. 

God jul og godt nyt år. 

Bjarne Pedersen. 
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