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Det Danmark, vi kender i dag, hviler 

på en fælles forståelse af, hvad der 

binder os sammen.  

Stærke værdier om frihed, frisind, 

ligeværd. Et trygt velfærdssamfund. 

Det er en forståelse, som er bygget 

op gennem generationer. Det gæl-

der også i Gribskov 

Fællesskaber er vigtige for menne-

sket og for samfundet. Fællesskab er 

vigtigt i sig selv, fordi det giver os 

livskvalitet og glæde. Fællesskabet 

er desuden et middel til at under-

støtte vores velfærdssamfund. Det 

er i fællesskabet, vi tager ansvar for 

vores nærmeste og for dem, der har 

brug for det. Det er helt nødvendigt, 

hvis vi skal blive ved med at leve det 

gode liv. Vi har brug for fællesska-

bet, og vi er nødt til at tage ansvar 

for og hjælpe hinanden både i det 

store og i det små. Det gælder også i 

Gribskov. 

Det er også min opfattelse, at forud-

sætningen for et godt samfund er, 

at hver enkelt føler et personligt 

ansvar for at yde en indsats og bi-

drage til fællesskabet.  

Der er jo ikke nogen modsætning 

mellem frihed og fællesskab. De 

stærkeste fællesskaber er netop de 

fællesskaber, hvor mennesker frivil-

ligt er gået sammen for at løse en 

opgave eller dyrke en interesse. Det 

burde også gælde i Gribskov Byråd. 

I min verden handler politik om at 

flytte holdninger, frem for bare at 

følge tilfældige såkaldte folkestem-

ninger. Politik skal også virke;  man 

skal lytte til faglighed, viden og ind-

sigt og lave politik på grundlag af 

dét frem for symbolpolitiske slag i 

luften. 

At stille krav til andre forpligter og-

så én selv – også til at holde fast 

ved sit politiske kompas og navige-

re efter det. Man kan godt - og bli’r 

nødt til - indgå kompromisser sam-

tidig med, at man udvikler, dyrker 

og styrker et partis eller en organi-

sations politik. Glemmer man de 

langsigtede visioner, risikerer man 

at tabe den røde tråd og sin egen 

integritet. 

Det er ikke kun på landsplan,  vi har 

brug for at præsentere en sammen-

hængsreform. Det har vi også i 

Gribskov, hvis vi skal forvalte og 

udvikle de værdier klogt, som vi har 

så mange af, og så skal vi forebyg-

ge, at mennesker havner i en situa-

tion, hvor de ødelægger andres liv 

og forspilder deres eget. 

Gribskov har brug for brede politi-

ske aftaler om de nødvendige refor-

mer af velfærdsområderne (dagin-

stitutioner, skoler, socialområdet 

og ældreområdet) og en ambitiøs 

plan for udvikling af kommunen 

(boliger, veje/stier, turisme, handel, 

erhverv osv). Det kræver fremstrak-

te (flertals) hænder i Byrådet, og 

det kræver samtale med interesse-

organisationer, personaleorganisa-

tioner og borgerne. 

For mig handler politik om sammen 

at finde nye veje – og gøre flest 

mulige mennesker i stand til selv 

at definere og leve det liv, de 

drømmer om. Ethvert menneske 

har ret til ansvar for sit eget liv, 

men det enkelte menneske har 

også selv et ansvar for at nå så 

langt, som talent og vilje rækker.  

Samtidig skal vi selvfølgelig aner-

kende, at der er mennesker, der 

kommer skævt fra start, at der er 

mennesker, der har særlige behov. 

De skal have hjælp, fordi et liberalt 

grundsyn også handler om medan-

svar for andre. 

Vi skal gøre Gribskov endnu bedre. 

Løse de konkrete problemer, vi 

står med. Og flertallet bør sørge 

for, at det er et samlet Byråd, der 

løser dem i fællesskab.  Fordi de 

fælles løsninger står stærkere og 

varer længere. 

Det forventer borgerne. Det for-

venter vores børn. Og det skal vi 

forvente af os selv. 

Det er mit (måske naive?) håb, at 

alle 23 valgte vil forpligte sig på 

det. Hvis det skal lykkes – og det 

skal det – så skal flertallet turde 

tænke nyt. Vi er parate. 

