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FORMANDEN  

HAR ORDET   

Kære Venstremedlem 

Tak for 2016. Det har været et begiven-

hedsrigt år. 

Efteråret har været rigtig spændende – 

også mere spændende end jeg overho-

vedet havde fantasi til at forestille mig, 

da jeg i sidste nummer af VenstrePosten 

skrev ”Det bliver et rigtig spændende 

efterår”. 

Jeg har aldrig - i de mere end 25 år, jeg 

har haft den glæde at virke i Venstres 

organisatoriske bagland - oplevet noget 

lignende, hverken kommunalt, regionalt 

eller på landsplan. Det med landsplan 

vender jeg tilbage til i en anden artikel i 

dette blad. 

Lad os dvæle lidt ved det lokale. Vi har et 

byråd med en oprindelig bred konstitue-

ring bygget op af en kernekonstituering 

mellem Dansk Folkeparti og Venstre og 

med tilslutning fra Socialdemokratiet og 

Nyt Gribskov. De konservative blev ikke 

inviteret – tilliden til deres leder var ikke 

til det. Undervejs i byrådsperioden har 

det været svært at se, at især Nyt Grib-

skov var en del af konstitueringen, og i 

takt med at et personskifte gjorde, at 

samarbejdet med Det konservative Fol-

keparti blev bedre og bedre, blev den 

manglende loyalitet fra Nyt Gribskov 

mere og mere markant. Et eksempel er 

en helsidesannonce i UgePosten, hvor 

halvdelen af annoncen var et forsøg på 

at miskreditere borgmesteren. 

I september 2016 indgik og underskrev 5 

partier, repræsenterende 22 ud af Byrå-

dets 23 medlemmer, et budgetforlig for 

2017 og overslagsårene 2018-20. Bud-

gettet indeholdt rammebesparelser, som 

man i de enkelte udvalg skulle øremær-

ke. Det enkelte udvalg kender sit område 

bedre end økonomiudvalget gør, så det 

gav god mening, at lade udvalgene selv 

bestemme, hvad der kunne undværes 

eller reduceres. Under forhandlingerne 

blev der regnet, drøftet, prioriteret og 

arbejdet seriøst med hjælp fra kommu-

nens forvaltning. Socialdemokratiet hav-

de baglandet siddende i et andet lokale, 

så de hele tiden kunne stemme af og få 

accept af forhandlingsresultatet. Set i 

bagklogskabens ulideligt klare skær, kan 

man tolke Anders Gerner Frosts svage 

indsats i forhandlingerne og hans mang-

lende afstemning med resten af sin 

gruppe derhen, at han hele tiden har 

haft plan om at bryde forliget efterføl-

gende, og gerne på en måde så han stil-

lede borgmestreren og Venstre i det 

dårligst tænkelige lys. Det var i alt fald 

det, han forsøgte både gennem debat-

ten på Byrådsmødet med budgetvedta-

gelsen den 10. oktober, i sin annonce i 

UgePosten, i sin ageren på fagbevægel-

sernes debatmøde, på de sociale medier 

og på udvalgsmøderne, hvor besparel-

serne var på dagsordenen. 

Budgetforliget holdt kun 1 måned. Det 

er ikke set før. 

Venstre tog derfor initiativ til sammen 

med DF og C at finde de nødvendige 

besparelser og under hensyntagen til de 

høringssvar, der var kommet fra borgere 

og personalegrupper. Det var en bunden 

opgave, at reducere besparelserne mest 

mulig i de to ”bløde” udvalg (Børn & 

Unge og Sundhed), samt at bevare kom-

munens likviditet. Det lykkedes i vidt 

omfang, og besparelserne i B&U udval-

get blev reduceret til næsten 1/3, lige-

som planlagte prisforhøjelser på ældre-

mad og enkelte andre forringelser blev 

fjernet. Pengene blev fundet ved at re-

ducere omkostninger til det politiske og 

administrative system, ved at fjerne me-

re luksusprægede ønsker fra Socialde-

mokratiet og Nyt Gribskov, ved tidsmæs-

sigt at skubbe nogle investeringer, og 

ved at gå lidt tættere på i de tekniske 

områder. Der blev arbejdet intenst, 

hårdt og konstruktivt den 24. og 25. no-

vember, og så var det på plads. Hverken 

S eller NG ville tilslutte sig, så vedtagel-

sen blev besluttet af de tre blå partier. 

