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Hilsen fra Redaktøren 

Jeg har vist snart været politisk aktiv i lidt 
for mange år. Jeg tænker her på den helt 
aktuelle debat om en sundhedsreform, 

som ifølge forslaget betyder, at regionerne 
skal nedlægges som politisk organ.

Jeg skriver det, fordi jeg har været med så 
længe, så vi havde 23 amter + Staden Køben-
havn, da jeg gik ind i politik midt i 1960erne. 
Amterne havde ansvaret for sygehusene og 

amtsvejene. Og 
som noget særligt 
var købstæderne 
ikke med i amter-
ne. Derfor havde 
vi både kommu-
nehospitaler og 
amtssygehuse.

Ved kommunalre-
formen i 1970 fik 
vi 14 amter med 
en række nye op-

gaver, og antallet af kommuner blev reduceret 
fra 1.098 til 177.

Ved Strukturreformen i 2006 blev de 14 am-
ter så til 5 regioner med færre opgaver end 
amterne havde haft. Sygehusene blev den helt 
overskyggende opgave for de nye regioner. 
Samtidigt blev antallet af kommuner redu-
ceret fra 177 til 98. Hos os blev Birkerød og 
Søllerød til Rudersdal kommune. Og kom-
munerne fik overført en række opgaver fra 
amterne.

Og nu bliver der så foreslået at oprette 21 
sundhedsfællesskaber med udgangspunkt i 
de 21 akutsygehuse, vi har fået over de seneste 
år. Fællesskaberne skal sikre et bedre samspil 
af indsatsen i kommunerne, hos de praktise-
rende læger og på sygehusene.

Regionsrådene skal forsvinde, medens de 
regionale administrationsenheder skal fort-
sætte.

Og den gamle redaktør har været med til det 
hele. Herunder 14 år som medlem af Køben-
havns amtsråd.

Og nu bliver ringen sluttet. De 21 fællesska-
ber svarer stort set til de 24 amter, vi havde før 
1970. Jeg synes, de nye fællesskaber er en god 
ide. Men jeg savner nogle folkevalgte i ledel-
sen af alt det nye.

De bedste hilsener
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Vi er netop begyndt på året 
2019, og dermed er der god 
anledning til at kigge tilbage 
på året, der er gået.

2018 har i Rudersdal Kommune været et 
helt særligt udfordrende år.

Vi gik ind til året med et stærkt budget 
for 2019-2022, med klart strukturelt 
overskud. Der var ro på, og med for-
ventning om at kunne gennemføre nye 
investeringer til gavn for Rudersdals bor-
gere. Men desværre viste det sig som året 
skred frem, at det vi troede, vi kunne 
fæste lid til, ikke længere var gældende. 
Alt fra en manglende udligningsreform, 
store pludselige ændringer i den nuvæ-
rende udligningsmodel, uforklarlige 
øgede omkostninger til medfinansiering 
af sundhedssystemet, og markant øgede 
omkostninger til de specialiserede områ-
der, viste sig tilsammen at skulle vende 
op og ned på kommunens økonomi.

Som et tydeligt eksempel på den udfor-
dring kan jeg nævne, at vi i den indevæ-
rende budget periode øger indtægtssiden 
med 385 mio. kr. gennem øgede skatter, 
fordi det går godt for Rudersdals bor-
gere. Når de 385 mio. kr. er ”kørt igen-
nem” udligningsmaskineriet, ja så mang-

ler kommunekassen 50 mio. kr. i forhold 
til det, der var før indtægtsforøgelsen. 
Altså en udligningseffekt langt over 100 
% - det giver ingen mening.

Alle udfordringer til trods, så arbejdes 
der virkelig hårdt for at optimere den 
kommunale drift, både blandt forvalt-
ning og politikere i Rudersdal. Det er 
da også en glæde at konstatere, at Ven-

stres konstante indsatser for et bedre 
Rudersdal tydeligt bærer frugt. ”Mandag 
Morgen”s kommunale analyse, nu fulgt 
op af Ministeriets benchmark analyser 
placerer konstant Rudersdal blandt lan-
dets tre bedst præsterende kommuner. 
Det er glædeligt at vi i Rudersdal præste-
rer så højt på både service og effektivitet, 
og tillad mig at konstatere, at det ikke 
kommer af sig selv!