FORMANDEN  

HAR ORDET   

 Af Bjarne Pedersen 



 

     Har kommunen en dårlig økonomi?  
Nej - det er falsk. Men vi vil få det, hvis ikke vi 
passer på med, hvad vi bruger vores penge på. 
Anders Gerner Frost er derfor på meget tynd is, 
når han postulerer dette. Hvert år er der udfor-
dringer. Sidste år alene skulle vi finde små 40 
millioner til børneområdet. Over 4 år er det 160 
mio. kr. og mere end den udfordring, vi står med 
nu.  
Nye beregningsforudsætninger for udligning og 
KL-aftalen giver endda kommunen mere end 20 
mio. kr. alene i 2019. I hele perioden ville det 
være 80 mio. kr. Når man tillægger, at Anders 
Gerner Frost har lagt ekstra udgifter i budgettet 
fra nytår og til nu på mere end 60 mio. kr., så er 
det nye flertal faktisk helt selv skyld i den opga-
ve, de sidder med. Men vi skal selvfølgelig nok 
hjælpe med at løse tingene – bare ikke skatten 
sættes op! 

  
Har Venstre brugt for mange penge gennem de 
sidste 4 år? 
Nej - det er falsk. Vi har kørt en stram styring af 
økonomien, og årsregnskabet for 2017 viser et 
mindre forbrug (overskud) på 122 mio. kr. hvoraf 
dog små 100 mio. er overførsler fra år til år. Vi 
har samlet afdraget 60 mio. kr. af gælden og li-
kviditeten (gennemsnit) ligger på omkring 150 

mio. kr. Alt sammen OK. 
  
Anders Gerner Frost viste ikke, hvad der foregik i 
kommunen økonomisk?  
Det er falsk. Selvfølgelig vidste Anders Gerner Frost 
det. Han sad i økonomiudvalget og har været infor-
meret om Velfærdsudviklingsprogrammet hele ti-
den. Det står endda beskrevet i både budget 2018, 
hvor der er afsat 29. mio. kr. i reserve, og det næv-
nes i BU4 i december måned. Man kan sige, at hvis 
det ikke var falsk, så havde Anders Gerner Frost et 
meget stort problem, for så havde han ikke passet 
sit arbejde i Gribskov Kommune ordentligt. 
  
Gribskov Kommune taber på udligningsreformen, 
som aldrig kommer? 
Det er falsk. Kommunen tjener faktisk 10 mio. kr. om 
året på de nye beregningsforudsætninger.  Når An-
ders Gerner Frost siger, at vi mister 250 mio. er det 
derfor forkert. Man kan ikke miste noget, man aldrig 
har fået. Det er desværre, hvad man vil kalde ”Fake 
News”. Sørgeligt når en borgmester ikke opfører sig 
ordentligt og informerer sine borgere korrekt. Al den 
polemik er kun til for at kunne sætte skatten op i 
efteråret. Og så vil han prøve at fortælle den histo-
rie, at det er Venstres skyld. Årsagen er selvfølgelig, 
at han har lovet mere end han kan holde i valgkam-
pen. Heri ligger det sande vælgerbedrag.    

 

   SANDT OG FALSK OM   

GRIBSKOV KOMMUNES ØKONOMI! 

 Af  Kim Valentin 

Kom til budgetdebat i Venstre den 18.8.2018 

Et flertal i byrådet i Gribskov Kommune har genåbnet budget 2018-2021 ud fra en ide om, at der skulle skaffes 

155 millioner kroner over 4 år. Det er kun rigtigt, hvis man indregner nogle nye aktiviteter som byrådet ikke har 

besluttet. Dertil kommer, at der heller ikke er indregnet statslige tilskud. 

Trods Venstres forsøg på at få en samlet debat om buget 2019 og fremover ved drøftelserne efter sommerferien 

har flertallet ville det anderledes. 

Det stiller særlige krav til ,hvad Venstre skal i disse drøftelser. Vi skal vide hvad vi vil opnå, hvad vi vil være med til 

og hvad vi ikke vil være med til. Det vil vi gerne høre DIN mening om og alle medlemmer er indbudt til budget-

drøftelser lørdag den 18. august, kl. 09 – til senest 15. i Helsingehallerne, Idrætsvej 21, 3200 Helsinge 

Bestyrelsen og byrådsgruppen håber at mange medlemmer vil deltage i denne samtale, der kan være afgørende 

for Gribskov Kommunes fremtid. Nærmere om tilmelding følger, men sæt dag og tid af allerede nu. 



