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MÅNEDSBREV – MAJ 2018 
 

TAK 
for positive henvendelser og bemærkninger ved Kulturnatten i Helsinge. 
Selvom de nybagte vafler og hjemmegjorte syltetøj var en ”sællert”, så var det 
en stor glæde at mærke god interesse og opbakning for Venstres bod, hvor der 
var mulighed for at drøfte aktuelle spørgsmål med repræsentanter for 
byrådsgruppen og fra bestyrelsen.  
 
Næste Kulturnat er i Gilleleje lørdag den 15. september. Her vil Venstre også være til stede. 
 

BYRÅDET 
Nu hvor alle konstitueringerne og ændringer af styrelsesloven er afsluttet for denne gang, er det 
økonomien, der optager rigtig meget af tiden i både udvalg og byråd. Borgmesteren og hans flertal 
har ønsket at drøfte besparelser for 2018, men også besparelser der rækker ind i 2019, selvom 
budgetforhandlingerne om 2019 egentlig først begynder efter sommerferien og afsluttes i oktober 
 
Venstre har gjort opmærksom på, at det er dobbeltarbejde for både byrådets medlemmer, men 
også administration og de mange foreninger, interessegrupper mv. der skal høres. Det er ligeledes 
uden sammenhæng og perspektiv med det samlede budget. 
 
Det har flertallet ikke ønsket at følge, så nu er der fuld gang i drøftelserne der afsluttes den 25. 
juni på det sidste byrådsmøde før sommeren. 
 
Som det ansvarlige parti vi er, går Venstre ind i drøftelserne, men vi vil være forbeholdne over for 
alt for vidtgående beslutninger om 2019 på nuværende tidspunkt. 
 
Kom og være med til at præge Venstres synspunkter om budget 2019 og overslagsårene til og 
med 2022. 
 
Lørdag den 18. august mellem kl. 09:00 og kl. 15:00 indbydes alle medlemmer til at drøfte det budget-

forslag , som Venstre skal præsentere i byrådssalen. Byrådsgruppen, bestyrelsen og KV17 kandidaterne vil 

være til stede, men det er vigtigt, at vi er flere, så mange synspunkter bliver præsenteret. 

Nærmere følger om sted og program, men sæt datoen af allerede nu. 

Byrådet ændrer i øvrigt mødeform og -plan i 2. halvår af 2018. Det har måske nogle konsekvenser 
for muligheden for at træffe byrådsgruppen. Det vender jeg tilbage i lige efter sommerferien. 
Har du et spørgsmål eller noget du vil drøfte med byrådsgruppen så kontakt Birgit Roswall for nær-
mere aftale på brosw@gribskov.dk eller på tlf. 2175 8058. 
 

VI KAN GLÆDE OS 
Det er tid for Regeringens store aftaler med Regionerne og Kommunerne, så Finansministeren og 
hans kolleger har haft travlt med forhandlingerne. 
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Et af Venstres helt centrale valgløfter i 2015 var at styrke kernevelfærden. Sundhedsvæsenet 
skulle prioriteres højere, og netop i kraft af vores prioriteringer, har vi også leveret på det løfte. 
Derfor har vi bl.a. kunnet gennemføre en demenshandlingsplan, Kræftplan IV og en handlingsplan 
for #den ældre medicinske patient”, der sætter ind mod overbelægning på sygehusene. Med 
aftalen om regionernes økonomi for 2019, tager vi endnu et skridt. Vi løfter således regionernes 
sundhedsbudgetter med 1 mia. kr., så de kan levere endnu bedre sundhed til de danske patienter. 
 
Også på det kommunale plan er Regeringen i stand til at skabe resultater. Der er indgået en aftale 
med et klart løft i den kommunale kernevelfærd, så kommunerne kan styrke ældrepleje, skoler, 
daginstitutioner og sundhedsområde, men der kan også bygges og renoveres for ekstra penge.  
Det giver kommunerne en bedre mulighed for at levere den service som borgerne forventer. 
Venstre er altså igen i stand til at forbedre kommunernes økonomi og sikre ansvarlige budgetter. 
 

MØD BESTYRELSEN 
Bestyrelsens møder efter sommerferien er placeret den 20. august, 26. september og den 29. 
november kl. 19:00 på Rådhuset i Helsinge. 
 
Du er velkommen til at fremsende spørgsmål/kommentarer, men også til at deltage i den første 
del af møderne. For at kunne åbne bedes du kontakte formanden på telefon 2181 8454 eller mail 
bjarnepede64@gmail.com 
 

TAK 2 
Det er en stor glæde at hilse goddag til nye medlemmer. Det er det i alle foreninger og bestemt 
også i vores forening. Efter at have været under pres (som det hedder nu om dage, når der er 
problemer), er det glædeligt at konstatere, at medlemstallet igen er i stigning. 
 
Velkommen til nye medlemmer, men også tak til jer, der er med til at sprede gode ord om Venstre 
og vores forening. Det arbejde må gerne fortsættes intensivt. 
 
Hils på hinanden ved foreningens traditionelle havemøde i spejderhytten Høbjerg Hegn 5, Nejlinge ved 

Helsinge. Det finder sted tirsdag den 28. august fra kl. 18:30 og som særlig gæst, kan vi præsentere vores 

nye folketingskandidat. Nærmere lige efter sommerferien. 

SAGT MED STATSMINISTEREN 
Det særlige danske er, at vi har indrettet et samfund, så vi får nye muligheder. Og en kultur, hvor vi 
ønsker at gribe mulighederne. Selv om forandring kan være skræmmende. Men præcis derfor har 
vi kunnet håndtere dem – og taget hele turen fra landbrugssamfund over industrisamfund til 
informations- og servicesamfund. 
 
Historisk har vi været mestre i at gribe forandringens vinde. Og det gør vi endnu", sagde Lars Løkke 
Rasmussen, som senere talte på demokratifestivalen på Ollerup Gymnastikhøjskole på Fyn. 
 
Og lad mig tilføje: Det er vores allesammens hverdag og fremtid det handler om. 
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I Venstre værdsætter vi friheden til, at børn, unge og voksne kan træffe egne valg og have 
indflydelse på deres eget liv indenfor fællesskabets rammer. Vi tror på frihed under ansvar, og vi 
tror på lokale løsninger. Vi værdsætter tolerance, frisind og medansvarlighed. 
 
De målsætninger vil byrådsgruppen også forfølge i arbejdet i Byrådet. 
 

Det gamle mundheld gælder stadig i Gribskov: Venstre ved du, hvor du har! 
 
 

Bjarne Pedersen. 
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