Det kræver dygtige medarbejdere og en 
konsistent mangeårige politisk indsats. 
En indsats som Venstre i Rudersdal har 
sin meget store andel af ansvaret for.

Ansvaret for en kommune, hvor børn og 
unge stortrives og dagligt leverer flotte 
resultater. En kommune som nybagte 
forældre flytter til i stort tal. En kom-
mune hvor væksten i videns arbejdsplad-
ser er markant. En kommune hvor ældre 
og deres pårørende i den grad giver ud-
tryk for tilfredshed med den service, som 
tilbydes. En kommune med fantastiske 
grønne omgivelser. Rudersdal er et godt 
sted at bo, lad os glædes over det – og 
værne om det.

Og så vil jeg gerne ønske alle alt det bed-
ste for det nye år, og stor tak for jeres 
daglige støtte.

I løbet af dette efterår arrangerede Venstre 
Søllerød nogle fælles aktiviteter. I Ru-
dersdal Avis annoncererede vi nogle van-
dreture med start fra Trørød Torv, Holte 

Havn og Skodsborg Station.

Bestyrelsen pakkede rygsækken med forfrisk-
ninger i forventning om at vi skulle dele nogle 
timer sammen med medlemmerne og bor-
gerne. Her ville man have mulighed for dialog 
og almindeligt samvær med en eller flere fra 
Venstres gruppe, samt nogle bestyrelsesmed-
lemmer fra Venstre Søllerød.

Vi måtte konstatere at tilslutningen var ringe, 
ikke desto mindre blev vandringerne fuldført, 
hvor vi havde nogle dejlige timer sammen, 
hvor vi også påskønnede den dejlige natur vi 
har Rudersdal.

Ligeledes, via e-mail, inviterede vi til nogle 
”Kamin-møder” hjemme i ”privaten”, hvor et 
medlem af Venstres Gruppe og nogle fra be-
styrelsen ville fortælle/debattere om dagsaktu-
elle emner, samt svare på de spørgsmål, som 
medlemmerne gerne ville have svar på.

Bestyrelsen må erkende at vi ikke ramte ”ski-
ven” med hensyn til medlemmernes interes-
seområder. Idet hensigten var samvær med 
medlemmerne, hvor man kunne komme tæt-
tere på Venstres gruppe i kommunalbestyrel-
sen, samt medlemmer af bestyrelsen Venstre 
Søllerød.

Bestyrelsen i Venstre Søllerød er nu gået i 
”tænkeboksen”, der vil komme nogle arrange-
menter i det nye år i forbindelse med opløbet 
til Folketingsvalget.

Da vi ikke kom ”i mål” med vores planlagte 
arrangementer dette efterår, vil vi gerne mod-
tage forslag til medlemsarrangementer fra 
Venstres medlemmer i Søllerød.

Bestyrelsen

Godt Nytår 2019
Af borgmester Jens Ive

Om efterårets arrangementer
Bestyrelsen

Hold dig orienteret om, hvad der sker 
i Venstre lige nu:

Brug hjemmesiderne:
Landspolitik: www.venstre.dk

Lokalpolitik: rudersdal.venstre.dk

Send din mail adresse til:  advui@mail.dk
for at få løbende information fra Venstre

KORNBLOMSTEN
Udgivet af : 
Venstre i Søllerød

Redaktion: 
Lars Kristensen, 
Søllerødvej 76, 2840 Holte
Tlf.: 4051 6902
E-mail: lk@wld.dk
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Forsvarsministerens tale ved Venstres Landsmøde

I mit barndomshjem talte mine for-
ældre meget om besættelsestiden. 
Det var jo deres ungdomsår. 
Ligesom Kim Larsen er jeg barn af 