 

 

NY FOLKETINGSKANDIDAT 

INVITATION  TIL  OPSTILLINGSMØDET 

 Af  Claus B. Nielsen 

OPSTILLINGSMØDE AF FOLKETINGS-

KANDIDAT  FOR HILLERØD KREDSEN 

 

Venstre i Hillerød kredsen inviterer til opstillingsmøde 
mandag den 2. juli 2018 kl. 19:30 i Helsingehallerne, 
Høyers Lounge, Idrætsvej 21, 3200 Helsinge 
  
 Dagsorden: 
 1. Valg af stemmetællere 
 2. Valg af dirigent 
 3. Valg af Hillerødkredsens folketingskandidat 
 4. Eventuelt 
  
Kredsbestyrelsen indstiller Anna Libak som kandidat. 

Lokalforeningernes bestyrelser i Hillerød- og Gribskov 
Kommuner anbefaler Anna Libak som kandidat. 
 

Kredsbestyrelsen er ikke bekendt med andre kandidater, 
der søger opstilling på opstillingsmødet. 
 
Der vil efter valget af folketingskandidat være en politisk 
debat, hvor tidens aktuelle temaer vil blive drøftet, og 
hvor det vil være muligt at stille spørgsmål til den valgte 
kandidat.  

OM ANNA LIBAK 

 

Anna Libak (født 1968) er journalist, debattør og fore-
dragsholder. Hun er uddannet cand.mag. i samfundsfag 
og russisk fra Aarhus Universitet og som sprogofficer i 
russisk fra forsvaret. 
 
Hun har blandt andet været litteraturredaktør på Week-
endavisen og Ruslandskorrespondent, udlandsredaktør 
og konstitueret chefredaktør for Berlingske. 
 
Hun sidder i bestyrelserne for Den Berlingske Fond, land-
skabsarkitektfirmaet Schønherr og Det Udenrigspolitiske 
Selskab.   
 
Anna Libak er gift og mor til tre børn på 24, 19 og 8 år.  
 

BESTYRELSEN FOR VENSTRE I GRIBSKOV 

ANBEFALER ANNA LIBAK SOM NY FOL-

KETINGSKANDIDAT 

 

På et bestyrelsesmøde den 07. juni blev indstillingen 

fra kredsbestyrelsen om at indstille Anna Libak som 

ny folketingskandidat behandlet. 

 

En enig bestyrelse for Venstre i Gribskov anbefaler at 

bakke op om Anna Libak, da det er bestyrelsens 

overbevisning at Anna Libak vil kunne repræsentere 

vores områdes særlige udfordringer i Folketinget og 

fordi Anne har den fornødne argumentationskraft og 

politiske viden til at kunne begå sig i miljøet på Chri-

stiansborg. 

Foto: Luka Roné.  



 

     

Kære Venstre folk  
Af: Bent Hansen 

Nu er der gået 4 måneder af min første byrådsperio-
de. 

Det har på nogle områder været en lidt turbulent peri-
ode, med ændringer i konstituering og udvalgsstruk-
tur.  

Overordnet set har de udvalg, hvor  jeg er medlem 
ikke været udsat for de store ændringer. 

I ”Udvikling, By og Land” (UBL) er vi nu tre Venstre 
medlemmer, Jannich Petersen, Knud Antonsen og un-
dertegnede.  

Dette - meget travle - udvalg bærer præg af en høj 
grad af samarbejde, hvor vi ved samtale og forhand-
ling, får rigtig mange af vores og Venstres værdier og 
holdninger igennem. Der har naturligvis været enkelte 
sager, hvor vi ikke var enige med de øvrige partier.  

Blandt andet var vi ikke enige i, at der skulle indrettes 
ungdomshus i den tidligere “Kongensgave Børneha-
ve”.  

Vi er af den opfattelse, at dette område, som er place-
ret kun få hundrede meter fra Helsinge station, vil væ-
re mere velegnet til f.eks. ældreboliger. Desværre var 
det kun Venstre, som havde dette synspunkt. 