En konsekvens af beslutning om bespa-

relser på den politiske og administrative 

struktur er den om-konstituering og re-

duktion af udvalg, der blev gennemført 

lige før jul. Og da det er nødvendigt at 

have udvalgsformænd, der arbejder loy-

alt i under hensyntagen til det vedtagne 

budget, måtte der også dér ske nogle 

ændringer. 

I Regionen har Venstre budgetmæssigt 

set knap så stor succes. Vi er kun 8 ud af 

41, så vi kan ”køres over”. Og det blev vi 

i en grad, så vi ikke kunne tage ansvar 

for budgettet for 2017. Før Venstres for-

handlere med Martin Geertsen i spidsen 

forlod forhandlingsbordet, havde man 

forhørt sig både i gruppen og i kommu-

neforeningerne. Alle bakkede op om 

beslutningen. 

Når Venstre forlod forhandlingerne skyl-

des det primært, at Socialdemokratiet 

forlangte nedlæggelse af sengepladser 

frem for at spare på de administrative 

omkostninger. Dette uanset at Regerin-

gen netop havde tilført Regionerne pen-

ge til udvidelse af sengepladserne på de 

medicinske og de psykiatriske områder. 

At gå med i en budgetaftale med et så-

dant indhold ville ikke alene være i strid 

med Venstres holdninger regionalt, men 

også Regeringens politik generelt. Der 

var ingen lyst til at tage hensyn til Ven-

stres holdninger og forslag. Derfor er vi 

Fortsættes side 4 

Af: Formand Bo Madsen  
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VENSTRES LANDSMØDE  - 2016     

19. og 20. NOVEMBER I HERNING 

ikke med.  

Vi har i annonceform, dels i Frederiks-

borg Amtsavis og dels i nogle formid-

dagsblade, forklaret hvorfor, Venstre for 

første gang i Region Hovedstadens leve-

tid ikke er med i budgetforliget. 

2017 er et valgår. Vi vil synliggøre Ven-

stre og Venstres politik med afsæt i de 

platforme, vi nu har kommunalt og regi-

onalt. Vi har meget at arbejde for og 

meget at være stolte af. Vi har en borg-

mester, som sammen med sin byråds-

gruppe har knoklet for at få Venstres 

politik gennemført trods kun 8 manda-

ter. Det er i meget vidt omfang lykke-

des. Forberedelse, netværk, hårdt arbej-

de, ihærdighed og snilde belønnes. 

Det bliver lidt lettere for vores politike-

re, hvis vi også bakker op, bruger vores 

netværk, spreder budskabet. Den positi-

ve fortælling vil hjælpe og give en bedre 

mulighed for et godt valg til november. 

Et valg som gerne skulle sikre, at Ven-

stre med Kim Valentin i spidsen også 

leder Gribskov Kommune i næste valg-

periode – og meget gerne med en stør-

re Venstregruppe i Byrådet. 

Godt nytår.    

  Bo Madsen  

9 medlemmer fra Venstre i Gribskov tog 

i år turen til Herning kongrescenter, for 

at deltage i Venstres landsmøde. Lands-

mødet har ca. 1.500 deltagere, så det er 

et fantastisk arrangement som Venstres 

ledelse og administration ”stabler på 

benene” hvert år.  

Statsminister og formand for Venstre, 

Lars Løkke Rasmussen indledte lands-

mødet med en tale, som redegjorde for 

året der er gået, og om de ønsker han og 

Venstre har for Danmark og danskerne.  

Som det er de fleste bekendt, lod Lars 

også ”bomben falde” om, at han ville 

henvende sig til C og LA med henblik på 

at invitere dem med i regeringen. Denne 

meddelelse vagte stor begejstring i sa-

len, da denne beslutning viser at Lars og 

Venstre virkelig arbejder for maksimal 

indflydelse på politikken i Danmark. 

Efter taler af partisekretær Claus Richter, 

Udenrigsminister og næstformand Kristi-

an Jensen kom det til selve valghandlin-

gen med valg af formand og næstfor-

mand.   

Her blev både Lars og Kristian naturligvis 

genvalgt med kæmpe applaus.   