efterkrigstiden. Nu var han jo ikke ven-
stremand, men fantastisk til at sætte ord 
på den utryghed mine forældres genera-
tion dengang følte. 
Vores generation voksede derimod op 
med bevidstheden om, at vi kun fik en fri 
verden takket være, at USA insisterede på 
en retsorden baseret på frihed og demo-
krati. 
Før g jaldt den stærkes ret. 
Magt trumfede ret.
Som da jeg var dreng på Østerbro. De 
store bestemte i skolegården.  
Men med USA i front fik vi i Vesten skabt 
en international regelbaseret orden. Vi 
fik NATO, FN, Verdensbanken, IMF, 
OECD, Gatt, i dag WTO (frihandelsor-
ganisationen) Europarådet, og senere EF, 
nu EU. 
USA var villig til ikke hver gang at få sin 
vilje. 
Fordi de også kunne se, at vi med fælles 
regler løser tingene fredeligere end i gam-
le dage.
Næste år er det 70 år siden, Nato blev 
dannet. Verdens største fredsbevægelse.
Før NATO var Europas historie præget af 
krig. 
Vi har bare glemt det. Mig selv inklusive. 
Vi danskere var i århundreder de uheldige 
helte. Til sidst blev vi småstat. 
Det er også OK, så længe man lever godt. 
Og det gør vi. 
Mange år efter Murens fald troede vi nær-
mest på, at krig var forvist fra vores del af 
verden. 
Så hvorfor denne historietime her en søn-
dag formiddag?
Jo, fordi de mange års fred i Europa er helt 
usædvanligt i det store historiske perspek-
tiv. Vi har vi haft fred så lang tid, at vi har 
glemt at se verden, som den også er.
Ikke alle deler vores fredelige, demokrati-
ske idealer. 
Derfor skal vi insistere på, at være en tro-

værdig allieret i NATO, så USA forbliver 
hjørnestenen i sikring af vor fred og fri-
hed. Det er USA’s afskrækkelse af enhver 
modstander, der gør, at Rusland militært 
hverken tør røre Danmark eller andre i 
Østersøregionen. 
Det kræver samtidig, at vi selv gør en ind-
sats. Som lille land. I en løbsk verden. Her 
skal VI kæmpe for den internationale re-
gelbaserede orden.
Og vi skal afvise alle dem, der mener, at 
”vi kan selv”.  Det kan vi ikke.
Vi lever i urolige tider. Jeg behøver bare 
nævne Rusland. Cyber. Meningspåvirk-
ninger. Brexit. Migration. Terror. Iran. 
Nordkorea.
Derfor behøver vi EU, NATO og alle de 
andre institutioner hvor vi her med til at 
bestemme over vores egen skæbne.
Alternativet er ikke, at vi kan bestemme 
selv. Alternativet er, at vi vil være tvunget 
til at tilpasse os de store lande.  Vi skal 
derfor hverken tale EU eller NATO ned. 
Vi skal tale dem op!
Forsvarsforbeholdet er i stigende grad en 
klods om benet. Tidligere tiders frygt for 
rivalisering mellem NATO og EU er væk. 
Alle er enige om, at EU ikke skal kopiere 
eller duplikere NATO. Og det betyder, at 
der ikke bliver tale om at lave en europa-
hær.
I stedet er NATO og EU blevet enige om 
et helt samarbejdskatalog.
Blandt de vigtigste er, at hvis Putin spil-
ler med musklerne, skal vi kunne komme 
balterne til hurtig undsætning. Og vi skal 
have våbensystemer, der spiller sammen. 
Der kan vi blive bedre og hurtigere! 
Imens vokser Putins slagkraft. Efter han 
har oprustet.
Vi har brug for, at EU og NATO arbejder 
sammen både ude og hjemme: 
NATO kan forsvare os i nærområdet. Og 
militærkoalitioner i rammen af NATO 
kan i fællesskab nedkæmpe islamistiske 
terrorister som IS.  Og træne afghanske og 
irakiske styrker, så de kan stå på egne ben. 
EU kan noget andet. For eksempel når 
det gælder stop for menneskesmugling, 

opbygning af politi, myndigheder, ci-
vilsamfund, retsstat og økonomi i smad-
rede samfund. 
Forbeholdet forhindrer os i at møde Ver-
den, som den er. At yde vores bidrag. 
Lad mig sige det klart. Vi fifler under in-
gen omstændigheder med forbeholdet. 
Vi skal til gengæld kunne diskutere det. 
Jeg ved godt, at alle så spørger, hvornår 
kommer afstemningen? 
Mit svar er: Vi har ingen planer om af-
stemning.
Når nu alle er enige om, at EU ikke skal 
duplikere NATO, men komplettere 
NATO. Når nu alle er enige om, at Euro-
pa skal betale mere til eget forsvar.
Hvorfor har vi så forbeholdet? Hvorfor 
tager vi så ikke bare afstemningen?
Det ærlige svar er: Erfaringen!
Notorisk kommer folkeafstemninger til 
at handle om alt andet end sagen. Om 
folkepension, dansk Brexit, nye variatio-
ner over temaet med de krumme agurker 
eller Junckers person. Og hvad ved jeg.
Derfor er det mest fair at starte debatten. 
Og vi har netop bedt kloge folk vurdere 