I Miljø, Klima og Kyst (MKK) er vi efter den seneste 
konstituering, nu to venstre medlemmer, Natasha 
Stenbo Enetoft og jeg selv. 

Dette udvalg har som bekendt Enhedslistens med-
lem som formand, så vi har haft en del miljødebat. 
Altid i en god tone og med højt humør i udvalget.  

I forhold til Venstres valgprogram om at arbejde for 
at Gribskov bliver “Danmarks reneste kommune” 
har jeg fået vedtaget et forslag om, at administrati-
onen skal udarbejde et oplæg til, hvordan vi på sigt 
undgår at affald havner i naturen, herunder i vej-
grøfter o. lign. 

Jeg ser virkelig frem til, at vi senere i år skal til at ar-
bejde med dette område til gavn for alle i Gribskov 
kommune. 

I perioden har vi også godkendt flere nye Å-regula-
tiver, så vi sikrer at disse vandløb bliver tilstrækkelig 
vedligeholdt. Vi har givet miljøtilladelser til flere virk-
somheder, blandt til udvidelsen af mælkeproduktio-
nen hos en lokal fødevareproducent.  

Den situation vi er i nu, giver os virkelig gode mulig-
heder for at arbejde for ægte liberale Venstre værdi-
er. 

Husk 
At komme og møde os 

på vores stand ved  

Kulturnatten i Gilleleje 

den 15. september 

2018  



 

 

Kulturnat i Helsinge  

1-6-2018 
 
 
Af: Jes E. Freisner 

Fredag den 1. juni 2018 var der 

igen arrangeret Kulturnat i Helsin-

ge. Datoen var yders velvalgt idet 

vejrguderne var i rigtig godt hu-

mør og aftenen forblev en sand 

smeltedigel med masser af men-

nesker, masser af sol og varme og 

masser af lækkerier til ganen i 

form af både vådt og tørt. Man får 

næsten lyst til lige at citere et par 

fluer fra vores alle sammen Storm 

P. 

”Jeg siger bare, at man skal være 

glad for vejret, så længe man kan 

trække det” og tillige ”Det er en 

misforståelse, at man ikke kan 

more sig uden spiritus, men det er 

da heldigvis en misforståelse, der 

sjældent opstår” 

Venstre havde opstillet en flot 

bod med tilhørende telt, trailer, 

og borde på ”politikerhjørnet” 

ved gadekæret/Frederiksborgvej. 

Her stod vi blandt de fleste andre 

partier i Gribskov Kommune. 

Vi var vel 8-10 venstrefolk om-

kring boden det meste af aftenen, 

som fik besøg af en løbende 

strøm af mennesker, der var forbi 

for at snakke politik og andet 

godt. Vi havde også nogle lækre 

sager at byde på, ud over vores 

politik, i form af nybagte vafler, 

vin og vand. Jeg ved ikke hvor 

mange vafler der blev fortæret 

men hørte konstant at vi var ved 

at løbe tør for paptallerkener. De 

var indkøbt i små pakker a 25 stk. 

og fik hurtigt ben at gå på. Næste 

år vil jeg foreslå vi indkøber i stør-

re pakker. 

Vi fik i løbet af aftenen ligeledes 

nye medlemmer indmeldt og no-

gen af dem fik en meget billig 

kontingentpris, men det overlever 

vi jo nok. Det vigtigt her er trods 

alt, at vi fik nye kræfter til partiet.  

Vi pakkede sammen ved 22 tiden, 

som alle andre, og kan se tilbage 

på et vellykket og godt orkestre-

ret arrangement, hvor Venstre var 

meget synlig og kommunikeren-

de. Det er bestemt ved sådanne 

lejligheder, at vi kan og skal gøre 

os gældende i gadebilledet for 

herigennem at sikre den helt nød-

vendige synliggørelse af partiets 

ansigter og synspunkter. 

Næste gang er det Kulturnatten i 

Gilleleje, der bliver mål for vores 

gadeaktivitet, som finder sted 

lørdag den 15. september 2018. 

Her vil Venstres politiske bod 

atter blive åbnet.     

  

Billeder fra Venstres stand ved 

Helsinge kulturnat  

Foto: Jes E. Freisner 



 

Når man stiller op som kandidat, er det selvfølgelig med de 
tanker og drømme om, at man kan ændrer hele Gribskov, 
fra den ene dag til den anden.  
 