En af de mere uformelle ting på lands-

mødet er overrækkelsen af Frihedspri-

sen, som i år tildeles en af de danske 

soldaterveteraner, Jacob Panton-

Kristiansen, som en værdig repræsen-

tant for de mange udsendte danske sol-

dater. 

Vores egen borgmester Kim Valentin, 

holdt i sin egenskab af landsformand for 

LOF en rigtig god tale om blandt andet 

frihedsværdier ”i en tid hvor misinfor-

mation, uvidenhed og lette løsninger er 

i høj kurs, så det er vigtigt at vi holder 

fast i vores fællesskab”.  

Mere information om landsmødet på 

Venstre dk.  

Bent Hansen 

 Af: Bent Hansen 

Fortsat fra side 3 (Formanden har ordet) 
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ger ”ulovlige” midler og hvor integri-
tet er er en by i Rusland, så kan det 
være svært at agere, med mindre at 
man har mange til at hjælpe sig. Det 
har Venstre heldigvis altid. 

I Gribskov ser jeg desværre en ten-
dens til at brugen af ”ulovlige” mid-
ler tager til. Jeg har selv været udsat 
for et angreb på min habilitet i løbet 
af de sidste 2 måneder. I sagen om-
kring salget af det gamle rådhus i 
Gilleleje, er jeg inhabil, fordi jeg ejer 
25% af et selskab, som rådgiver en 
potentiel køber. Jeg har selv bedt om 
inhabiliteten, da jeg selvfølgelig ikke 
kan være med til at behandle sager, 
hvor jeg står til at tjene penge, hvis 
en bestemt køber vinder udbuddet.  

Sagen behandles i et lukket byråds-
møde, men alligevel går der ikke 
længe før pressen ringer til mig, og 
kan fortælle mig alle detaljer om-
kring denne sag. Der er altså nogen i 
byrådet, som har lækket oplysninger 
til pressen. Det er alvorligt, men 
pressen vil selvfølgelig ikke fortælle, 
hvem deres kilder er.  

Pressen er så også blevet fortalt, at 
jeg skulle eje 25% af det selskab, som 
KØBER det gamle rådhus. Heri ligger 
løgnen og tilsviningen. Der er altså 
nogen i det politiske landskab, som 
synes, at det ville være godt at få 
nogen til at trykke en historie om 
dette, for at gøre mig mindre trovær-
dig. Jeg har i den sammenhæng 
brugt mange timer og dage på at 
forklare, hvordan det rigtigt hænger 
sammen, og det er heldigvis lykkes 
rigtig godt. MEN det er altså ikke 
godt for demokratiet eller Gribskov 
kommune, at politiske modstandere 

- for det kan ikke være andre end 
dem, der har gjort det, da sagen jo er 
behandlet i et lukket byrådsmøde - 
bruger sådanne midler for at svine 
en politisk kollega i byrådet til. Og 
tænk på, at al den tid, som jeg har 
brugt på dette, ikke kan bruges på at 
tage gode beslutninger for kommu-
nen. 

Når vi nu går ind i et valgår, så vil der 
sikkert komme mere snavs og urent 
trav i spil. Regn med det. Jeg kom-
mer ikke til at bruge disse midler og 
jeg vil gerne have jeres hjælp til at 
bekæmpe det. Den bedste måde til 
at bekæmpe det på er nemlig, at in-
formere og oplyse om sagernes rette 
sammenhæng. Derfor har vi brug for, 
at rigtig mange Venstre-medlemmer 
deltager i valgkampen næste år. Jo 
flere vi er - jo mere troværdige bliver 
vi - kan man sige! 

Vi skal være dem, der holder vores 
aftaler, dem der er til at stole på og 
dem der laver politiske løsninger, der 
holder. Vi skal ikke være dem, der 
sætter annoncer i avisen for at svine 
andre til. Vi bruger ikke tid på politisk 
fnidder og personsager. 

Det kan være svært at opføre sig or-
dentligt i politik, men det gør vi i 
Venstre alligevel.  

Med venlig hilsen og Godt Nytår 

Kim Valentin 

AT OPFØRE SIG ORDENTLIG 

KAN VÆRE SVÆRT I POLITIK 

 Af borgmester Kim Valentin 

Politik handler om meninger og 
holdninger, men også om følelser, 
indlevelse og så selvfølgelig evnen 
til at holde en aftale. Nogen er gode 
til det og andre er bare utroværdi-
ge. Det handler derfor meget om 
personlig integritet i sidste ende! 

