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MÅNEDSBREV – SEPTEMBER 2018 
 

TAK 
til de mange der deltog i den traditionelle havefest. Det er med til at skabe sammenhold og fælles-
skab i vores forening. Husk allerede nu at sætte tirsdag den 27. november af til vores julemøde. 
Det vil være en god måde at runde året af på. Nærmere følger selvfølgelig. 
En yderligere tak skal lyde til de bestyrelsesmedlemmer der sørger for, at vores arrangementer så 
flot løber af stablen: Kirsten Madsen, Johnny Braginski, Flemming Pedersen, Monique Palmvig og 
Inger Lise Dyrekær Larsen. 
 
 

NETOP NU 
orienterer Venstre om resultaterne af det regeringsansvar vi har haft i 13 af de sidste 17 år og med 
et naturligt fokus på de større vedtagelser siden 2015 

 Venstre har løftet sundhedsvæsenet med 5,5 mia. kr. Vi har lavet Kræftplan IV, der er et 
historisk løft af den danske kræftbehandling med 2,2 mia. kr. Og vi har sikret bedre 
akutdækning med en ekstra lægehelikopter.  

 Venstre har styrket patientrettighederne ved at genindføre behandlingsgarantien på 30 
dage og indføre en reel ret til hurtig udredning efter 30 dage.  

 Venstre har lavet en køkkenpulje, som sikrer, at flere ældre kan få frisklavet mad. I alt får 
14.000 ældre på næsten 800 plejehjem i 69 kommuner frisklavet mad som følge af puljen. 

 Venstre hjælper skoler med mange fagligt svage elever med en skolepulje på 500 mio. kr. I 
alt er 124 folkeskoler inviteret til at deltage i skolepuljen. 104 har takket ja. En foreløbig 
opgørelse viser, at ca. 6 ud af 10 skoler har formået at løfte deres svageste elever nok til, at 
de får del i skolepuljens midler. 

 Venstre har løftet kommunernes økonomi med 2,5 mia. kr. siden 2015. Kommunerne har 
altså i dag flere penge til at sikre gode folkeskoler, børnehaver og plejehjem.  

 
Det er mange penge til velfærden, og det har skabt markante forbedringer. Men for os er velfærd 
ikke kun et spørgsmål om penge. Det handler også om, hvordan vi bruger pengene. For Venstre er 
det helt afgørende, at vi sætter mennesket før systemet.  

Vi står vagt om danskernes ret til at vælge selv – og det vil vi også gøre fremadrettet, men vi ved 
også, at den individuelle frihed kun kan strækkes så langt, som hensynet til det samfundsmæssige 
fællesskab tillader. Særlige behov må afhjælpes med særlige løsninger. 
 

Slutter det så her? Nej ikke hvis det står til Venstre. I det finanslovsforslag der netop er fremsat 
afsættes der mere til velfærd næste år. De ekstra penge vil sikre et bedre sundhedsvæsen, en 
styrket ældrepleje, en tidlig indsats i sårbare og udsatte familier og et løft af psykiatrien. 
 

Endelig skal det nævnes, at Regeringen har præsenteret en sammenhængsreform, som skal få den 
offentlige sektor til at fungere bedre. Venstre vil afbureaukratisere og gøre tingene klogere, så vi 
kan få endnu mere velfærd for pengene.  
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SKAF INDFLYDELSE PÅ DET POLITISKE DANMARK TIL ?? 
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.  
Den 1. januar 2019 overgår medlemskabet til almindelige vilkår. 
 

Jo flere medlemmer vi er, desto stærkere er organisationen bag det politiske liv, og desto flere 
muligheder har vi for i fællesskab at kunne forklare vores politik. 
 

Medlemskab kan tegnes ved henvendelse til formanden (se nederst på siden) eller endnu lettere 
ved elektronisk tilmelding på venstre.dk/blivmedlem.  

 
NETOP NU II 
I Gribskov kommune bliver der også talt økonomi i disse dage. Ja, der bliver talt rigtig meget øko-
nomi endda, og selvom Venstre blev holdt ude af alle de mange konstitueringer, har vi naturligvis 
tilbudt at gå med i det kommende budget. Bestemt ikke for enhver pris, men vi er med p.t. 
 

I den forbindelse vil jeg gerne sige tak for positive bemærkninger om vores budget annonce i Uge-
posten. Den var resultatet af en lørdags arbejde, hvor bestyrelse, byrådsgruppe og medlemmer, 
der havde taget mod indbydelsen, i fællesskab arbejdede med at finde de punkter der først og 
fremmest var vigtige for Venstre i arbejdet med budget 2019-2022. 
 

Annoncen fortæller også, hvad Venstre især lægger vægt på, men et kommunalt budget er jo et 
spørgsmål om mange, mange enkeltpunkter, så det er et stort arbejde der ligger for byrådsgrup-
pen og bestyrelsen, som samarbejder om fastlæggelsen af Venstres synspunkter. 
 

Budgettet vedtages på byrådsmødet den 8. oktober. Mødet begynder kl. 19.00. 

 
MØD BYRÅDSGRUPPEN 
Byrådets møder i 2. halvdel af 2018 er fastlagt, og det er byrådsgruppens møder også. Byrådsgruppen 

mødes torsdage kl. 16.30 – 19.00 den 27. september, 4. oktober, 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. 

 
MØD BESTYRELSEN 
Bestyrelsens møder efter sommerferien er placeret den 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 indgangsdøren bedes du kontakte formanden forud for 
møderne på telefon 2181 8454 eller mail bjarnepede46@gmail.com 
 

Bjarne Pedersen. 
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