konsekvenserne af at stå udenfor.
Alt det her handler også om Putins Rus-
land. Siden Murens fald og Sovjets sam-
menbrud har vi sagt: Aldrig mere krig i 
Europa. Men vi har været naive. 
Vi har gjort regning uden Putin og hans 
alenlange synderegister:
For det første: Russiske militære aktivite-
ter, der bremser andre fra at komme med i 
NATO eller EU. Fordi adgangsbilletten er 
,at man har styr på eget territorium.
Derfor Georgien 2008. Derfor annekte-
ringen af Krim - og krigen i Ukraine. En 
krig som siden 2014 har kostet 11.000 
døde. 
For det andet de systematisk løgne: 
Tag de små grønne mænd, der uden ken-
detegn satte sig på Krim. Og hvor Rus-
land først benægtede alt, for siden at prale 
med det! Eller Ruslands nedskydning af 
MH17, der fløj fra Holland og blev skudt 
ned over Østukraine. 298 døde. Med 
masser af skiftende forklaringer. Ren rus-
sisk disinformation. Så vi bliver i tvivl om 
sandt og falsk. 
Eller de skiftende løgnehistorier om ner-

vegassen i Salisbury. Dets indlysende for-
mål var at skræmme Kremlkritikere fra at 
vide sig sikre nogetsteds.
For det tredje cyberspace.
Cyberangreb ved præsidentvalget i USA 
2016. Det franske præsidentvalg osv.
Cyberangreb, der med udspring i Ukrai-
ne, lammede Mærsks aktiviteter overalt og 
kostede i omegnen af 2 mia. kr. at retab-
lere, og i tilgift skræmmer virksomheder 
fra Ukraine.
Cyberangreb i Holland overfor ”Orga-
nisationen for Forbud mod Kemiske Vå-
ben”, mens de undersøgte Salisbury-sagen.
Men der er mere:
Brud på INF-aftalen.
Missiler i vores nærområde. Kaliningrad. 
Der kan udstyres med atomsprænghove-
der og nå København og Stockholm.
Og Putin holder Assads forbryderregime 
ved magten i Syrien, så Kreml kan sikre sig 
tilstedeværelse i regionen, med adgang til 
søvejene.
Jeg kunne blive ved.
Alt sammen tegn på at Kreml forsøger at 
splitte os, true os, skræmme os. 
Der er ikke noget, vi hellere vil end gå i 
dialog med Rusland. Men ud fra en styrke-
position, som Ronald Reagan altid sagde.
Derfor tager vi vore forholdsregler: 
Vi øger forsvarsudgifterne med 20 pro-
cent. Vi får større forsvar og NATO-bi-
drag. 
Vi styrker dansk tilstedeværelse i Balti-
kum og dermed sikkerheden i vores egen 
Østersøregion. 
I det nordiske forsvarsamarbejde går vi fra 
skåltaler til konkreter.
Vi får bedre cyberforsvar, og hvis Putins 
troldehære eller hack- og lækkampagner 
viser sig op til eller under næste valgkamp.
Engang imellem er ting så svære, at vi ikke 
engang i fællesskab kan løse problemer 
med et fingerknips.
Tænk bare de sidste 10 år i Europa. Først 
fik vi finanskrisen. Knap slap vi ud af kri-
sen før der gik hul på Europa. Med vand-
rende migranter på motorvejene. 