Der følger også en masse historier med, nogle baseret på 
personer, nogle på oplevelser og nogle helt klart fordom-
me. Heldigvis kan jeg sige, for mig eget vedkommen, så er 
tonerne hårdere i pressen, på Facebook og på andre medi-
er, end jeg oplever den i virkeligheden. - Heldigvis for det. 
  
Jeg drømmer om at være med til at ændre Gribskov, påvir-
ke de små og store beslutninger, og trække Gribskov i en 
mere liberal retning, med det sociale islæt, som jeg har - at 
vi skal passe godt på hinanden. 
  
Personligt glæder jeg mig over samarbejdet med hele byrå-
det, selvom vi sidder udenfor konstitueringen, så vil vi sta-
dig forsøge at påvirke det vi kan. Og aldrig holde op med at 
forsøge. 

   
Vi er kommunens største parti - det skal vi ikke glemme. 
Vi er et stærkt hold, med gode holdninger og en vilje til at 
samarbejde med alle, der vil samarbejde. 
Jeg er så heldig at sidde i Børn & familie, Ældre, social og 
sundhed, - Miljø, klima & Kyst, samt det ny oprettede §17 
stk. 4 udvalg, der skal arbejde med samskabelse. 
Da det sidste er nyoprettet, kan jeg ikke sige, hvordan det 
bliver at arbejde i dét udvalg, men for de andre kan jeg 
sige, at der er en rigtig fin stemning og en vilje til at finde 
kompromiser. - Det glæder mig, for ingen kan klare alt 
alene, men sammen kan vi klare det meste.  
  
Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du mener, 
at der er noget, jeg kan hjælpe med; en dagsorden der er 
vigtig for dig, eller bare en politisk snak om stort og småt. 
Nsene@gribskov.dk - eller ring på 7249 8270 

   

Intet er så skidt…... 
  

Af  Natasha Stenbo Enetoft   

  HUSK 

Venstres 

Havemøde  

28-8-2018 
I spejderhytten Høbjergvej 5 

Invitation følger 

mailto:Nsene@gribskov.dk


 

 

 

Vi mangler en nordsjællandsk trafikmafia. 
  

 Af Anna Libak 

Alle veje fører til Hillerød.  
Men kun hvis man har tid nok. 
 
Der gik ikke fem minutter, fra jeg 
havde meldt mit kandidatur for 
Venstre i Nordsjælland, før velme-
nende mennesker fortalte, at jeg 
ligeså godt kunne opgive at blive 
valgt, hvis jeg ikke gik ind for fær-
diggørelsen af Frederikssundmo-
torvejen og en forlængelse og udvi-
delse af Hillerød-motorvejen. Samt 
en forbedring af Kystbanen, natur-
ligvis. 
 
Jeg skal ærligt indrømme, at det 
forskrækkede mig. For vi har alle 
hørt om den jyske motorvejsmafia, 
og fordi jeg tit kører rundt til jyske 
forsamlingshuse og sognegårde 
som foredragsholder, så ved jeg, 
hvor stærk den er. Lad mig sige det 
sådan: Der er virkelig god plads på 
Esbjerg- og Herningmotorvejen. Jeg 
tror heller ikke, at motorvejen til 
Frederikshavn er overtrafikeret for 
at sige det på jysk. 
 
Så ja, det forskrækkede mig at hø-
re, at det var et vælgerkrav. Tanken 
om, at jeg blev nødt til at gå ind for 
flere milliarddyre, halvtomme mo-
torveje bød mig i den grad imod: 
Det var jo netop Venstre, jeg gerne 
ville være politiker for. Fordi det er 
et parti, der går op i, at borgernes 
penge bruges med omtanke. 
”Det er jo folketingspolitiker, jeg vil 
være”, indvendte jeg. ”Ikke med-
lem af en trafikmafia.” 
”Jamen, du bliver altså ikke valgt, 
hvis ikke du går ind for de motorve-
je”, gentog de. ”Du bor jo ikke en-
gang i Nordsjælland, så hvorfor 
skulle folk vælge dig, hvis du ikke 
tager deres problemer alvorligt?” 

