MÅNEDSBREV – NOVEMBER 2018
GENERALFORSAMLING NÆSTE ÅR
Den 26. februar 2019, kl. 19.00 er der generalforsamling i Venstre i Gribskov.
Generalforsamlingen holdes i Gribskovhallen i Græsted og bestyrelsen håber på
stor opbakning.
Nærmere vil selvfølgelig fremkomme, men ud over valg skal vi også tage stilling til proceduren for
opstilling af spidskandidat og øvrige kandidater til kommunalvalget i 2021.
Når jeg nævner generalforsamlingen nu, er det fordi der jo også kan være punkter medlemmer
gerne vil have på dagsordenen, og så er der en tidsfrist. Vedtægterne siger, at forslag der ønskes
behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde inden den 1. januar 2019.

TAK FOR FESTEN
Den traditionelle julefest i Venstre blev afholdt den 27. november og der var god tilslutning af
medlemmer, ægtefæller og gæster. Aftenen forløb traditionelt med tale af formanden, julesange,
spisning, taler af ”de to nye i klassen” (altså byrådet), Bent Hansen og Natasha Stenbo Enetoft,
banko med Jannich Petersen og Jørgen Simonsen som opråber og kontrollant og Kirsten Madsen
som spil leder og gave uddeler.
Alt i alt en rigtig god og hyggelig aften i godt selskab. En stor tak til festudvalget som havde sørget
for at ikke bare rammerne, men også indholdet var helt perfekt: Johnny Braginski, Monique Palmvig, Flemming Pedersen, Inge Lise Dyrekær Larsen og Kirsten Madsen der også havde sat sin mand,
datter, svigersøn og et ret nyfødt barnebarn i gang, Stor tak til jer fra os der var tilstede.

SKAF INDFLYDELSE PÅ DET POLITISKE DANMARK
Jo flere medlemmer vi er, desto stærkere er organisationen bag det politiske liv, og desto flere
muligheder har vi for i fællesskab at kunne udarbejde og forklare vores politik.
Tilbuddet om gratis medlemskab i 2018 står stadig ved magt. Vi kan sikre et familiemedlem, en
god ven, en nabo eller en tilfældig bekendt en gratis mulighed for at blive medlem af Venstre for 0
kroner i resten af 2018. 1 januar overgår medlemskabet til almindelige vilkår.
Medlemskab kan tegnes ved henvendelse til formanden (se nederst på siden) eller endnu lettere
ved elektronisk tilmelding på venstre.dk/blivmedlem.

VALG AF EU KANDIDAT OG ÅBENT MØDE
Har du set indbydelsen til de to møder på onsdag den 5. december på Grundtvigs Højskole, Frederiksværksgade 147 i Hillerød.
Kl. 19.30 er der opstillingsmøde af kandidat til Europa parlamentsvalget, og Kim Valentin er kandidat.
Kl. 20.00 - efter selve opstillingsmødet - er der et offentligt arrangement med en spændende debat om
"Europa og Verden under forandring".
Debattører er kredsens folketingskandidat Anna Libak og Kim Valentin. Kom – og tag et par stykker med!
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MØD BESTYRELSEN
Bestyrelsens har afholdt sit sidste møde i 2018. De første 2 bestyrelsesmøder i 2019 er onsdag den
9. januar kl. 19.00 på Rådhuset i Helsinge og tirsdag den 12. marts i Helsingehallen.
Du er velkommen til at fremsende spørgsmål/kommentarer, men også til at deltage i den første
del af møderne. For at kunne åbne indgangsdøren bedes du kontakte formanden forud for
møderne på telefon 2181 8454 eller mail bjarneped46@gmail.com

2 VALG I FORÅRET 2019 – hjælp!
Vi ved at der i Danmark skal være valg til Europa Parlamentet den 26. maj 2019. Her skal der vælges 14
medlemmer der skal repræsentere Danmark, og vi skulle gerne igen være størst.
Vi ved også der skal være valg til Folketinget senest den 17. juni 2019, men hvilken dag det bliver, ved vi
ikke, og jeg skal ikke deltage i de uendelige mange gætterier der er i gang. Til gengæld ved jeg, at jeg, at vi i
bestyrelsen vil arbejde hårdt for, at vi også efter valget har en Venstre ledet regering med Lars Løkke
Rasmussen i spidsen.
For at nå det er der meget arbejde der skal gøres. Plakater skal sættes op, materiale skal uddeles, møder
skal arrangeres og der skal bruges tilforordnede til selve valgdagen osv. osv.
Vi har brug for mange hænder, og hvis du gerne vil hjælpe til (og ikke allerede har meldt dig), hører bestyrelsen meget gerne fra dig. Kontakt formanden eller et andet bestyrelsesmedlem.

BYRÅDETS MØDER
I det nye år har Byrådet flyttet sin mødedag fra mandag til tirsdag, og de to første møder i 2019 ligger
tirsdag den 5. februar og tirsdag den 12. marts – fortsat kl. 19.00 i Byrådssalen på Rådhuset i Helsinge.
Som hidtil holdes der gruppemøder forud for byrådets møder og medlemmerne er velkomne. Dato og tid
vil blive meddelt senere.

SAGT MED STATSMINISTEREN
Der har været landsmøde i Venstre. Et godt og udbytterigt landsmøde, selvom medierne ikke fik
fodret deres sensationslyst. Det gjorde ikke mødet dårligere.
Statsministeren understregede, at friheden og fællesskabet går hånd i hånd, og at langt flere
danskere i dag tager del i arbejdsfællesskabet og bidrager til det danske samfund. Det er hjørnestenen i Venstres politik, og har også været det de seneste 3 ½ år i regeringen, sagde han blandt
andet. ”Vi er nået utrolig langt. Jo mere, jeg har oplevet og set, hvad fællesskab gør, når man gør
det rigtigt, desto mere stolt bliver jeg af den måde, vi har indrettet os på.”
God julemåned.

Bjarne Pedersen.
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