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FORMANDEN  

HAR ORDET   

Kære Venstremedlem 

Der er mindre end 90 dage til valget! 

Kim og byrådsgruppen har i de for-

løbne 4 år gjort en fantastisk indsats 

for alle os i Gribskov Kommune. Der 

er gang i udviklingen på alle områ-

der, og økonomien er sund. Vi har i 

perioden kunnet sætte tjekmærker 

ved de fleste af punkterne i Venstres 

valgprogram fra 2013 – og det er 

ganske godt gået, når man tænker 

på, at Venstre i denne byrådsperiode 

kun har 8 af byrådets 23 pladser! 

Man kan ikke fortænke oppositionen 

i at ville problematisere Venstres og 

især Kims ledelse – det er jo næsten 

deres opgave, hvis ikke de blot vil 

overlade kommunens ledelse til Ven-

stre alene. Men man kan godt klan-

dre dem for måden, de gør det på – 

den kunne godt være mere værdig. 

Nok om det. 

I denne udgave af VenstrePosten kan 

du læse en hel del om Venstres kan-

didater og deres bud på ting, de kan 

bidrage med til udviklingen af vores 

kommune til gavn for alle. Vi har et 

stærkt hold.  

Venstres valgudvalg er langt med 

forberedelserne af valgkampen. Kan-

didaterne er fotograferet, der er re-

serveret annonceplads og indhentet 

priser op brochurer, plakater, banne-

re og andet valgmateriale. Der er en 

dynamisk aktivitetsplan, som på nu-

værende tidspunkt indeholder kend-

te invitationer til valgmøder og de-

batter. Planen udbygges successivt 

og detaljeringsgraden øges jo tætte-

re vi kommer på valgdagen. 

De sidste 4 uger inden valget, nær-

mere betegnet fra og med lørdag 

den 28. oktober, vil aktiviteterne 

være synlige rundt om i Gribskov 

Kommune. Og her har vi brug for dig, 

hvis du har lyst til at give en hånd 

med i valgkampen. Alle er velkomne 

til at give en hånd med, det kan være 

med uddeling af brochurer, deltagel-

se i et gadearrangement, supporter 

ved et debatmøde, et læserbrev til 

avisen eller noget andet. Ring eller 

skriv blot til mig, så er du på listen. Vi 

sender i september en invitation til 

et ”kick-off møde” for alle, der har 

lyst og tid til at deltage i valgkampen.  

Det er vigtigt for Venstre og Gribskov 

Kommune, at Venstre får et godt 

valg, således at Kim kan fortsætte 

som borgmester - og meget gerne 

med en lidt større V-gruppe i Byrå-

det. Vi bliver glade, hvis du vil hjælpe 

til med det! 

Regionen 

På opstillingsmødet fik Per Roswall 

plads nummer 10 på listen, der rum-

mer 25 kandidater fra Venstre. Det 

er en pæn placering, 

men Per har også brug 

for din hjælp i valgkam-

pen. Venstre har 8 kan-

didater i det nuværende 

Regionsråd. Også i regio-

nen er valgforberedel-

serne i fuld gang. Ven-

stres kandidat til Regi-

onsformandsposten, Martin Geert-

sen, er meget aktiv med politiske 

udmeldinger. Vi kæmper en kamp i 

regionen for at få S til at ophøre med 

at prioritere administrative omkost-

ninger og i stedet kanalisere midler 

derhen, hvor de gør gavn, nemlig til 

sundhed og varme hænder. Det er 

op ad bakke, og den forskel er en af 

de forskelle, der tydeliggøres i Ven-

stres markeringer og Venstres valg-

program. Martin Geertsen gæster i 

øvrigt Venstre i Gribskov ved have-

mødet den 11. september i Spejder-

hytten i Høbjerg Hegn. 

Landsplan 

Vi har hørt udmeldingerne fra som-

mergruppemødet, og vi venter på 

nuværende tidspunkt på udspillet til 

finanslov og skattepakke. Det kan 

være, det er kommet når du læser 

dette. Efteråret vil være præget af 

dette samt de store forlig på pensi-

ons- og boligområderne, bande-

pakker og andet, som Lars Løkkes 

hold nåede at lande inden sommer-

ferien. Det bliver et travlt lovgiv-

ningsefterår. 

Rigtig god eftersommer 

Sommergruppemøde 2017 Ålborg 

 Af Bo Madsen 
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  svarlig politik med troværdige partnere. 

Venstre har været meget troværdige har 

altid holdt de aftaler vi har indgået. Man 

kan regne med, at det vi siger, også er 

det vi forsøger at forhandle igennem. 

Selvom forhandlingsklimaet til tider er 

hårdt i Gribskov byråd, så har vi i Ven-

stre formået at lave forlig med alle parti-

er gennem de sidste 4 år. Det vil jeg fort-

sætte med at sætte mig i spidsen for. 

Betyder det så ,at alle partier skal være 

med i alle beslutninger? Nej det gør det 

ikke. Men det betyder at de partier som 

tilbyder at være ansvarlige og troværdi-

ge i aftalerne – de skal til enhver tid kun-

ne komme med ved forhandlingsbordet. 

Venstre hvis du har ønsker for fremti-

den 

Nationalparken kongernes Nordsjælland 

giver os en unik mulighed for at drive 

velstanden frem i kommunen. Jeg er 

stolt over, at det lykkedes mig at få afta-

len om Nationalparken igennem efter 

mere end 10 år med usikkerhed. 1. janu-

ar 2018 er Nationalparken en realitet ,og 

det betyder, at vi kan forbedre vores 

vigtigste erhvervsmuligheder indenfor 

turisme. Det betyder også at det bliver 

mere attraktivt at bo i Gribskov, og så vil 

der komme flere arbejdspladser ud af 

det. 