dens heldigste folketingskandidat. 
For jeg kan nu med overbevisning 
slå fast, at jeg selvfølgelig går ind 
for både Frederikssundsmotorve-
jens tredje etape, motorvej mel-
lem Allerød og Hillerød og trafik-
motorvej til Helsinge.  
Argumenterne er overvældende. 
Folk holder i kø for længe. Der 
sker for mange ulykker på vejene. 
Nye virksomheder holder sig væk, 
og de gamle taber omsætning. Og 
det bliver kun værre, når det nye 
supersygehus og den nye multihal 
i Hillerød føjer adskillige tusinde 
mennesker dagligt til dem, der 
allerede nu kæmper for at pendle 
sig vej til arbejde på kryds og 
tværs Nordsjælland.  
Eller når fjordforbindelsen over 
Roskilde Fjord lokker endnu flere 
bilister ud på Frederikssundsvej. 
Og det allerbedste er måske, at 
det samfundsøkonomisk ikke ale-
ne er forsvarligt, men ligefrem 
tilrådeligt at gøre noget ved sa-
gen. Det har det endda været i 
årevis. Anlægsloven for Frederiks-
sundmotorvejen er vedtaget for 
længst. Uden at der sket noget 
som helst. Den nordsjællandske 
trafikmafia i Folketinget har tilsy-
neladende været for svag; og jeg 
melder mig gerne til at forstærke 
den. 
Dog vil jeg ikke skjule, at forløbet 
har lært mig, hvor taknemmelig 
jeg skal være for, at det ikke var 
Venstre i Lyngby-Tårbæk, som 
opfordrede mig til at melde mig 
som kandidat. For letbanen - nej, 
den havde jeg altså aldrig taget på 
mig! 

Jeg prøvede til mit forsvar at ind-
vende, at jeg da har tilknytning til 
Nordsjælland. Det kan man slet 
ikke undgå, hvis man bor i Køben-
havn. Jeg sagde, at min svigermor 
havde været præst i Søllerød i 
mange år, og at jeg derfor kendte 
Søllerød ind og ud. Og jeg sagde, at 
i min barndom lejede min mor et 
år et sommerhus i Dronningmølle, 
hvilket jeg aldrig glemmer – og det 
gør udlejerne heller ikke. Som det 
hjælpsomme barn, jeg var, gravede 
jeg som syvårig i juni måned deres 
største og fineste blomsterbed 
igennem, fordi jeg troede, at de 
mange grønne stængler var ukrudt. 
 
Jeg sagde også, at jeg nok mente, 
at det måtte tælle for et eller an-
det, at min søn efter sommerferien 
skal begynde på musikalsk grund-
uddannelse i Helsingør. Og endelig 
så havde jeg da faktisk også, nu 
hvor jeg tænkte over det, undervist 
i politik på Krogerup Højskole for 
nogle år siden, mens jeg var på 
Weekendavisen. Der tog jeg altid 
Kystbanen. Man skulle bare sørge 
for at tage toget fra Østerport Sta-
tion en time før, man ellers ville 
have gjort det, for så nåede man 
frem i tide: Toget var sjældent me-
re end 45 minutter forsinket. 
”Netop”, sagde de. ”Man skal have 
meget god tid for at arbejde andre 
steder end sin hjemkommune, når 
man bor i Nordsjælland.” 
Og så var det, at jeg til sidst be-
sluttede at gå hjem og læse på lek-
tien. Jeg fandt en rapport fra Cowi, 
en opgørelse fra transportministe-
riet over undersøgte vejprojekter 
samt et referat af Produktivitets-
kommissionens anbefalinger for 
infrastruktur. Og da jeg havde læst 
det hele, så følte jeg mig som ver-
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Nu er der gået nogle måneder 

siden kommunalvalget blev af-

gjort, og hvor vi desværre ikke 

kunne fastholde ledelsen af kom-

munen. I den mellemliggende 

periode har vi fået et nyt styre 

med andre end venstre folk på de 

ledende poster i de forskellige 

udvalg, der er blevet nedsat. Vi er 

dog fortsat det største parti i By-

rådet og dermed de fleste med-

lemmer, som nu må gøre deres 

indflydelse gældende i de enkelte 

udvalg, de enkelte medlemmer er 

med i, for mest mulig fremme af 

de liberale holdninger og de af-

stemte indsatsområder med bag-

landet.  

