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MÅNEDSBREV – OKTOBER 2018 
 

BUDGETVEDTAGELSEN 
Som det er fremgået af Venstres annoncer i Ugeposten, foreningens 
hjemmeside og Facebook, lykkedes det Venstre at spille en væsentlig rolle, 
da der blev indgået en budgetaftale mellem alle byrådets partier. 
 
Et enigt byråd samledes om det kommende (2019) års budget og en aftale 
for 2020. Den vedtagel-se tolker vi som et udtryk for, at der i Byrådet er 
opstået vilje til et bredt politisk samarbejde og fællesskab om kommunens udvikling. 
 
Alle partier har fået noget med i kommunens budget for næste år (blandt andet de 5 hovedpunk-
ter, som Venstre havde sat op på forhånd) - et budget der både skaber mere velfærd og er polstret 
til at stå imod, hvis der kommer smalle tider. 
 
Det var rigtig godt arbejde af vores byrådsgruppe, men nok så væsentligt er det, at det er sket på 
baggrund af et samarbejde med bestyrelsen og med udgangspunkt i et møde, hvortil også vore 
medlemmer var indbudt og mødt. Det var en rigtig god intern proces, som også styrkede det 
fælles i vores forening. 
Forhåbentlig har endnu flere lyst til at være med ved kommende arrangementer af den slags og til 
næste års budgetlægning. 
 

DET VIDERE ARBEJDE MED BUDGETTET 
Med vedtagelse af et budget følger også et politisk og administrativt arbejde med at udmønte be-
slutningerne, fordi flere af punkterne kræver særlige vedtagelser for at blive iværksat. 
Udmøntningen af budgettet må naturligt ske i fællesskab. Besparelser gennemføres samtidig med, 
at der sker en forenkling af kommunens rammer og en styrket styring, effektivisering af driften 
gennem samarbejde og nye organiseringer, ligesom der må kigges på mulighederne for bedre 
indkøb og øget digitalisering. 
 
Også det kræver politisk samarbejde, og også her må partierne regne med at give og få, når det 
hele skal fortolkes og beskrives endeligt. Venstre skal nok tage sin del af slæbet og ansvaret fordi 
det er sådan, vi er som parti. Det er en del af vort DNA. 
 

MØD BYRÅDSGRUPPEN 
Byrådsgruppen mødes endnu 2 torsdage kl. 16:30 – 19:00 i 2018. Det er den 1. november og 6. december. 

Har du et spørgsmål eller noget du vil drøfte med byrådsgruppen, så kontakt Birgit Roswall for 

nærmere aftale på brosw@gribskov.dk eller på tlf. 2175 8058. 

- og husk allerede nu at sætte tirsdag den 27. november af til vores julemøde. Det vil være en god 
måde at runde året af på, og det er med til at skabe sammenhold og fællesskab i vores forening.  
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SAGT MED STATSMINISTEREN 

- til overvejelse og anvendelse 

”Danmark er ikke perfekt – men det er et af de bedste lande, der findes. Vi har forenet vækst og 

velfærd, så fremgang ikke kun er for de få. Vi har kombineret rettigheder og pligter, så vores land 

hænger sammen og er et forbillede. Vi er vokset i frihed og fællesskab. Ved at insistere på friheden 

til at leve livet, men også på ansvaret for vores medmennesker. Vi forholder os kritisk til autoritet, 

men har tillid til hinanden. 

Vi ved, at fremgang ikke kommer af sig selv - eller skabes af de få, men skal komme alle til gode. Vi 

er et godt land, fordi vi giver plads til hinanden. Udvikler Danmark – og står sammen, når det 

gælder.  

Hvor andre landes demokratier blev formet i skyggen af revolution, blev vores skabt i lyset af 

fredelig forandring. Hvor andre landes arbejdsmarked er stift og konfliktfyldt er vores funderet på 

respekt, dialog – og et fælles ønske om fremgang. Hvor nogle lande oplever en stor kløft mellem 

rig og fattig, holder vi fast i et samfund uden store skel. 

Dét kan vi godt være stolte af. Det er jeg stolt af. 

Fællesskabet er Danmarks styrke”. 

 

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. 
 
Netop nu kan vi alle være med til at 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.  

 
MØD BESTYRELSEN 
Bestyrelsens sidste møde i 2018 er placeret den 20. 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 indgangsdøren bedes du kontakte formanden forud for 
møderne på telefon 2181 8454 eller mail bjarneped46@gmail.com 
 

Bjarne Pedersen. 
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