Venstre vil arbejde for at vi får en GRØN 

PLANET i Esrum. Det skal være et sam-

lingssted for naturen og naturvidenska-

ben i Nordsjælland. Det skal være et 

sted, som kan sikre udvikling og vækst til 

Gribskov kommune. Det vil altså både 

kunne understøtte turisme og produkti-

onsvirksomheder af eksempelvis fødeva-

rer. 

Venstre tror også på at kulturudvikling er 

betingelse for voksende velstand. Vi øn-

sker at Gilleleje Museum tilføres en in-

ternational profil gennem en større og 

bedre fortælling omkring Oktober 43 og 

jødernes flugt til Sverige. Det vil sikre 

Gilleleje og Gribskov flere turismeind-

tægter - og ikke mindst Gillelejes han-

delsliv samt havnen  på lang sigt. 

Vores rødder i kommunen er forbundet 

til landbruget og fiskeriets udvikling. 

Derfor er det også vigtigt at anerkende 

denne historiske sammenhæng og forstå 

at produktion af fødevare skal være en 

væsentlig del af vores fremtid. Der skal 

være plads til de primære erhverv. Fak-

tisk mener vi i Venstre, at netop denne 

sammenhæng sikre bedre udvikling i 

turismen og andre forarbejdende er-

hverv. Det er grundlaget for en langsig-

tet stabil vækst, som man kan tro på. Og 

ja det handler også om bæredygtighed, 

økologi og fødevarefællesskaber med 

kommunen som garant for udviklingen. 

Netop nationalparken er en brobygger 

mellem erhverv, handelsliv og borgere i 

denne sammenhæng. Ingen andre kom-

 
Ugeposten skød valgkampen i gang 

 Af borgmester Kim Valentin 

Med fem gode spørgsmål skød 
ugeposten valgkampen i gang. 
Det var tidligere end sædvanligt, 
men godt at det skete. Nu kan 
alle komme ud med deres bud-
skaber. Det er dog først om 2 
måneder at den vigtige slutspurt 
sætter ind, og så har vi brug for 
dig! 
 I nedenstående er gengivet de vigtigste 
budskaber fra ugeposten, og husk at hvis 
du har tid til at hjælpe, så har jeg brug 
for dig i valgkampen. Send en mail til 
mig, så finder jeg en lille eller stor opga-
ve til dig. Du må også meget gerne støtte 
med et valgbidrag. Vi kommer til at bru-
ge mange penge til at vinde borgmester-
posten igen. Skriv 
på kvale@gribskov.dk eller familienvalen
tin@mail.tele.dk, hvis du vil støtte med 
et pengebeløb! 
  
Hovedbudskaber: 
  

Venstre har en stærk tro på fremtiden i 

Gribskov Kommune. Vi er en kommune 

med mange muligheder for yderligere 

fremgang. For 4 år siden var en af ho-

vedopgaverne at få borgere og virksom-

heder til at tro på en fremtid i Gribskov. 

En fremtid som var værd at investere i. 

Det er lykkedes, og vi har fået troen og 

optimismen tilbage. Vi bliver nu flere 

borgere, og vi får flere arbejdspladser. Er 

vi så i mål? Nej langt fra. Der er mange 

områder som skal forbedres både på 

velfærdsområder og de mere strukturel-

le forhold. Men vi er bestemt kommet et 

stykke vej. Spørg dig selv om ikke du har 

fået det bedre i løbet af de sidste 4 år? 

 

Det handler om evnen til at føre en an-
                                       Fortsættes side 5 
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gammel skole i Gilleleje, har råd til vej/

cykelsti mellem Græsted og Gilleleje 

frem mod 2021, etablering af demens-

center i Blistrup, sikring af torv/

eventplads i Græsted, nyt plejecenter 

sammen med OK-fonden og ATP-

ejendomme i Gilleleje og en del andre 

byudviklingsprojekter. 

Disse aktiviteter viser at vi ønsker at for-

bedre forholdene for netop børn og æl-

dre, men også at det handler om alle 

andre aldersgrupper. Frivillighed og 

spredning af investeringerne ud over 

hele kommunen er vigtige dele af en god 

handlingsplan. Det vil vi sikre. Under-

støttelse af det store arbejde alle de 

frivillige gør er derfor en vigtig fokuse-

ring fra Venstres side. 

Vi har nogle super gode institutioner i 

Gribskov, når vi sammenligner med 

mange andre kommuner. Det skal vi 

fastholde. Vores skoler og de resultater 

de laver, er stadig ikke gode nok, men vi 

er blevet bedre over de sidste 4 år. Jeg 

er ikke tilfreds med at vi ligger hvor vi 

gør. Det skal vi have gjort bedre. Vi bru-

ger faktisk mange penge, og vi skal være 

bedre til at få noget ud af indsatsen. Det 

vil Venstre og jeg fokusere på de næste 

år. Det betyder, at vi vil udvikle mere 

selvstændige skoler med selvstændige 

profiler. Vi vil fokusere på at skolerne 

har en god ledelse, og der er en god triv-

sel. Vi vil styrke den tidlige indsats, sam-

tidig med at turboindsatsen for de æld-

ste årgange intensiveres. Vi vil skabe 

kortere veje mellem skole og virksomhe-

der, og så vil vi have mere forældreind-

dragelse/deltagelse. 

Venstre vil have forbedret ungeinddra-

gelse med et forbedret ungeråd, flere 

ungeboliger, flere uddannelsesmulighe-

der (HF, produktionsskole udvides), for-

bedring af ungdomshusets faciliteter, så 

vi får skabt en fedt ungemiljø hele året. 

