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MÅNEDSBREV – MARTS 2019 
 
 

SÅ VAR DER URO IGEN 
- heldigvis ikke i vore rækker,  
men den ledende politiker i Socialdemokratiet Bo Jul Nielsen har forladt sit parti for at blive løs-
gænger i byrådet. Socialdemokratiet er dermed reduceret fra 5 til 3 medlemmer i denne byråds-
periode, og der er to løsgængere. 
Selvom det ikke rokkede ved konstitueringsgrundlaget, startede det nok alligevel være en overve-
jelse hos borgmesteren, om det var tid til en gentænkning. 
Dette så meget mere, som det er aftalt at evaluere udvalgssammensætningen, og her er det jo 
ikke nogen hemmelighed, at Venstre ønsker færre udvalg og dermed også en ændret sammensæt-
ning af - i hvert fald - nogle af udvalgenes arbejdsområder. 
Vi har i hele denne byrådsperiode haft det klare udgangspunkt, at var der mulighed for et større 
og mere formaliseret samarbejde i byrådet, så burde det undersøges. De problemstillinger, der 
venter på løsninger i vores kommune, kræver i hvert fald samarbejde og brede løsninger. 
 

NU BURDE DER KOMME RO IGEN 
- VENSTRE MED I NYT SAMARBEJDE 
Efter nogle intense forhandlinger over nogle uger blev der lørdag den 30. marts indgået en ny 
konstitueringsaftale, hvor alle partier og de 2 løsgængere i byrådet er med. 
 
Efter Venstres opfattelse har vi brug for brede politiske aftaler om den økonomiske ubalance, som 
Gribskov Kommune står overfor. Det kræver politisk prioritering, både i forhold til udgifter og ind-
tægter. Det er også nødvendigt med enighed om den fremtidige økonomiske styring - og dermed 
præmisserne for budgetaftalen. 
 
Det er desuden nødvendigt med enighed og samarbejde om kommende reformer af velfærdsom-
råderne (daginstitutioner, socialområdet og ældreområdet) og en ambitiøs plan for udvikling af 
kommunen (boliger, veje/stier, turisme, handel, erhverv osv). Det kræver samarbejde, hvis vi skal 
forvalte og udvikle de værdier klogt, som vi har så mange af, og så skal vi forebygge, at mennesker 
havner i en situation, hvor de ødelægger andres liv og forspilder deres eget. 
 
Konstitueringsaftalen forudsætter da også samarbejde og loyalitet, og den angiver en ny retning 
for udvalgsarbejdet i Gribskov Kommune. Der vil i fremtiden være færre udvalg (vi går fra 7 til 5), 
med en skarpere opgavefordeling og mere fokus på kommunens kerneopgaver. 
 
Når man medregner det lovpligtige økonomiudvalg og de 5 andre udvalg, er der i alt 52 poster og 
af dem skal Venstre besætte de 15. Venstre får formandsposterne i Ældre, Social og Sundhedsud-
valget (Birgit Roswall nu) og formandsposten i Børn, Idræt og Familie (Natasha Stenbo Enetoft pr. 
1. august). Jannich Petersen bliver desuden formand for selskaberne Gribvand og Gribvand 
Spildevand. Nærmere følger. 
 
Konstitueringsaftalen kan læses på og downloades fra vores hjemmeside (klik her) 
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TAK  
for en god generalforsamling med et godt fremmøde. Og tak for opbakningen til det arbejde, der 
er foretaget i foreningsåret. 
Var det ikke kedeligt, når der slet ikke var protester? Nej det var det ikke. Interesse skal jo ikke kun 
måles på uro og ballade – måske snarere tværtimod. 

 
BESTYRELSEN 
har konstitueret sig på sit første møde i dette foreningsår, og der var enighed om genvalg. 
Næstformand: Torben Dencker 
Kasserer:           Flemming Pedersen 
Sekretær:          Kirsten Lillemor Madsen 
 
Bestyrelsen har desuden drøftet medlemssituationen, og vi vil selv – og opfordrer alle til at hjælpe 
med – søge at skaffe flere medlemmer. 
 

HJÆLP 
Jf. de to valg der venter, er vores målsætning klar. Vi skal have mindst et mandat mere til EP-
valget, og vi skal ved det kommende folketingsvalg som minimum 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 medlemmer, som allerede har meldt sig som praktiske hjælpere, og tak for det. MEN vi 
kan sagtens bruge mange 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. 
 

Bjarne Pedersen. 
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