At de ydre grænser brød sammen, at EU 
fumlede så længe med den sag, kastede 
EU ud i en legitimitetskrise.
Vi er heldigvis ved at være der, hvor robu-
ste løsninger kommer på plads.  
Jeg er ked af at sige det: Alligevel hører det 
her ikke op.
I Afrika og i Mellemøsten vokser folketal-
let voldsomt. De har for lidt at leve af. Og 
med netadgang på mobilen. De ved ud-
mærket, hvor godt vi har det.
Og selvom vi har en fast udlændingepoli-
tik, som i princippet holder ubudne gæ-
ster fra døren, skal vi forvente at fattige og 
forarmede forsøger at komme. Foruden 
risikoen for potentielle terrorister.
Vi skal sikre EU’s ydre grænser. Vi skal 
forhindre folk i at komme her uden gyldig 
anledning. 
Alt det kræver et stærkt Venstre. Et Ven-
stre, der ikke bøjer af. Et Venstre, der har 
vilje til at være fast, når det gælder. 
Jeg er næsten lige så gammel som Trump, 
som sikkert får 6 år mere i Det Hvide Hus. 
Kim Larsen var lidt ældre. 
Fælles er, at vi er 68’ere, der voksede op i 
efterkrigstiden - i skyggen af de ældre vest-
lige statsmænd, der ville en fredeligere og 
friere verden.
En verden væk fra datidens skolegård. 
Med bøllebank.
Det er en velsignelse for et lille land med 
strukturer. Hvor vi sidder med ved bordet, 
har taleret, stemmeret eller vetoret. 
Hvor ”Små nationer vil være lige så meget 
værd som større, og vil hente ære i deres bi-
drag til den fælles sag”, som Winston Chur-
chill fremsynet sagde det i 1946. 
Hele den orden har tjent os godt. Tjener 
os godt. Modsat dengang vi var prisgivet 
de stores spil. 
Det er også os i Venstre, der skal passe på 
Danmark. Vi skal yde vores store bidrag 
til at beskytte Danmark. Ved at kæmpe 
for en international regelbaseret orden. 
For vore demokratiske og liberale værdier. 
Med stærke institutioner som EU og 
NATO. 
Tak for ordet!
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Lørdag den 17/11 -2018 myldrer 1.600 
mennesker igennem de åbne døre til 
Venstre`s Landsmøde I Herning Kon-
grescenter.

Alle som en bliver vi i døren mødt med faste 
håndtryk og smil af Venstre´s næstformand 
Kristian Jensen, partisekretær Claus Richter og 
Venstres politiske ordfører Britt Bager . 
Så er vi igang. Ind i salen og finde vore plad-
ser ved langbordene, som står fint pyntet med 
blomster, lækkert materiale samt et spil om 
Venstres politik, som er blevet lavet til at tage 
med hjem sammen med vores kaffekrus .
Kl. 9:30 bliver dørene lukket, og dagen kan be-
gynde med debat og div. indlæg.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen indleder 
landsmødet med sin store tale, hvor kursen 
frem mod det kommende valg udstikkes. 
Efter en kort pause fremlægger partisekretær 
Claus Richter sin beretning.
Der skal vælges formand, næstformand og 
medlemmer til forretningsudvalget.
Inden en debat om fremtidens sundhedsvæ-
sen taler VU ´s formand Jacob Sabroe, og det 
gør den unge mand fremragende.
Efter en fin debat med mange spændende ind-
læg er der frokost .
Eftermiddagen byder på den genvalgte næst-
formand Kristian Jensen, som tager ordet 
Landsmødet modtager hilsener fra nær og 
fjern.
Der bliver overrakt en præmie til den forening, 
som har tegnet flest kampagnemedlemmer .

Venstre´s frihedspris bliver uddelt, og den går 
i år til Natteravnene. De modtager stående ap-
plaus.
Dernæst kåres året´s vindere af DM i vælger-
forening, og her er Venstre i Søllerød iblandt 
de 3 nominerede .
Venstre i Søllerød har bl.a. arrangeret ” Walk 
& Talk” samt kaminmøder i private hjem for 
at lave nye initiativer for både medlemmer og 
borgere i Rudersdal. 
Men vi må se os slået af Odense, som har været 
aktiv på Facebook og de har arrangeret cykel-
løb med byrådsmedlemmer og et folketings-
medlem 
Tillykke herfra!
Venstre´s politiske ordfører Britt Bager ind-
leder næste del af de politiske forhandlinger, 
som afsluttes af borgmester Martin Damm 
(Næstformand i KL). 
Dagen slutter med et smil, da Miljø & fødeva-
reminister Jacob Ellemann-jensen interviewer 
”den nye dreng i klassen” - Uddannelse -og 
forskningsminister Tommy Ahlers.
Mødet afbrydes kl 17:00. Alle går tilbage til ho-
tellerne og gør sig klar til aftenens fest.
KL:19:00  starter festen, hvor aftenenes festta-
ler er Claus Hjort Frederiksen.
Senere er der en overraskelse. Da komikeren 
Andreas Bo kommer på scenen og får gang i 
lattermusklerne .
En dejlig aften med lækker mad, vin, super 
underholdning, sange og skøn musik og dans.
Søndag morgen kl. 9:30 genoptages mødet, 
hvor vi får et internationalt perspektiv af For-