Kommunens ældreservice skal forbed-

res, så vi får flere akutpladser, ældreboli-

ger, plejeboliger, men også en bedre 

sikring af kvaliteten af eksempelvis 

hjemmesygeplejen, ældremaden mm. 

Det skal ske samtidig med at vi bevarer 

og udvikler frit valg for borgerne. Vi tror 

på at frit valg for borgerne er med til at 

fremme kvaliteten i ydelserne. 

Det nære sundhedsvæsen skal udvikles 

og vi skal have et sundhedshus. 

Hvis vi skal have råd til mere service, så 

skal vi dels prioritere den service vi har i 

dag (nogen kalder det at sparer) og dels 

investere os til muligheder for fremgang. 

Det sidste kræver penge i kassen, og 

derfor kan vi ikke bare bruge løs. Vi må 

være tålmodige og kloge når vi investe-

rer ... ellers knækker filmen og så bliver 

det meget værre. Det bliver først svært 

at prioritere, når der ikke er penge i kas-

sen og der skal vi heller ikke hen. Ven-

stre og jeg har vist at vi godt tør priorite-

re og tage øretæverne for det. Det er en 

del af ledelsesansvaret, og det tager vi 

gerne på os. Jeg står i spidsen for sikring 

af en god økonomi i kommunen. 

  

  
Venlig hilsen 
 

Kim Valentin 
  

muner i regionen har samme muligheder 

som Gribskov på dette felt. Det vil Ven-

stre gribe og arbejde videre med i den 

næste periode. 

Vores Iværksættere og små selvstændige 

virksomheder – eksempelvis håndværks-

virksomheder er rygraden i denne udvik-

ling. Det skal være lyst og evne til at væ-

re selvstændig. Det skal vi i højere grad 

have ind i skolerne. Selvom både Gillele-

je og Græsted på et nationalt plan ligger 

helt i top med at skabe nye iværksætte-

re, så kan vi forbedre disse fortællinger 

så vores unge hurtigere og i højere grad 

kommer gennem en uddannelse. Brug af 

erhvervspraktik er en væsentlig del af 

dette. Så kan vi få fat i de unge tidligere. 

Vi har gennem de sidste 4 år fået en me-

get lav arbejdsløshed i kommunen, så 

derfor er det vigtigt at vi får sat flere 

kontanthjælpsmodtagere og flygtninge i 

varig beskæftigelse. Det skal ske gennem 

inddragelse af virksomhederne i højere 

grad end i dag. Vores virksomheder 

efterspørger arbejdskraft, og den skal vi 

være bedre til at kunne levere. Det er 

afgørende for velstanden og helt essen-

tielt for lysten til at investere! Hurtig 

sagsbehandling i kommunen og mere 

bosætning og by fortætning er nogle af 

de løsninger Venstre vil arbejde for. 

Resultater og Velfærd kommer ikke 

uden finansiering 

Jeg er glad for at der er lykkes at bygge 

Springhal i Helsinge, og etablere kamp-

sport center i den gamle Toftehal. Samti-

dig bruger vi over 100 mio. kr. på ny/

Fortsat fra side 4 
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POLITISK FREDAGSBAR 

 
29. september 2017 

 
 

Start: kl.16:30 Slut: kl.17:30 
 

Sted: KANALKROEN 
Adresse: Kanalvej 3, 3250 Gilleleje 

 

Hvordan styrker vi erhvervslivet/turismen i Gilleleje? 

Kom og få en snak med viceborgmester Jannich Petersen. 

 

 

Der er mulighed for at købe øl/vand samt et lækkert stykke kage og kaffe. 

Fadøl lille 15 kr. 

Vand 15 kr.  

Kaffe og kage 39 kr. 
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KEND DIN KANDIDAT  

Byrådet besluttede i efteråret 2016 at 

satse på et nyt stort museum omhand-

lende redningen af danske jøder i okto-

ber 1943.  

Vi mener, at Gilleleje by her har en histo-

rie, der er værd at fortælle turister fra ind- 

og udland.  Museet skal være noget helt 

særligt  - et  "fyrtårn"  for Nordsjælland 

og i særlig grad for Gribskov kommune. Et projekt på mere end 

1.000 m2 og til en kostpris i omegnen af kr. 100 mill. Kapitalen 

skal fremskaffes via fondsmidler og byrådet har allerede fået 

positive tilbagemeldinger fra fonde til et sådant projekt. Byrådet 

forventer et årligt besøgstal på 30.000 gæster. Det vil selvsagt 

give handelen  og restauranterne, særligt i Gilleleje, store mulig-

heder for en forøget omsætning. 

Placering af museet er endnu ikke bestemt. Et forslag om at pla-

cere det i Østergade i forlængelse af det eksisterende museum 

blev ikke vel modtaget af beboerne i Østergade. Denne place-

ring er derfor nu droppet og vi skal finde en anden egnet place-

ring. Det kunne f.eks. være i nærheden af rundkørslen ved stati-

onsarealet, eller måske endnu bedre - i nærheden af havnen og 

havet. 

De nærmeste måneder vil  afklare dette spørgsmål.  

med venlig hilsen Jannich Petersen 

 ”I sidste nr. af Venstre Posten lovede jeg 

at uddybe de indsatser, som jeg vil priori-

tere i Gribskov Kommune, hvis jeg bliver 

valgt. 

Jeg vil arbejde for, at Gribskov Kommunes 

tilbud til ældre og svage tilpasses til bor-

gernes behov. 

Det betyder, at vi have fokus på de mulig-

heder som velfærdsteknologi kan give. 

Der kommer hele tiden nye muligheder både som hjælpe- og 

støttemidler, men også i sundhedsvæsenets (diverse reservedele, 

som nye knæ, hofter og diverse elektroder), og det mener jeg 

skal vi følge meget tæt, så vores borgere hele tiden en får den 

hjælp, der passer til den enkelte.  

