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MÅNEDSBREV – JULI 2019 
 
 
Kære medlemmer 

Sommeren er heldigvis ikke slut endnu, men arbejdet begynder at trænge sig på og i vores forening 
har vi to vigtige medlemsarrangementer i august, som godt kunne fortjene noget opbakning og 
fremmøde. 

Lørdag den 17. august (kl. 09-15) er der møde i Helsinge Kulturhus, Skolegade 43 i Helsinge, hvor 
proces for valg af spids(borgmester)kandidat og budget 2020-2023 i regi af Venstre skal drøftes. Se 
senere. Tilmelding foregår på mail bjarneped46@gmail.com eller SMS 2181 8454 senest den 12. 
august. 

Onsdag den 28. august (kl. 18-?) afholder vi vort traditionelle havemøde i spejderhytten, Høbjerg 
Hegn 5, Nejlinge, hvor jeg håber, vi bliver mange medlemmer der vil søge hinandens selskab. Se 
senere. Tilmelding foregår på mail havekaergaard@mail.dk  eller SMS 2349 9129.  

Og så skal det lige noteres, at søndag den 1. september afholdes det traditionelle motionscykelløb 
Helsinge rundt og Venstre har taget initiativ til at invitere det samlede byråd til at deltage sammen 
med venstre-medlemmer. Særskilt invitation følger. 

 

TAK 

for positive henvendelser og bemærkninger ved Kulturnatten i Helsinge. Det var en stor glæde at 
mærke god interesse og opbakning for Venstres bod, hvor der var mulighed for at drøfte aktuelle 
spørgsmål med repræsentanter for byrådsgruppen og fra bestyrelsen. 

Næste Kulturnat er i Gilleleje lørdag den 14. september. Her vil Venstre også være til stede. 

 

BORGMESTERKANDIDAT 

Arbejdet med at finde Venstres kommende borgmesterkandidat og dermed spidskandidat på vores 
liste til næste kommunalvalg i 2021 (KV21) er i gang. 

På generalforsamlingen i februar i år blev der vedtaget en procedure for valget, og nu skal vi så have 
opstillet de nødvendige kriterier og egenskab for kandidater. 

Bestyrelse og byrådsgruppe har gjort sig nogle overvejelser, men det er vigtigt at medlemmerne er 
med – ikke kun til generalforsamlingen i 2020, men også i det tidlige arbejde. 

Alle medlemmer indbydes derfor til møde om denne vigtige sag sammen med bestyrelse, byråds-
gruppe og kandidater til sidste byrådsvalg (KV17). 

Det foregår den 17. august, hvor vi også drøfter budget.  
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BUDGET 

På grund af den sene regeringsdannelse er der ikke - som sædvanlig - lavet en aftale mellem 
regering og kommunerne før sommerferien. De drøftelser kommer først i sidste halvdel af august 
og dermed forskydes den kommunale budgetlægning. 

Almindeligvis skal kommunerne have vedtaget deres budget senest 15. oktober, men det er i år 
udskudt til senest den 5. november. 

Det giver ikke mere tid til den egentlige budgetlægning, men dog mere tid til overvejelser om, hvad 
der er vigtigst og hvad der er mindre vigtigt - alt efter, hvad regeringen lægger op til. 

Vi indbyder derfor alle medlemmer til at komme og være med til at præge Venstres synspunkter om 
budget 2020 og overslagsårene til og med 2023. 

Hvilket budgetforslag skal Venstre præsentere i byrådssalen? Byrådsgruppen, bestyrelsen og KV17 
kandidaterne vil være til stede, men det er vigtigt, at vi er flere, så mange synspunkter bliver 
præsenteret.  

Det foregår den 17. august, hvor vi også drøfter kriterier for valg af spidskandidat 

Tilmelding foregår på mail bjarneped46@gmail.com eller SMS 2181 8454. 

 

De to møder har tilmelding senest mandag den 12. august 

 

LANDSMØDE 

Venstre afholder Landsmøde den 16. og 17. november 2019 i Herning Kongrescenter. 

Ved spørgsmål kontakt Venstres Landsorganisation på venstre@venstre.dk eller 4580 2233. 

 

Fortsat god sommer og på gensyn ved møder og arrangementer. 

 

Bjarne Pedersen. 
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