Venstre er et parti, som langt ind i 
sjælen altid har båret rundt på vær-
dier, som at vi holder en aftale, og at 
vi er til at stole på. Vi er seriøse, når 
vi indgår aftaler, og vi sørger for ikke 
at indgå aftaler, som ser ud til at væ-
re for tynde i kanten. Der skal være 
finansiering til alt, og vi narrer ikke 
vores borgere med fine ord og ræn-
kespil. 

Det betyder ikke, at vi ikke kender 
det politiske spil - og at vi er for fine 
til køre hårdt på i valgkampe eller 
forhandlinger. Vi tager gerne en hård 
politisk debat, men vi går altid efter 
bolden, og vi er aldrig personlige i 
vores politiske angreb.  

Det er en styrke, at have disse værdi-
er med, og det er rart at stå op om 
morgenen og se sig selv i spejlet og 
vide, at dine Venstrekollegaer gør 
det på samme måde som dig. Men 
det kan faktisk også være en lille 
svaghed, for vi er så også åbne for 
løgnagtige angreb fra modstandere, 
der ikke har samme kultur eller er 
ligeglade med bolden og nok så me-
get politisk uskrevne regler. 

Med de nye sociale medier, så er 
løgnen og den gode, men urigtige 
historie hurtigt delt blandt mange 
tusinder, og det kan være helt umu-
ligt at forsvare sig. I en politisk arena, 
hvor modstanderne konsekvent bru-
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NY SKOLE OG ET SAMLET  

LÆRINGSOMRÅDE PÅ PARKVEJ 
 

   
  

Vækst- og skoleudvalget har nu arbejdet med et samlet læ-
ringsområde på Gilbjergskolen i mere end 2 år. Først med Jan 
Ferdinansen (Konservativ) som formand og siden med under-
tegnede i formandsstolen. 

I begyndelsen af udvalgsarbejdet blev der arbejdet for at bygge 
en helt ny skole på Parkvej. Men det stod hurtigt klart, at der 
ikke kunne findes de kr. 220 til kr. 250 mio., som sådan et pro-
jekt vil koste. 

Efter to budgetforlig, hvor det blandt andet var nødvendigt at 
tilføre det samlede børneområde kr. 28 mio. ekstra, stod vi 
tilbage med et samlet anlægsbudget på kr. 99,5 mio. Opgaven 
var straks blevet lidt sværere. 

Den første vigtige politiske beslutning, der skulle tages stilling 
til, var placeringen af det nye læringsområde i Gilleleje. Her 
indstillede Vækst– og Skoleudvalget til Børneudvalget/
Økonomiudvalget/Byrådet, at den nye skole skulle ligge på 
Parkvej på den nuværende placering, samt at udskolingen på 
Rostgårdsvej skulle sælges og samles på Parkvej. Ved at samle 
det samlede antal km2. på Parkvej, sikrer vi også, at vi ikke bru-
ger unødvendige midler på vedligeholdelse og drift af de 5.000 
m2 der ligger på Rostgårdsvej, samt at administrationen og 
ekspertisen bliver samlet på én matrikel. 

Den næste vigtige beslutning - der skulle afklares politisk - var, 
hvordan vi fremtidssikrede et folkeskoletilbud med 3 spor for  
0-6. Klasse samt 4 spor for 7-9. klasse på Parkvej. Udvalget var 
bevidst om, at en helt ny skole kunne der ikke blive tale om. I 
samarbejde med administrationen samt konsulentfirmaet Bas-
con, igangsattes en teknisk gennemgang af den samlede byg-
ningsmasse, for at fastslå, hvorvidt det overhovedet gav nogen 
mening at gå i gang med et egentligt renoveringsprojekt af de 
eksisterende bygninger. I marts kom den tekniske rapport fra 
Bascon. Den konkluderede, at skolen var fri for asbest og at 
fundament og struktur på bygningerne var sunde. Det stod 
hurtigt klart, at ikke alle politiske partier (NG) havde affundet 
sig med den økonomiske virkelighed, selv om de havde været 
med til at vedtage de budgetforlig, der havde reduceret det 
samlede anlægsbudget. I juni måned efter mere end 3 måne-
ders politiske forhandlinger, lykkedes det at nå frem til et poli-
tisk forlig, alle kunne se sig selv i. 