Jeg mener, vi fortsat skal støtte de mange aktive frivillige, som 

gør et utroligt stort arbejde for Gribskov Kommune og er med til 

at skabe mange forskellige tilbud til vores borgere, f.eks.: 

 Sundhedsområdet med idrætsforeningerne især for 

børn- og unge, men også i forhold til træningsind-

satser for at fortsætte genoptræning eller holde sig i 

god form. 

Pensionist- og patientforeninger og ikke mindst de 2 

meget aktive Frivillig Centre, der bl.a. er med til at 

give mange sociale fællesskaber. Borgerforeninger 

og lokalråd der arbejder frivilligt for at vores lokal-

områder kan være attraktive”.  

 

Birgit Roswall  

Kære alle, 
Der er nu under 100 dage til valget i novem-
ber og vores valgkampagne er begyndt at 
tage fart. Jeg ser frem til at bruge de næste 
3 måneder sammen med resten af Venstre 
på at for kæmpe for fremtidens Gribskov – 
og for at få Kim genvalgt!  
Personligt vil jeg især kæmpe for et Grib-
skov med: 

Bedre folkeskoler der leverer bedre resultater. Det skal 
blandt andet ske gennem en genindførsel af kortere 
skoledage, god selvstændig ledelse på vores skoler og en 
forbedret UU-vejledning til alle vores folkeskoleelever.  

En effektiv beskæftigelsesindsats der sikrer, at særligt vores 
unge arbejdsløse kommer ud i det arbejdende fælles-
skab så hurtigt som muligt. Dette kunne eksempelvis ske 
gennem straksaktivering af unge ledige og resultatløn til 
vores kommunale sagsbehandlere. 

Bedre forhold for kommunes unge. Det skal være lidt federe 
at være ung i Gribskov, så vores unge har lyst til at blive 
boende eller flytte tilbage til kommunen når de selv 
stifter familie. Derfor skal vi kæmpe for eksempelvis 
nattog fra Hillerød, flere ungdomsboliger i vores hoved-
byer og bedre offentlig transport. 

 
Vi ses! 
Liberale hilsner  
Sean Rask Crawford 

”Praktiske løsninger, ikke bare smart mar-

kedsføring” 

Første vil jeg gerne takke opstillingsmødet, for 

at placere mig som nr. 3 på listen. 

Jeg synes det er vigtigt, at vi får sat en proces i 

gang så vores kommune kan blive Danmarks 

reneste kommune.  

Det flyder med øldåser, fastfood indpakning 

m.m., i vores grøftekanter. Skraldespandene ved rastepladser og 

parkerings er tit overfyldte efter weekenderne. Fordi nogle menne-

sker tilsyneladende finder det rigtigt, at benytte disse som aflæs-

ningspladser frem for GRATIS, at køre på en af vore velindrettede 

og servicemindede genbrugsstationer i kommunen.  

Dette giver i et utrolig dårlig indtryk af vores natur. 

Vejen frem må være igangsatte nogle oplysningskampagner, så 

der sker en holdningsændring hos folk. Efter min mening er det 

ikke en kommunal opgave at rydde op efter folk.  

Det er også et stort problem at både kommunen, og private lods-

ejere, i mange tilfælde ikke beskærer træer, hække m.m., hvilket 

ofte bevirker at store køretøjer, enten ikke kan passere, eller er 

nødt at køre i den modsatte rabat, og på den måde forårsager at 

vejbelægningen ødelægges og så senere skal repareres for skatte-

borgernes penge.   Gribskov skal være Danmarks reneste kom-

mune. Vi skal alle tage ansvar så affaldet ikke havner i naturen. Vi 

skal sikre oprydning, renholdelse og vedligehold af grøfter m.m. i 

åbne land, samt park og byer.   

Med venlig hilsen  Bent Hansen   
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Kære Venstremedlemmer. 

Tak for jeres opbakning ved opstillingsmø-

det i Kulturhuset i april. Jeg er stolt af at 

være med på holdet som nr. 6 på listen og 

vil gøre mit bedste for at leve op til jeres 

tillid. Jeg agter at gøre, hvad jeg kan for at 

fremme egne og Venstres synspunkter og 

dermed sikre at Kim Valentin kan fortsætte 

arbejdet som kommunens borgmester 

med en solid opbakning fra mange V-byrådsmedlemmer i ryggen 

efter valget i november.  

Børn & Unge-området 

-  vi skal have bedre trivsel og faglige resultater 

-  vi skal arbejde målrettet mod, at flere skal gennemføre en ung-

domsuddannelse 

-  vi skal nedsætte en Børn & Unge Tænketank som samler alle de 

gode erfaringer og metoder fra private såvel som offentlige insti-

tutioner og skoler. I arbejdet skal ledelsen, medarbejderne og be-

styrelserne medinddrages. 

Turisme 

- vi skal fremme adgangen til vores unikke natur – Kongernes 

Nordsjælland. 

- vi skal styrke fortællingen om ”Det gode liv” i Gribskov. 

Erhvervslivet 

- vi skal stimulere iværksætterkulturen og understøtte arbejdet 

omkring Gribskov Erhvervscenter. 

Tue Villebro 

Jeg er  Landmand og  Entreprenør 

For tiden er jeg  1´suppleant i Ven-

stres byrådsgruppe. 

 

Mine fokusområder er Gribskov 

Kommunes drift, og min største erfa-

ring ligger på det tekniske område. 

 

Særligt fokus: At være "et ordentligt menneske"  

Det er ikke "i orden" med diverse personlige beskyldnin-

ger, i det offentlige rum. 

  

Sund fornuft før ideologi! 

 

Så er jeg løsningsorienteret. 

