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MÅNEDSBREV OM SPIDSKANDIDAT – NOVEMBER 2019 
 

 

 
Kære medlemmer 

Det kan synes som om, der er lang tid til, at vi skal til at overveje og beslutte, hvem der 

skal være Venstres spidskandidat ved kommunalvalget den 16. november 2021. Men det er 

snart. Konkret er det på den kommende generalforsamling i februar 2020. 

På generalforsamlingen den 26. februar i år (2019) vedtog vi: 

”Borgmesterkandidaten vælges separat og på et separat møde. Dette møde afholdes i 

forlængelse af generalforsamlingen i året forud for et valgår (26.02.2020). Bestyrelsen 

kommer med forslag til borgmesterkandidat(er). Andre forslag kan skriftligt fremføres på 

selve opstillingsmødet”. 

Bestyrelsen og byrådsgruppen har derfor besluttet, at forslag til borgmesterkandidat/ 

spidskandidat skriftligt skal være formanden i hænde senest den 31.12.2019. 

Vi skal i februar vælge en kandidat der kan stå inde for følgende: 

Hvad skal Venstre være kendt for i den kommende byrådsperiode: 

 Troværdighed (ordentlighed) – Stå fast på det, vi har meldt ud, god kommunikation 

m.m. 

 Valgfrihed – Sikre at borgeren har frihed til at leve sit liv i respekt for fællesskabet. 

 Ansvarlighed – Venstre er ikke bange for at tage ansvar og stille sig i spidsen for 

kommunens udvikling. Det omfatter også økonomisk ansvarlighed (sikre god økonomi og 

effektivitet). 

 Forandringsvillighed – Vi er åbne overfor de ændringer, der må kræves. 

Sådan ser vi Venstres kandidat: 

Menneskelige kompetencer tæller højt: 

 En ekstrovert, samarbejdende og lyttende person, der ”går i folk med træsko på”. 

 En naturlig og troværdig autoritet der rummer forskellighed – der kan lede byrådet og 

administrationen. 

 Struktureret, analytisk og grundig i sit arbejde – kan sætte sig ind i økonomi, budget, 

lovgivning og komplekse problemstillinger. 

Til at forestå opstilling af kendte borgmesterkandidat(er) til kommunalvalget den 16. 

november 2021 i Gribskov Kommune er der nedsat et kandidatudvalg bestående af 

formand, næstformand og yderligere 2 medlemmer af bestyrelsen samt 1 byrådsmedlem. 

Ingen medlemmer af udvalget kan være borgmester- eller byrådskandidat. 
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Kandidatudvalget er over for bestyrelsen ansvarlig for den samlede proces i forbindelse med 

opstilling af kendte borgmesterkandidat(er) i Gribskov Kommune. Kandidatudvalget sikrer, 

at de (kendte) opstillede kandidater opfylder de relevante bestemmelser i partiets love, 

herunder valgbarhedskriterier. 

Efter indstilling fra kandidatudvalget træffer bestyrelsen den 5. februar endelig beslutning 

om opstilling og informerer medlemmerne via månedsbrev. Der mindes om at andre forslag 

kan skriftligt fremføres på selve opstillingsmødet. 

På opstillingsmødet skal kandidaten/kandidaterne - i alfabetisk rækkefølge (fornavn) - have 

mulighed for at redegøre for deres politiske synspunkter og for at besvare spørgsmål fra 

mødedeltagerne. 

Bestyrelsen har desuden besluttet, at der iværksættes en kombineret orienterings- og 

hverveannoncering gennem de lokale medier ultimo november. 

Overvejer du at stille op til valget som venstres spidskandidat – eller tænker du på en 

anden – må du meget gerne orientere formanden om dette allerede nu og HUSK: Seneste 

frist for skriftligt tilkendegivelse til formanden er 31.12.2019 

Bestyrelsen ser frem til gode forslag, så vi kan stille med en spidskandidat, der også vil 

være en naturlig borgmesterkandidat ved et forhåbentligt godt kommunalvalg for Venstre. 

 

Torben Dencker. 

Formand 
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