Ved seneste udgave af Venstre-

Posten blev det bl.a. fremført, at 

der skulle foretages en tilbunds-

gående afdækning af alle forhold 

omkring forløbet af valgkampen 

inkl. hele forberedelsesperioden 

op til selve valgdagen. Dette for 

herigennem at uddrage en lære 

af det der blev observeret under-

vejs, både det der lykkedes og 

der hvor der er plads til forbed-

ringer. Tillige en vurdering af, 

hvad de øvrige partier havde held 

med at fremføre og hvor vi må 

erkende, at de gjorde det godt og 

brændte igennem. 

Dette store stykke arbejde, inklu-

siv en hel del interviews med de 

aktive deltagende i hele valgpro-

cessen, er nu afsluttet og blev fo-

relagt på et udvidet bestyrelses-

møde den 7. juni 2018. Dette ma-

teriale vil der efterfølgende blive 

stor fokus på for udarbejdelse og 

fastlæggelse af hele strategien 

frem til næste valg. 

Der har tillige været nedsat et hur-

tigarbejdende kommunikationsud-

valg bestående af 5 personer, som 

fik til opdrag at komme med for-

slag til: 

 Hvordan sikrer vi bedst en 

løbende relevant informati-

on/kommunikation til vore 

medlemmer?  

 Hvordan sikrer vi en genken-

delighed på alle vore IT-

platforme og annonceringer 

m.v.?  

 Hvordan sikrer vi det per-

sonlige møde mellem med-

lemmer samt tillige potenti-

elle nye?  

 Hvilke former for IT-plat-

forme, Facebook-hjem-

meside, Venstreposten m.v. 

skal anvendes og hvordan 

håndteres de bedst?  

Dette stykke arbejde er ligeledes 

gennemført, herunder en spørge-

undersøgelse blandt en stor del af 

vore medlemmer, for afdækning 

om faktuel viden til sikring af, at vi 

er i øjenhøjde med medlemmerne 

og få lyttet ind til, hvad der reelt er 

ønsker om og behov for blandt 

medlemmerne omkring hele kom-

munikationsdelen.  

Resultatet af denne undersøgelse 

blev ligeledes præsenteret på fæl-

lesmødet den 7. juni 2018. Dette 

materiale vil der blive arbejdet vide-

re på i tiden fremover. Det indebæ-

rer bl.a. igangsætning af aktiviteter 

og initiativer for styrkelse af hele 

kommunikationsområdet for parti-

et.  

Den nedsatte gruppe forbliver såle-

des samlet gående fremad. 

Der er således gang i en hel del or-

ganisationsarbejde, som naturligvis 

skal være en hjælp og støtte for 

planlægningen af det løbende parti-

arbejde og medlemsinddragelse 

samt ikke mindst at sikre et godt 

afsæt og fundament til det næste 

store slag, der løber af stablen ved 

KV21. 

 

Med venlig hilsen 

Jes E. Freisner  

jesfreisner@gmail.com   

Tid til eftertanke 

Af: Jes E. Freisner 



 

 

                     Besøgsven 

Ved du at RØDE KORS formidler kon-

takt mellem borgere, der er ensomme, 

syge eller bare har svært ved at komme 

ud bland andre mennesker. 

 

Hvis du har lyst og tid til at brugen en 

1time om ugen/hver 14. dag på en ældre 

eller syg medborger . 

 

Kontakt: 

Kirsten Lillemor Madsen 

stenhavgaard@gmail.com 

tlf.: 30577552 

Annoncer 



 

  



 

 

Venstrefolk udpeget i de kommunale udvalg og bestyrelser 

 2017– 2021 

Udvalg / Nævn Medlem Stedfortræder 

Børn- og Ungeudvalg Birgit Roswall   

Distriktudvalg for hjemmeværnet - distriktudvalg Villy Nielsen   

Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a - bestyrelse Carsten Petersen   

Græsted Fjernvarme A.m.b.a - bestyrelse Peter Agerbo    

Naturgas I/S -repræsentantskab Jannich Petersen Kim Valentin 

Grundlisteudvalget Flemming Pedersen   

Grundvandsrådet for Gribskov Kommune Bent Hansen   

Hegnsyn (inklusive mark- og vejfredslov) Johnny Braginski   

KL's Kommunalpolitisk Topmøde Birgit Roswall Jørgen Simonsen 
Natasha Stenbo Enetoft  
Bent Hansen  