 

Steen Pedersen 

  

Jeg søger vælgernes opbakning til at 

repræsentere deres, mine og Venstres 

synspunkter en periode mere.  

Jeg stiller mig til rådighed inden for de 

områder, som jeg har arbejdet med i de 

seneste 2 perioder.  

 

Mine fokusområder er  

 Erhverv & Beskæftigelse,  

 Kultur & Idræt 

 Det Tekniske område. 

 

Jeg har stor erfaring inden for erhverv og beskæfti-

gelse, da jeg har drevet virksomhed i Gribskov Kom-

mune i  40 år, og har også stor kendskab til de lokale 

virksomheder. Så jeg ved, hvad der skal til for udvik-

ling af vores erhvervsliv.  

 

Ved næste udgivelse vil jeg rette fokus på mine andre 

områder. 

 

DIN KANDIDAT NR. 9 PÅ LISTEN 

 

Jørgen Simonsen 

Ældrestyrke og ikke ældrebyrde 

I disse år er der stor opmærksomhed på dansker-

nes sundhed. Fra politisk side også et stort fokus 

på sundhedsøkonomien. Der anvendes kæmpe 

summer på sundhedsvæsenet, og med flere æl-

dre i fremtiden vil disse summer øges, hvis der 

ikke tænkes nyt. I min optik er der ingen tvivl. 

Mennesker, der har brug for hjælp, og som ikke 

er i stand til at klare sig selv, skal have den hjælp 

og støtte, som de har brug for.  

Demensindsatsen og forebyggelsesarbejdet skal fortsat have stort fokus og 

styrkes yderligere, men samtidig mener jeg, at det er vigtigt at tænke nyt 

for at imødekomme de udfordringer men også muligheder, som fremtiden 

bringer på ældreområdet.  

Forebyggelse er vigtig, idet hele vores sundhedsvæsen er bygget op om-

kring den biomedicinske forståelse, der har med forebyggelse og helbredel-

se at gøre. Sammenholdt med forebyggelsesområdets faktorer som levevil-

kår og livsstil, handler sundhedsfremme om ansvarstænkning, herunder 

menneskers måde at lære nyt på, deres erfaringer og følelse af sammen-

hæng i livet. Sundhedsfremme er mulighedstænkning og er i mine øjne 

vejen frem. 

De fleste mennesker nærer et ønske om at kunne klare hverdagslivets for-

skellige situationer uden hjælp fra andre. Derfor bør der, i langt højere grad, 

politisk fokus på, hvad der holder folk raske, og hvad deres ressourcer og 

handlemuligheder er.  

Det er den enkelte borger selv, der bedst kender følelsen af sammenhæng 

i eget hverdagsliv, og hvad der giver mening for ham eller hende. Dette skal 

respekteres og prioriteres, således mennesker ikke puttes i bureaukratiske 

kasser, der ender med at gøre dem mere syge og plejekrævende.  

Carina Bloch Simonsen 
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Hvis vi skal nå at fange de unge mennesker fra deres 

skoledag slutter og til deres forældre kommer hjem - 

og undgå problemer i gaderne - så er vi nødt til at til-

byde en attraktiv ungepolitik med aktiviteter, der ram-

mer de unge bredt. 

Vi mangler en fritidsklub, som en erstatning for en 

FO - der rummer børn fra 3. til minimum 6. klassetrin. 

  

De unge, der starter deres misbrugsproblemer, er helt 

ned til 10 år. 

  

Vi skal fange dem, før det går galt. 

 

Natasha Enetoft 

Jeg vil i den kommende valgperio-

de arbejde for, at sundheden prio-

riteres i Gribskov Kommune - og 

det skal være for alle - vore børn, 

vore børnebørn og vore ældre. 

 

Vore børn skal have et sundere liv 

og vore ældre skal have mulighed 

for at nyde deres alderdom. 

 

Jeg vil arbejde for, at vore veje og infrastruktur ud-

bygges og prioriteres. Motorvejen skal hele vejen til 

Helsinge, så vore virksomheder får let ved at komme 

frem og tilbage i dagligdagen. 

 

Vi skal sikre, at Kim Valentin også i den næste valgpe-

riode sidder i borgmesterstolen, så der kan blive kon-

tinuitet og stabilitet i Gribskov Kommune de næste 

mange år  

 

Johnny Braginski 

 

Michael Bruun 60 år, medlem af Ven-
stre i mere end 20 år, og siddet i by-
rådet de sidste 3 perioder. 

Gift med Conny, og familiefar for 7 
drenge. Har haft Bruuns Optik i Hel-
singe i 21 år. 

I indeværende periode har jeg haft 
formandskabet for Erhverv og turis-
me, samt Kultur og idræt. 

Dermed har jeg kunnet arbejde for Venstres politik inden 
for de områder, der ligger mig meget på sinde. 

De to udvalg kan virke forskellige, men de hænger uløse-
ligt sammen mht. styrkelse af fremgang i kommunen. 

Som formand for Erhverv og Turisme, har jeg i perioden 
fået skabt erhvervscenteret i Helsinge, iværksætterhotel 
og iværksætterfabrik i Ejlstrup. 

Erhvervscenteret har fået etableret et stort samarbejde 
med erhvervet i Gribskov, bl.a. gennem deres mange 
netværksmøder, og Erhverv Gribskov. 

Jeg vil gerne være med til at fortsætte det gode samar-
bejde med erhvervet, og udvikle vores kommune til et 
godt sted, at have erhverv / forretning. 

At være med til at udvikle vores handelsbyer i samarbej-
de med erhvervsforeningerne er en stor del af dette., Hel-
singe byfest og meget mere. 

Mere i næste nummer af VenstrePosten . . . 

Michael Bruun 

Jeg er landmand og 2. suppleant 

til byrådet. 