Vækst– og Skoleudvalget indstillede til Børneudvalget/
Økonomiudvalget/Byrådet at renovere hovedbygningen og 3 af 
de 4 klynger, samt at lave en tilbygning på 1.600m2 til udskolin-
gen, der kommer fra Rostgårdsvej. Der vil blive etableret lækre 
udenoms arealer, der kan indtænkes i undervisningen. Den nye 
skole vil have et samlet areal på cirka 10.000 m2. Den nye sko-
le vil kunne etableres indenfor anlægsbudgettet. 

Der har i hele processen været en inddragelse af skoleledelsen 
samt elevråd og skolebestyrelse. Nu hvor vi var nået til selve 
indholdet i skolen, samt de mest hensigtsmæssige funktioner, 
var det deres tur til at give den nye skole de input, der skal 
være med til at danne fundament til et egentligt byggepro-
gram. Der blev i november måned afholdt en lang række mø-
der på 3 niveauer. Der blev dannet en følgegruppe, en skolear-
bejdsgruppe samt en fokusgruppe. De konklusioner de nåede 
frem til, var til politisk vedtagelse på byrådsmødet den 12. de-
cember og hvis punktet tiltrædes, arbejdes der videre med 
forberedelserne til et udbud. 

I forbindelse med byrådsmødet den 30. november blev Vækst- 
og skoleudvalget nedlagt i forbindelse med besparelser på ud-
valgsstrukturen.  

Jeg vil godt benytte lejligheden til at sige tak for muligheden 
for at arbejde med dette spændende projekt og i fremtiden vil 
jeg følge det tæt i Børneudvalgets regi. 

Nick Madsen 

Af Nick Madsen Formand Vækst– og Skoleudvalg 
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FUP ELLER FAKTA 
Om budgettet i Gribskov kommune 

 

Af Bo Madsen 

  

Der er skrevet meget på sociale medier, i UgePosten og i andre medier om kommunens budget for 2017. Mange af 

udtalelserne bygger på forkerte data og vildledning eller manipulation. 

Anders Gerner Frost har følt sig foranlediget til at indrykke en helsidesannonce i UgePosten. Der er ikke noget nyt i, 

at Anders Gerner Frost ønsker at miskreditere borgmesteren, men denne gang forråder han Gribskovs borgere og 

afslører en fundamental mangel på budget- og talforståelse. 

Faktum er, at budgetprocessen er vedtaget af et enigt byråd i juni 2016 og at budgettet er vedtaget af 22 af Byrådets 

23 medlemmer på grundlag af en aftale indgået i september 2016. I forbindelse med aftalens indgåelse havde alle 

delegationer lejlighed til at få foretaget beregninger og simuleringer af egne forslag med hjælp fra kommunens admi-

nistration. At budgettet indeholder rammebesparelser er helt normalt og ses i et stort antal kommuner og regioner. 

Gribskov Kommune arbejdede også i den foregående periode med rammebesparelser. Eksempelvis efterlod byrådet 

fra Jan Ferdinandsens borgmesterperiode ikke øremærkede rammebesparelser på mere end 30 mio. kroner. Anders 

Gerner Frost havde væsentlig medindflydelse herpå. 

Gribskov Kommune har et budget på ca. 2,4 mia. kroner. Heraf vedrører ca. ¼ Børne og Unge-området. Rammebe-

sparelser for området udgør 10,7 mio. kroner, eller 1,75% af budgettet. Tallet på 34,6 mio. kroner som Nyt Gribskov 

nævner i annoncen i UgePosten er lodret forkert. Besparelsen på de 10,7 mio. kroner har virkning i 4 år. Der er ikke 

indregnet nye besparelser i den efterfølgende periode. Det svarer til at en familie oprindeligt ville købe en ny bil i 

2017 til 100.000 kroner, men beslutter at vente til 2021. Det kan enhver – bortset fra Nyt Gribskov - regne ud ikke 

giver en besparelse på 400.000 kroner. 

Ser man på de faktiske budgettal for 2016 og 2017 i 2016-priser (altså før pris- og lønfremskrivning) kan man for de 2 

hovedområder inden for Børn- og Ungeområdet, der har givet størst debat, angives: 

 
 

Samlet er tallene for 2017 1,7 mio. kroner højere end i 2016. Hertil kommer så pris- og lønfremskrivning.  