Taksationskommission, lov om offentlige veje Jes E. Freisner    

Gribvand A/S Jannich Petersen Bent Hansen 

  Birgit Roswall Knud Antonsen 

Gribvand Spildevand A/S Jannich Petersen Bent Hansen 

  Birgit Roswall Knud Antonsen 

Vestforbrændning I/S - repræsentantskab Jannich Petersen   

Skatteankenævn (Fredensborg) Claus Bo Nielsen Bjarne Pedersen 

Valgbestyrelse ved valg til Folketinget og folkeafstemninger Bent Hansen Birgit Roswall 

Vurderingsankenævn (Nordsjælland) Bo Madsen Kim Valentin  

Lokal aktionsgruppe (LAG) Gribskov og Halsnæs - bestyrelse   Michael Bruun 

Visit Nordsjælland F.M.B.A. - bestyrelse   Jørgen Simonsen 

Visit Nordsjælland F.M.B.A. - repræsentantskab Jørgen Simonsen   

Fonden Fredbogård (erhvervsdrivende) - bestyrelse Steen Pedersen   

Gribskov Erhvervscenter A/S - bestyrelse   Jannich Petersen 

Gribskov Erhvervsråd Knud Antonsen   

Gribskov Hallen - bestyrelse Tue Villebro   

Helsinge Hallerne - bestyrelse Torben Dencker   

Nationalparken Kongernes Nordsjælland - bestyrelse Birgit Roswall   

Er man interesseret i at se mere om ovennævnte, 

findes det på: gribskov.dk under politik under by-

råd, udvalg og råd 



 

Tak Bo, for de mange år du har 

arbejdet for vores lokalforening 

Kære Bo.   
Tak for det store arbejde du 
gør for Venstre.  
De mange timer, som du har 
brugt og fortsat bruger, kan 
næppe opgøres.  
Personligt har jeg fulgt med på 
sidelinjen, eller rettere været 
med i bestyrelsen sammen 
med dig.  
Først  i Venstre i Helsinge med 
bl.a. Carsten Clausen som for-
mand, senere Anni Fønss, John 
Christensen, Hans Kurt Jacob-
sen, Kirsten Madsen og i det 
hedengangne Venstre i Frede-
riksborg Amt med Jørgen Sva-
neberg.  
Så blev Venstre i Gribskov dan-
net, og du og Erik Møller fik 
lagt de 2 partiforeninger sam-
men (Helsinge og Græsted-

Gilleleje) med respekt for alle og 
til gavn for vores politiske organi-
sation. 
Kredsbestyrelsen, folketingskan-
didaten, også her har du brugt 
megen tid, først Frederiksværk-
kredsen med Lars Løkke Rasmus-
sen, og Hillerød-kredsen med 
Thor Pedersen og Klaus Markus-
sen. Og altid med respekt for al-
les arbejde. 
Det er netop denne respekt for 
den enkeltes indsats, der kende-
tegner din måde at agere på - 
den ordentlighed som du har ud-
vist i hele din gerning for Venstre 
uanset om bølgerne har gået højt 
eller ej, har været vigtig.  
Du er det man kalder Et ordent-
ligt menneske.      
Det skal du have tak for.  
Når en formand afgår, er det nor-

malt, at formanden indstilles 
som æresmedlem, men idet du 
jo ikke afgår fra Venstre som 
sådan, så  må du have dette til 
gode. 
 
Du forsætter i dit virke i Ven-
stre for Region Hovedstaden, 
hvor du har været formand 
gennem mange perioder. Og 
din plads i Venstres hovedbe-
styrelse og Forretningsudvalg 
giver ekstra arbejde. 
Også Rotary skal have endnu 
mere glæde af din arbejdsind-
sats. 
Endnu engang tak, Bo......” 
... ja, opfindsomheden er må-
ske ikke så stor, men respek-
ten for Bo Madsens indsats er 
fortsat til stede. 
God vind fremover - vi ses. 

 Af: Torben Dencker 

100 års jubilæum 

Folketings-

valg 
Torben siger tak ved GF 

Kulturnat i 

Helsinge Foto: Kirsten Madsen 