 

 

 

Flemmimg Trøjelt 
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Jeg vil gerne stille mig til rådighed 

for, i samarbejde med øvrige inte-

ressenter i den kommende ledelse 

af vor kommune, at medvirke til en 

konstruktiv og positiv tilgang til 

løsning af borgernes udfordringer 

og sikring af en løbende udvikling 

af vor kommune som helhed. 

I mit daglige arbejde som produktionschef i en High-Tech 

virksomhed, er én af mine opgaver at sikre retning og 

fremdrift af stillede udfordringer, som foregår via indgå-

else af aftaler og kompromiser samt sikring af fælles fod-

slag når først beslutningerne er truffet. De samme meka-

nismer ser jeg for mig som én af opgaverne i det politiske 

arbejde. 

Infrastruktur og kultur er områder som har min særlige 

bevågenhed. Tillige vil ældreområdet ligeledes være et af 

mine fokusområder i det fremadrettede arbejde. 

Med venlig hilsen 

Jes Freisner    

Det er glædeligt, at investeringerne ryk-

ker nord på, så alle dem der er glade for 

store shopping centre og cafeer m.v. 

også kan have mulighed for det i en 

beskeden køreafstand fra Gribskov. 

Det vil vi kunne bruge positivt, til at 

tiltrække nye bosætnings familier i 

Gribskov. 

Når vi ønsker udvikling i Gribskov, mener jeg ikke vi skal 

medvirke til at begrænse udvikling i vores nærmeste samar-

bejds kommuner – alternativet har vi set de seneste år, hvor 

de store investeringer er sket i København, med befolk-

ningstilflugt til følge.  

Forretningerne i Gribskov har behov en proaktiv kommune i 

udvikling. De skal til enhver tid, selv gøre sig fortjent til at 

kunderne lægger deres penge i kasserne i Gribskov frem for 

i andre byer eller i net forretninger.  

Et godt eksempel : Kødsnedkeren i Ørby, der har mange 

københavnere som kunder og de leverer bl.a. til Foss’s kanti-

ne i Hillerød – hvis alle love og mærkelige regler m.v. skulle 

overholdes, måtte forretningen sikkert ikke ligge på en gård 

i Ørby. 

Lad os tage konkurrencen op i Gribskov. 

Knud Antonsen   

Jeg bor i Gilleleje, er gift, har 3 voksne 

børn og 8 børnebørn. 

Jeg har haft forskellige ledelsesposter 

i arbejdet med børn og unge gennem 

37 år, herunder 10½ år som Børne- 

og kulturdirektør i Græsted-Gilleleje 

Kommune, 14 år som Børne- og Un-

gedirektør og knapt 5 år som kom-

munaldirektør i Helsingør Kommune. Jeg har desuden haft 

forskellige tillidsposter på landsplan i diverse foreninger 

og statslige udvalg. 

Det har givet mig et solidt indtryk af udfordringer og mu-

ligheder på børne- og ungeområdet og et all-round kend-

skab til det samlede kommunale arbejde. Den erfaring og 

de perspektiver vil jeg tage med over i det politiske arbej-

de, hvis jeg bliver valgt. 

Jeg vil naturligvis arbejde for opgaverne i en samlet Grib-

skov Kommune, men vil have særlig interesse for børn og 

unge, erhverv (herunder turisme), sundhedsområdet (og 

dermed ældreområdet) og den kommunale økonomi. 

Jeg vil arbejde for – og tror på – gennemarbejdede løsnin-

ger skabt via dialog og samarbejde.  

 

Bjarne Pedersen 
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Ny formand for 

VU i Gribskov 
 
  

Siden sidst VenstrePosten udkom i august, er der sket 

rigtig meget i VU Gribskov! Vi har afholdt vores ekstraor-

dinære generalforsamling i november, hvor vi valgte ny 

formand og optog nye bestyrelsesmedlemmer. Vi har 

været afsted til VU’s Landsstævne i september – hvor jeg 

selv havde æren af at blive valgt til VU’s Landsorganisati-

ons Forretningsudvalg. Vi har været på gaden for første 

gang i forbindelse med kommunalvalget i 2017, det var vi 

den 21. november for at markere, at der kun var ét år 

tilbage før valget. Og den 21. december afholdes der 

medlemsmøde i Græsted for foreningens medlemmer for 

at ønske hinanden god jul og drøfte fremtiden; både 

kommunalvalg, medlemsindsats og meget mere.  

I VU ser vi frem mod det nye år – 2017 bliver enormt vig-

tigt, både for os, for Venstre i Gribskov og for alle andre 

VU og Venstre foreninger rundt om i landet. Ganske vist 

er kommunalvalget først i november 17, men valgkam-

pen er allerede i gang nu – og selvom man måske ikke 

skulle tro det med Socialdemokraterne og Nyt Gribskovs 

ageren i de seneste måneder in mente – tager kampen 

for at genvælge Kim og sikre Venstre så meget indflydel-

se som muligt i Byrådet kun til i løbet af 2017. Vi vil gøre 

vores for at Venstre til valget ikke blot skal være kommu-

nens største parti, men også det største parti i blandt 

kommunens unge.  

Generalprøven for valgkampen om de unge kommer alle-

rede i slutningen af januar, når landets skoler holder Sko-

levalg. Efter vores overbevisende sejr i 2015 er både hele 

VU’s landsorganisation og lokalforeningerne spændt til at 

gentage succesen i starten af næste år.  

Så 2017 bliver i sandhed et afgørende 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 

 

Jeg hedder Sofie Holder Ågård, jeg er 17 år gammel og 

bor i Gilleleje sammen med min familie. 