Det er lidt svært at se den udsultning, der skrives så meget om. 

Venlig hilsen 

Bo Madsen 

Formand for Venstre i Gribskov 

Rammeområde 2016 i 1.000 kroner 2017 i 1.000 kroner 

33510, Skole og FO 290.922 291.153 

33520, Dagtilbud 133.606 135.084 
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HVAD SKETE DER  

I BØRNEUDVALGET? 

 

Den 10. oktober 2016 stod jeg i mit stiveste puds og var 
med til at vedtage et bredt budgetforlig med Dansk Fol-
keparti, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet 
og Nyt Gribskov. 

Jeg kunne med tilfredshed konstatere, at alle ville være 
med til at sikre en ansvarlig økonomi i kommunen og at 
de enkelte udvalg med deres formand i spidsen, skulle 
finde de penge der skulle til, for at sikre den samlede 
økonomi var i balance.  

I børneudvalgets regi betød det, at vi skulle finde godt 11 
mio. kr. Ikke en let opgave når det drejer sig om vores 
børn, men en nødvendig opgave, som skulle løses. 

Hurtigt stod det klart at Nyt Gribskov havde svært ved at 
stå på mål for det budgetforlig de havde været med til at 
vedtage. De var ude og fralægge sig ansvar i pressen og 
ved først kommende byrådsmøde stod børneudvalgsfor-
manden og lagde afstand til den aftale hendes gruppe-
formand havde været med til at indgå.  

Den 24 oktober trådte børneudvalget sammen første 
gang efter budget forliget. Her skulle vi pege på de områ-
der indenfor vores ramme, hvor vi kunne finde de nød-
vendige besparelser, som skulle sendes i høring frem til 
den 21 november. På mødet optrådte formanden uden 
handlekraft og ønskede ikke at pege på de områder hvor 
der skulle findes penge.  

Og efter 2 timeres snik snak og roden rundt, overtog 
Venstre mødeledelsen og fik forhandlet det oplæg på 
plads, der kunne sendes i høring.  

Allerede her kunne vi i Venstre godt fornemme at der var 
ugler i mosen, en formand der ikke ønsker at bakke op 
om et budgetforlig er helt uhørt. Frem til mødet i børne-
udvalget den 21. november kom høringssvarene ind og 
de var selvfølgelig stærkt kritiske overfor de områder 
hvor der skulle skære ind til benet. Mandag den 21. no-
vember, 5 dage efter vi havde modtaget dagsorden samt 
høringssvarene, var der et massivt pres på os politikere 
om ikke at finde penge på børneområdet.  

En rystet børneudvalgsformand havde ikke indkaldt til et 
eventuelt ekstraordinært børneudvalgsmøde for at dis-

 Af Nick Madsen 

kutere høringssvarene. Ej heller havde hun været i stand 
til at finde alternative løsninger på økonomien indenfor 
egne rammer. Der havde med andre ord været larmende 
stilhed.  

Da punktet om udmøntning af besparelser i budget  2017
- 2020 kom på, ønskede hun ikke sammen med socialde-
mokratiet at stemme for de besparelser hun havde væ-
ret med til at sende i høring. Tværtimod stillede hun 
sammen med Socialdemokratiet et ændringsforslag, hvor 
man i stedet for at tage ansvar indenfor egen ramme, 
skulle finde pengene i kommune kassen.  

Formanden blev pænt gjort opmærksom på, at det jo 
ikke kun var cirka 11 mio. kroner i år der skulle findes, 
men godt 44 mio. kroner over 4 år. Efter flere gange at 
have forsøgt at få Nyt Gribskov og socialdemokratiet til 
at trække deres ændringsforslag, da det jo betød et klok-
keklart budgetbrud og dermed en kaotisk politisk situati-
on, stillede Venstre forslag om at punktet blev udskudt, 
så forligs parterne kunne mødes over en kop kaffe for at 
finde en løsning alle kunne se sig selv i.  

Nyt Gribskov og socialdemokratiet ønskede ikke at bakke 
op om dette forslag og fastholdte at pengene skulle fin-
des i kommune kassen.  

