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MÅNEDSBREV – JANUAR 2019 
 
 
Har du noteret foreningens 

GENERALFORSAMLING den 26. februar? 
 
Venstre i Gribskov afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 26. februar 2019, kl. 19:00 i 
Gribskovhallen på Larsensvej 15B i Græsted, og alle medlemmer er særdeles velkomne. Har du 
ikke fået betalt dit kontingent endnu, kan det nås. Kontingentet skal være indbetalt senest den 19. 
februar 2019, og det er en forudsætning for at deltage og stemme. 
 
Dagsorden for generalforsamlingen er vedlagt sammen med et forslag til procedure for opstilling 
af kandidater til kommunalvalget i 2021 (ja, det nærmer sig...). Et forslag der blandt andet betyder, 
at vi skal opstille en spidskandidat ved næste års generalforsamling (2020) og øvrige kandidater 
primo 2021. Bemærk at notatet indeholder en venstre spalte med den procedure der blev anvendt 
ved sidste valg og en højre spalte med det nye forslag. Forslag til ændringer er fremhævet med 
fed skrift i pkt. 2, 4, 5 og 8. 
 
Der er ikke indkommet forslag til behandling fra medlemmer, men i henhold til vedtægterne skal 
der fastsættes kontingent og foretages valg. 
 
P.g.a. stigning i kontingent til landsforeningen foreslår bestyrelsen, at kontingentet for 2020, der 
opkræves ultimo 2019, stiger med 10 kr. til 

Medlem 360 (nu 350) 
Par medlemskab 360 (nu 350) pr. person 
Pensionistmedlem 310 (nu 300) 

 
Med hensyn til valg er formanden på valg hvert år og halvdelen af bestyrelsen (5 personer) er på 
valg hvert 2. år. Der kan fremsættes forslag på selve generalforsamlingen, men det kan oplyses at 
nuværende valgte er parate til genvalg. 
 
Under generalforsamlingen får vi også to politiske orienteringer.  
* Dels af Anna Libak der er folketingskandidat i Hillerødkredsen (vores kreds) der er en af de 6   
    kredse i Nordsjællands Storkreds og  
* dels af Kim Valentin der er kandidat til en af de 14 danske pladser i Europarlamentet indstillet af  
   Nordsjællands storkreds. (I Danmark foregår valget af de 14 danske medlemmer i en fælles valg-   
   kreds for hele landet og Venstre har et særligt EU-landsmøde den 2. marts, hvor kandidaternes  
   placering på den fælles liste afgøres). 
 
Der er valg til Europa Parlamentet søndag den 26. maj. Det ligger fast. Det ligger også fast, at 
Folketingsvalget skal afholdes senest den 17. juni, men datoen er ikke kendt. 
Vi satser derfor på en god og spændende debat med de to kandidater. 
 
Velkommen til vor forenings demokratiske højdepunkt – generalforsamlingen. 
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Regeringen har med Venstre som drivkraft i slutningen af 2018 og begyndelsen af 2019 spillet ud 
med forslag til løsninger på flere af samfundets større og mindre problemer – alle båret af den 
dobbelte liberale grundtanke, at den enkelte skal have mulighed for at udfolde sine talenter, og vi 
skal tage hånd om dem, som har hjælp behov. 
 
Der er ligeledes foretaget nødvendige justeringer af allerede gældende lovgivning som f.eks. folke-
skoleloven og beskæftigelsesindsatsen for at hjælpe folk i arbejde og ud af ledighed. 
 
Tydeligst står dog nok udspillet på sundhedsområdet. Et udspil der vil bringe sundhedsydelserne 
nærmere på den enkelte borgere og sikre mere personale. En del af løsningen er at etablere sund-
hedshuse i de enkelte kommuner, og det skal også ske i Gribskov Kommune, hvor der allerede er 
afsat midler til dette formål. 
 
Det er dog vigtigt, at vi først får drøftet indhold i disse sundhedshuse og derefter mursten – altså, 
hvor huset skal placeres. 
 
Venstre vil derfor arrangere et offentligt møde om sundhedsreformen og sundhedshuse, hvor en 
af de medskabende Venstre politikere i Folketinget, Jane Heitmann, vil orientere og debattere. Der 
vil desuden blive orienteret om det allerede fungerende sundhedshus i Egedal Kommune. 
Så snart datoen er fastlagt, vil der blive indbudt til mødet. 
 
Senere på foråret vil der blive indbudt til et offentligt møde med Energi-, Forsynings- og Klimami-
nister, Lars Christian Lilleholt (V). Så snart datoen er fastlagt, vil der også blive indbudt til det 
møde. 
 

HJÆLP 
Jf. de to valg der venter er vores målsætning klar. Vi skal have mindst et mandat mere til EP-valget, 
og vi skal som min. fastholde et borgerligt flertal med Lars Løkke Rasmussen som Statsminister! 
 
Det kræver argumentation, uddeling af valgmateriale, ophængning af plakater o.s.v. og der er hel-
digvis flere, som allerede har meldt sig som praktiske hjælpere, og tak for det. OG vi kan godt 
bruge flere. 
Vil du give en hånd med – og hvis du ikke allerede har meldte dig – så kontakt venligst Claus B. 
Nielsen på mail cbn@dsr-as.dk eller tlf. 4021 1239 eller formanden. Mail bjarneped46@gmail.com 
eller tlf. 2181 8454. 
 

PÅ GENSYN 
Tirsdag den 26. februar, kl. 19 til vores generalforsamling i Gribskovhallen i Græsted. 

 

Bjarne Pedersen. 
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