I sommers dimitterede jeg fra 10. klasse på Marie Mørks 

Skole. Jeg har valgt at gå på Lyngby Handelsgymnasium, 

da jeg har høje ambitioner om at kunne tale kinesisk, så 

mine arbejdsmuligheder bliver større i den nærmere frem-

tid, og derudover er jeg formand for VU Gribskov. 

Jeg meldte mig ind i Venstres Ungdom for et år siden 

med et håb om at få et bedre indblik i den politiske ver-

den og udvide min sociale horisont. Venstres Ungdom 

blev en succes i min verden, og jeg fortryder ikke mit valg.  

VU er ikke kun om fest og farver, for som formand ligger 

der også et ansvar i ”jobbet”. Jeg er stadig ny i branchen 

som VU’er, men det ser jeg slet ikke som en hindring.  

I VU Gribskov mangler vi medlemmer, da vi for nyligt 

har stået over for et stort generationsskifte, fordi der, som 

i så mange andre ungdomsforeninger, altid er folk, der 

flytter over sommerferien. Nu er ferien forbi, og det er tid 

til, at komme i gang igen. Vi skal ud på uddannelsesinsti-

tutioner, på gader og stræder for at uddele flyers og spre-

de det liberale budskab til Gribskovs ungdom. 

Vi, i VU, arbejder altid på at få så mange unge som muligt 

med på vognen, og jeg kan love, at ingen kommer til at 

kede sig i VU Gribskov, for VU er som en bland-selv-butik 

fuld af gode tilbud til vores medlemmer, og jeg arbejder 

på at få balance mellem politiske oplæg og sociale hygge-

aftner.  

For hvert kvartal har vi 3 arrangementer. Vi får besøg af 

dygtige ordførere og VU’ere fra andre dele af landet, som 

kommer og holder oplæg om eksempelvis den politiske 

situation i Danmark, om EU, om uddannelsessystemet og 

meget mere.  

Derudover er kommunalvalget lige på trapperne, og jeg 

glæder mig meget til at være en del af et stærkt hold af 

talentfulde VU’ere, som kommer til at føre en god og 

spændende valgkamp, hvor vi står sammen om at støtte 

vores kandidat Sean. Vi vil alle arbejde hårdt for, at for-

eningen kan blive endnu større. Vi vil sørge for en stigen-

de udvikling, så flere medlemmer kan få glæde af vores 

tilbud. Og vi vil arbejde for at få en ung, liberal stem-

me i Gribskov Byråd.   

 

 Af Sean Rask Crawford 

 Hvad sker der  

i VU? 
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AKTUEL ORIENTERING 
Af Birgit Roswall, Gruppeformand  

 ” Lidt nyt for Social- og Sundhedsområdet 

Jeg vil undlade, at bruge meget plads i Venstreposten om hjem-
mesygeplejen i Gribskov Kommune, da jeg mener, at det har 
været omtalt så meget i pressen, at alle har haft mulighed for at 
blive opdateret på, hvad vi gør fra kommunens side for at sikre, 
at vi har en hjemmesygepleje, som alle kan være trygge ved 
fungerer. 
Det har været en sag, som har fyldt rigtig meget hen over som-
meren for både Kim Valentin og jeg ikke mindst fordi enkeltper-
soner,  bl.a. fra oppositionen efter min mening har været med 
til at skabe unødig frygt bl.a. ved at lave indlæg i pressen med 
ukorrekte oplysninger.  
Med den mediedækning sagen fik, var den for oplagt til, at den 
ikke skulle bruges til at starte valgkampen, uanset, at det var 
med til at skabe utryghed på et forkert grundlag. 
Vi skal huske, at det ikke har noget at gøre med, at det er et 
privat firma, der leverer ydelsen. Desværre ved vi også fra tidli-
gere, at de samme fejl desværre sker uanset hvem, der står for 
at levere ydelserne. De sker desværre også på vores plejehjem, 
også dem som drives af kommunen. 
Det vi skal arbejde med alle steder er, at få udarbejdet bedre 
arbejdsgange / beskrivelser, så muligheden for fejl fjernes/
minimeres mest muligt. Jeg er dog ikke så naiv, at jeg tror vi helt 
kan undgå fejl. Vi skal bar lære af de fejl vi begår. Hvor der er 
mennesker indblandet, sker der desværre fejl. 
Mit håb er, at den kommende valgkamp ikke alene skal dreje sig 

om hjemmesygepleje  

Ældrerådsvalg – et lille opråb til Venstres medlem-
mer 
I forbindelse med kommunalvalget er der også et andet valg i 
vores kommune, og det er besluttet, at det afholdes som frem-
mødevalg samme dag, som kommunal- og regionsrådsvalget. 
Når Social- og Sundhedsudvalget /Byrådet har tilsluttet dette, er 
det for at få flere til at stemme ved ældrerådsvalget. 
Hvis det skal give mening, at få flere til at tage stilling til, hvem 
der skal repræsentere den meget store del af Gribskov Kommu-
nes befolkning – ca. 13.000 borgere er stemmeberettigede, så 
skal vi også have nogle gode repræsentative borgere, vi kan 
stemme på/vælge imellem. 
Fristen for at melde sig som kandidat til ældrerådet er fastsat 
til den 6. oktober 2017. Jeg skal på det kraftigste opfordre til, at 
interesserede melder sig som kandidat til ældrerådet – jo flere 
jo bedre. 
Det er Center for Social- og Sundhed, der varetager valgsekreta-
riatet og valgbestyrelsen består af 4 repræsentanter fra det 
nuværende ældreråd. 

På det kommende Byrådsmøde den 4. september 2017 godken-
der byrådet valgproceduren, som i sin helhed kan læses i dags-
ordenen til mødet. 
 