Efter dette klokkeklare budgetbrud tog Borgmesteren 
affære og indkaldte DF og C til at være med til at danne 
et nyt budget og fredag den 25. november lå der et nyt 2 
årigt budget klar til vedtagelse i økonomiudvalget onsdag 
den 30. november, hvor det blev vedtaget med DF og C 
og Venstre stemmer.  

Det nye budgetforlig friholder i høj grad børneområdet 
for besparelser, men det er klart at andre områder i 
kommunen er blevet berørt af dette. Personligt mener 
jeg det er problematisk at have en formand for børneud-
valget der ikke har stemt for det nye budget. Ydermere 
er hun konstant på jagt efter Venstre i pressen. Tiden er 
kommet i børneudvalget til at finde en ny til formands-
stolen. 

Rigtig god jul og godt Nytår 

Nick Madsen   
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HVAD SKER DER I VU GRIBSKOV 
Af: Sean Rask Crawford   

valg.  

Vi har været på gaden for første 
gang i forbindelse med kommu-
nalvalget i 2017, det var vi den 21. 
november for at markere, at der 
kun er ét år tilbage før valget.  

Den 21. december afholdtes der 
medlemsmøde i Græsted for for-
eningens medlemmer for at ønske 
hinanden god jul og drøfte fremti-
den; både kommunalvalg, med-
lemsindsats og meget mere.  

I VU ser vi frem mod det nye år – 
2017 bliver enormt vigtigt, både 
for os, for Venstre i Gribskov og 
for alle andre VU og Venstre for-
eninger rundt om i landet. Ganske 
vist er kommunalvalget først i no-
vember 17, men valgkampen er 
allerede i gang nu – og selvom 
man måske ikke skulle tro det 
med Socialdemokraterne og Nyt 
Gribskovs ageren i de seneste må-
neder in mente – tager kampen 

for at genvælge Kim Valentin og sik-
re Venstre så meget indflydelse som 
muligt i Byrådet kun til i løbet af 
2017.  

Vi vil gøre vores til, at Venstre til val-
get ikke blot skal være kommunens 
største parti, men også det største 
parti i blandt kommunens unge.  

Generalprøven for valgkampen om 
de unge kommer allerede i slutnin-
gen af januar 2017, når landets sko-
ler holder Skolevalg. Efter vores 
overbevisende sejr i 2015 er både 
hele VU’s landsorganisation og lokal-
foreningerne spændt til at gentage 
succesen i starten af næste år.  

Så 2017 bliver i sandhed et afgøren-
de år for os alle – vi ved, at vi er klar 
og vi ved at Venstre er klar!  

Godt nytår fra Venstres Ungdom i 
Gribskov!  

Sean Rask Crawford 

Siden sidste VenstrePosten udkom i 
august 2016, er der sket rigtig me-
get i VU Gribskov!  

Vi har afholdt ekstraordinær gene-
ralforsamling i november, hvor vi 
valgte ny formand  - Ieva Platniece 
og optog nye bestyrelsesmedlem-
mer.  

Vi har været afsted til VU’s Lands-
stævne i september – hvor jeg selv 
havde æren af at blive valgt til VU’s 
Landsorganisations Forretningsud-
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 Først fik vi en 2025-plan, der måtte udsættes, 

Så en aftale om omlægning af PSO-afgiften, 

Så et forlig omkring Finansloven, 

Så en aftale om ejendomsvurderinger, 

Og nu en ny Lars Løkke regering 

Aldrig før er Regeringen sluppet så 

heldig afsted med lanceringen af en 

plan – den mest gennemarbejdede 

Helhedsplan i nyere tid.  

Rost af både presse og erhvervsliv for 

sit indhold. Dele af planen blev serve-

ret i små lunser, Hovedbestyrelsen fik 

nogle oplysninger, uden at planen 

blev afsløret konkret, så lidt flere op-

lysninger på et sent aftentelefonmø-

de, så en Facebook lancering og ende-

lig den konkrete afsløring på et pres-

semøde i Statsministeriet. En genial 

pressehåndtering, der sikrede at Re-

geringens budskab kom ud i den 

form, det var tiltænkt – ikke i en af 

pressen fordrejet version. Den form 

kan godt genbruges! 

Men så gik alt i stå – politisk umoden-

hed medførte ultimative krav i hver 

sin retning og fastfrøs fuldstændig det 

politiske arbejde. Selv politiske kom-

mentatorer løb tør for stof – absolut 

intet kunne ske. Blå Blok forsømte en 

unik mulighed for at give Danmark en 

ny start og en sikker Helhedsplan. 

