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MÅNEDSBREV – APRIL 2019 
 
 
 

TAK . . . 
 . . . til alle jer, der har meldt jer som hjælpere ved de kommende valg. Det er en stor glæde at se 
så mange give tilsagn om hjælp til plakatopsætning, uddeling af materiale og deltagelse som tilfor-
ordnede på valgstederne ved valgene. 
Og vi har brug for samling og opbakning i vort parti. Det gælder lokalt, men det gælder også på 
landsplan. Det er nødvendigt at vise sammenhængskraften i Venstre, så vi kan vinde de kom-
mende valg. Vi skal ha’ mindst ét mandat mere til EP-valget, og når valget til Folketinget kommer, 
skal vi som min. fastholde et borgerligt flertal med Lars Løkke Rasmussen som Statsminister,  
Selvom vi er mange, kan vi dog godt bruge flere. Vil du give en hånd med? – og hvis du ikke alle-
rede har meldt dig – så kontakt venligst Claus B. Nielsen på mail:cbn@dsr-as.dk eller tlf. 4021 1239 
eller formanden på mail: bjarneped46@gmail.com eller tlf. 2181 8454. 
 

BREVSTEMME 
Lige nu ved vi, at der skal være valg til EU-parlamentet søndag den 26. maj, kl. 09 – 20, og selvom 
det er et landsvalg, så er vores lokale EP-kandidat Kim Valentin. Skal du evt. noget andet på valg-
dagen, er det alligevel vigtigt, at du får stemt og støtter Venstre. Du kan brevstemme fra nu og til 
og med torsdag den 23. maj kl. 16:00. Det kan du i Borgerservice i åbningstiden, Gribskov Rådhus, 
Rådhusvej 3, Helsinge, og på bibliotekerne i Helsinge og Gilleleje i den betjente åbningstid.   
Lørdag den 11. maj og lørdag den 18. maj kan du også brevstemme i Borgerservice på Rådhuset fra 
klokken 10-13. Du skal huske at medbringe legitimation – s.s. sundhedskort, pas eller kørekort. 

 
FORMANDENS 10 ÅRS JUBILÆUM 
2 dage efter sin 55 års fødselsdag (den 15. maj) har statsminister Lars Løkke Rasmussen været 
formand for Venstre i 10 år – og det bliver fejret på Bryghuset Braunstein i Køge fra kl 18-24. 
Alle medlemmer af Venstre inviteres til fest med helstegt pattegris og dans. Det sker om aftenen 
den 17. maj i formandens kreds (Køge-kredsen) for at markere jubilæet. Deltagelse er gratis, men 
tilmelding er nødvendig via venstre.membersite.dk. Medbring din kvittering som adgangsbillet. 
Der er plads til 300 gæster og tilmelding vil ske efter ”først til mølle”-princippet. 
Log ind på venstre.membersite.dk med din mail. Har du glemt din adgangskode, kan du let få en ny 
tilsendt ved at klikke på ”glemt adgangskode”. Vælg derefter ”arrangementer” og ”kommende 
arrangementer” i venstre side af skærmen. 
 

GRUNDLOVSMØDE 
Onsdag den 5. juni holder Venstre i Gribskov det traditionelle grundlovsmøde. Det bliver kl. 13:00 i 
Fugleparken, Sodemarksvej 22, 3230 Græsted  
Nærmere følger naturligvis, men sæt datoen af allerede nu, så vi kan være mange sammen om 
fællesskabet. 
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BYRÅDET 
Er du opmærksom på, at du kan følge arbejdet i Byrådet og de faste udvalg? Byrådets møder kan 
ses på web (find det via kommunens hjemmeside jf. nedenfor), men dagsordener og referater kan 
også læses på forhånd. Det gælder både Byråd og udvalg. 
Gå ind på www.gribskov.dk og tryk på bjælken i øverste venstre hjørne, derefter på politik og 
endelig på møder og referater. Kalender for møderne ligger også under møder og referater. 
Venstre holder gruppemøder forud for byrådets møder, og alle medlemmer er velkomne til at 
deltage i den indledende åbne del af disse møder. 
Du skal blot advisere gruppeformanden, Birgit Roswall, på forhånd, så du kan blive lukket ind. Det 
sker på tlf. 2175 8058. 
De kommende gruppemøder ligger mandag den 13. maj kl. 16:30 og torsdag den 13. juni kl. 16:30. 
 

BUDGET IGEN 
Ved budgetvedtagelsen i oktober 2018 fastlagde Byrådet budgettet for en 2-årig periode. Budget-
aftalen tog afsæt i ønsket og ambitionen om at udvikle kommunen i et langsigtet perspektiv, hvor 
der skabes balance og råderum i økonomien for at kunne investere og sikre rammen for en 
attraktiv kommune i de kommende år. 
Byrådet arbejder med at skabe denne balance, men nogle af forudsætningerne i budgettet for 
2019-2022 har ændret sig negativt. Det drejer sig bl.a. om øgede udgifter til hjemmesygeplejen, 
såvel som øgede udgifter til det specialiserede børn og unge område.  
Dertil kommer, at den landsdækkende udligningsordning betyder, at en kommune som Gribskov 
Kommune trods vanskelige vilkår bidrager med forholdsvist store millionbeløb samtidig med, at vi 
ser ind i en ”uheldig” demografisk udvikling, der påvirker både vores indtægter og udgifter. 
Samlet vurderer administrationen p.t., at der er risiko for et budgetpres i 2019 samt 2020-2023 i 
størrelsesorden 30-35 mio.kr. årligt - svarende til ca. 1,5 % af det samlede budget. Skønnet er dog 
meget foreløbigt og meget afhængigt af udfaldet af generelle aftaler for kommunernes økonomi. 
For at sikre, at vi fortsat bevæger os i den rigtige retning med et budget i balance, har 
økonomiudvalget besluttet at gennemføre en proces, hvor fagudvalgene sammen med 
administrationen ser på mulighederne for at gøre tingene anderledes, som afsæt for at foretage 
eventuelt nødvendige omprioriteringer. 
Vi må så yderligere håbe, at den siddende regering fortsætter, så vi kan få en ny udlignings-
ordning. 
 

KAMPAGNEMEDLEMSSKAB 
Hovedbestyrelsen i Venstre har vedtaget at indføre et kampagnemedlemskab.  
Under valgkampen op til Folketingsvalget reduceres prisen til kun kr. 300,00 for nyt medlemskab i 
kampagneperioden. Derudover får det nye medlem tilsendt en bog om Venstres formand og 
deltager i lodtrækning om et landsmødeophold for 2 personer i efteråret 2019 inkl. hele opholdet. 
Kender du vort nye medlem, så fortæl, at man indmelder sig på venstre.dk/blivmedlem eller ved 
at ringe på tlf. 4580 2233 
 
Og så venter vi på, at Statsministeren udskriver folketingsvalget.  

 
Bjarne Pedersen. 
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