 

Flere plejehjemspladser og seniorboliger i Gilleleje 
  
Jeg er utrolig glad for, at det nu endelig er det blevet offici-
elt,  at der etableres 72 nye plejeboliger samt x-antal seniorboli-
ger i Gribskov Kommune. Nærmere bestemt i Gilleleje ud til 
Græstedvejen/Parkvej: 
 

 Vi får ikke blot flere nye, moderne boliger, men også OK-
Fonden som en ny omsorgsleverandør i Gribskov Kom-
mune. OK Fonden har udvalget mødt og dem er vi trygge 
ved. 

 OK Fonden er danske og en non-profit omsorgsorganisa-
tion, hvor overskuddet investeres direkte i udvikling af 
velfærdsløsninger. 

 Dertil har OK Fonden stor erfaring med drift af plejecen-
tre og kender målgruppen ganske godt, hvor vi jo bl.a. 
ved, at rigtigt mange ældre, der visiteres til plejecentre 
har demens 

 Med projektet på Bavne Ager får vi også en nyt koncept 
for plejeboliger i Gribskov. Vi kender Ellen Mariehjem-
mene og Dagmarsminde som også er plejecentre, hvor 
borgeren selv vælger at få en plads det pågældende sted. 

 Det betyder, at plejeboliger på Bavne Ager kan tilvælges 
af borgeren, når borgeren er visiteret til en plejehjems-
plads, men kommunen kan ikke visitere direkte ind til det 
kommende Bavne Ager plejecenter. 

 De seniorvenlige boliger, der bliver bygget, skal man ikke 
visiteres til. Man lader sig blot opskrive til en seniorbolig, 
hvis huset er blevet for stort, eller man har lyst til at bo 
tættere på andre seniorer. OK Fonden kan herefter kø-
bes til at levere serviceydelser efter den enkelte borgers 
ønsker i disse boliger. Ligesom man naturligvis kan blive 
visiteret til de ydelser, man er berettiget til fra kommu-
nen. 
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Før valget i 2015 lovede Venstre, at det bedre skulle kunne betale sig at arbejde.  

Derfor har vi øget gevinsten med JobReform I, der indførte et kontanthjælpsloft og 225-timersreglen. Og vi 

følger nu op med vores forslag til Jobreformens fase II, der blandt andet skal lette skatten på arbejde og gøre 

det billigere at være dansker.  

For vi er endnu ikke i mål. 

Vi mener, at der stadig er for lille en forskel på at blive forsørget af det offentlige og arbejde 37 timer om 

ugen for at forsørge sig selv. Det vil vi i Venstre lave om på! For os er det en grundlæggende god og sund 

værdi, at det skal kunne betale sig at arbejde. 

 

Derfor foreslår regeringen nu et målrettet fradrag, som skal give danskere med relativt lave arbejdsindkom-

ster en skattelempelse på op til 4.500 kr. om året. 

 

Det skal skabe en mærkbar økonomisk gevinst at stå op og gå på arbejde hver dag frem for at være på passiv 

forsørgelse. Det er godt for de mennesker, der ellers risikerer at blive parkeret på samfundets sidelinje uden 

for arbejdsmarkedet. Det er godt for dansk økonomi, hvis der kommer færre på overførselsindkomster og 

flere, der bidrager til fællesskabet. 

 

Med det højeste skattetryk i OECD er der nok at tage fat på. Derfor vil vi foruden at øge tilskyndelsen til at 

tage et arbejde også øge gevinsten ved at yde en ekstra indsats for folk, der allerede er i arbejde. 

 

Regeringen foreslår således, at vi fjerner loftet over beskæftigelsesfradraget, som rammer er lang række mel-

lemindkomster. Det vil gøre den økonomiske gulerod ved at arbejde endnu større. Det er sund fornuft i en 

situation, hvor flere brancher er begyndt at melde om mangel på arbejdskraft. 

 

Samlet skal vores forslag i Jobreformens fase II være med til at fremtidssikre Danmark og dansk økonomi, så 

vi sikrer, at der er bedre råd til velfærd i fremtiden.  

LAVERE SKATTER – FLERE I JOB 
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Annoncer Annoncer 

   Kommunalvalg 2017  

Følg kommunalvalget på www.lokalavisen.dk 

http://gribskov.lokalavisen.dk/section/valg/2443
http://gribskov.lokalavisen.dk/section/valg/2443


 

 
                                                                                                                                                                                                                      Side 15 

VENSTREPOSTEN                                                                                                                                            Nr. 2. 2017 

  

Få første besøg G R AT I S . . .  

NRT 
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 Invitation til Havemøde 2017 

Venstre i Gribskov indbyder hermed til Havemøde  

den 11. september 2017 kl. 18:30, det foregår endnu en gang i spejderhytten Høbjerg 

Hegn 5 - Nejlinge - Helsinge. 

 

Årets taler er  

Næstfomand I Region H. 

 

Martin  

Geertsen 

  

 

Martin kan spørges om f.eks.  

Supersygehuse, Hillerødmotorvej og meget andet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores borgmester  

Kim Valentin er  

også på talerstolen  

 

TILMELDING: 

Da økonomien og din plads ved bordet er afhængig af, at vi ved, hvor mange der 

kommer, bedes du derfor venligst tilmelde dig og din gæst: senest den 1. septem-

ber 

   

til:      Kasserer Flemming Pedersen, tlf. 2349 9129,   

mail:  havekaergaard@mail.dk Pris pr. person er kr. 150,00 . Overskuddet går di-

rekte til Venstres valgfond.   

Menuen: 

Grillmad med kartoffel og salater. 

Hjemmelavet is med bær. 

Kaffe/te og småkager 

Vin, øl, vand kan købes på stedet. 

mailto:havekaergaard@mail.dk?subject=Tilmelding%20til%20Havemødet%20den%2011.%20september%20i%20Nejlinge