Blot fordi umodenhed og selvoptaget-

hed blokerede for løsninger, uanset 

det ikke skortede på opfordringer fra 

hverken erhvervsliv eller organisatio-

ner. 

Den geniale politiske håndværker, 

Lars Løkke, viste i denne situation 

igen sit værd. 2025-planen blev ud-

skudt, således at der kunne forhand-

les uden om de ultimative krav, for at 

få løst de påtrængende udfordringer 

omkring PSO-omlægning, Finanslov 

og Ejendomsvurderingssystem. Derfor 

fik vi i november forlig på alle 3 områ-

der – godt gået! 

Herefter skulle findes en metode til at 

få løst den gordiske knude omkring 

2025-planen. De ultimative krav 

måtte væk, uden at nogen for alvor 

tabte ansigt. Løsningen blev en ny 

regering, hvor begge de små blå parti-

er var med. Det giver mulighed for at 

forhandle sig til rette, uden at en par-

tileder gennem pressen får fremsat 

større krav end situationen kan bære. 

Hvis modellen skulle være holdbar, 

var det nødvendigt, at den inkludere-

de begge de små blå. Løsningen blev 

forhandlet på plads på en uge, og vi 

fik et ca. 80 siders nyt regeringsgrund-

lag. 

Regeringsgrundlaget er set med Nord-

sjællandske øjne ganske fornuftigt. 

Det indeholder selvfølgelig aftryk fra 

alle 3 partier, så ren Venstrepolitik er 

det ikke. Men Hillerødmotorvejens 

forlængelse er rykket tættere på. 

Der er 22 ministre i den ny regering. 

Heraf er de 13 Venstreministre. Det 

betyder, at vi har sagt farvel til 4 Ven-

streministre og afgivet nogle væsent-

lige ministerier til andre. Sådan er 

vilkårene i et samarbejde. 

Set med Gribskovs øjne beklager jeg, 

at Troels Lund Poulsen ikke fik lov at 

fortsætte sit arbejde med ændring af 

planloven og de andre rigtig gode til-

tag, han havde gang i. Set med regi-

onsøjne havde jeg også rigtig gerne 

set Sophie Løhde havde kunnet fort-

sætte sit arbejde i Sundhedsministeri-

et. 

Jeg bemærker, at vi har beholdt vores 

minister for Miljø og Fødevarer, at vi 

har fået ny Transportminister, at Si-

mon Emil Ammitzbøll nu er kommu-

nernes minister, og at Inger Støjberg 

stadig har sit ministerium. 

Jeg ser frem til at se et resultat af for-

handlingerne omkring 2025-planen. 

Lykkes den har det været det hele 

værd. 

Bo Madsen. 
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Venstre i Gribskov holder ordinær generalforsamling 

tirsdag, den 28. februar 2017 kl. 19.00 

 Kultursalen, Gribskov Gymnasium 

Dagsorden: 

1. Valg af stemmetællere. 

2. Valg af dirigent. 

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold. 
a.  Venstre i Gribskov 
b.  VU i Gribskov 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år. 

7. Valg af formand for 1 år. 
 På valg er Bo Madsen (modtager genvalg) 

8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
På valg er  
 Claus Bo Nielsen (modtager ikke genvalg) 
 Flemming Pedersen (modtager genvalg) 
 Kirsten Lillemor Madsen (modtager genvalg) 
 Carina Bloch Simonsen (modtager genvalg) 
 Thomas Riis Larsen (modtager ikke genvalg) 

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 
På valg er 
 Johnny Braginski (modtager genvalg) 
 Thomas Bang (modtager ikke genvalg) 

10. Valg af 1 revisor for 2 år.  
 På valg er Lasse Røssell 

11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.  
 På valg er Betina Høgfeldt (modtager ikke genvalg) 

12. Valg til Kandidatbestyrelsen 
 Punktet udgår. Valgperiode følger FV 

13. Valg til Regionsbestyrelsen 
 Punktet udgår. Valgperiode følger RV 

14. Valg af delegerede til landsmødet.     

15. Eventuelt. 

Borgmester Kim Valentin taler 

under stemmeoptællingen 