svarsminister Claus Hjort Frederiksen, som 
taler om opbruddet i verdensorden (Du kan 
læse hele talen her i Kornblomsten).
”Søndagsanalysen” er med fhv. formand Uffe 
Ellemann-Jensen, fhv. europaminister og MEP  
Bertel Haarder og fhv. MEP Karin Riis - Jørgen-
sen, som interviewes om udviklingen i EU.
I forlængelse af dette skal Venstre´s spidskan-
didat til valget til Europa-parlamentet i maj 
2019 vælges  og valgt bliver Morten Løkkegård, 
som også er mand for et indlæg om den aktu-
elle situation i EU.
Efter en kort pause indleder Gruppeformand 
Karen Ellemann- Jensen anden del af den po-
litiske forhandlinger, og der er mange gode 
indlæg. En fin debat, som er værd at lytte til.
Næstformanden Kristian Jensen afslutter da-
gens debat. 
Venstres fantastiske kandidathold er sat, og-
kandidaterne  bliver præsenteret. 
Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen af-
slutter Landsmødet kl. 13:00. Tak og på gensyn 
næste år i Herning. 
En helt igennem fantastisk weekend, som jeg 
kun kan unde alle at deltage i. For der skal le-
des længe, før end at man finder et parti, som 
har så mange spændende og kompetente po-
litikere og medlemmer med holdninger som i  
Venstre. - Partiet for FRIHED OG FÆL-
LESSKAB.
Med venlig hilsen 
Ulla Thillerup
TLF: +45 40 62 13 88
ULLA@THILLERUP.COM

Venstres Landsmøde 2018
Af foreningens sekretær, Ulla Thillerup

Kære Venstre-medlem.

Året 2018 er nu gået på ”pension”, 
politisk set et år med få ”opriven-
de” begivenheder i Danmark såvel 

som her i Rudersdal, lige bortset fra øko-
nomiaftalen. Vi har nydt en helt fantastisk 
sommer, og efteråret har også vist sig fra den 
pæne side. 

Det går jo godt i vores kommune, selvfølge-
lig er vi ikke tilfredse med udligningsordnin-
gen, som stiller Rudersdal væsentlig ringere 
end dem, der modtager penge fra denne ord-
ning. Hvis man ser godt efter, kan man må-
ske finde ”et hår i suppen” et eller andet sted.

Når det går godt, kan man let komme til at 
hvile på ”laurbærbladene”, derfor vil jeg gerne 
slå til lyd for flere medlemsaktiviteter. 

Det gjorde vi i det forgangne efterår, og jeg 
må erkende at vi ikke kom i mål med vores 
planer på dette område.

Vi er nu kommet ind i 2019, et valgår, hvor 
vi som liberale har store udfordringer. Vi tror 
på liberale værdier med rødder i Højskolebe-
vægelsen og Andelsbevægelsen, vi tror på det 
enkelte menneske, som skal trives i frihed og 
fællesskab, med rummelighed over for an-
dre synspunkter, uden at vi taler andre efter 
munden. Og vi skal støtte de mennesker der 
ufrivilligt møder modstand i livet.

For at komme derhen, hvor vi skal forfægte 
og afstemme vores holdninger, er det vigtigt, 
at Venstres medlemmer aktivt bliver en del 
af vores interne debat. 

Ikke kun på de sociale medier. Vi skal også 
være ”rigtigt” sammen, hvor vi gennem sam-
tale og debat finder frem til de rigtige hold-
ninger og løsninger for Venstre - selvfølgelig 
med plads til forskelligheder. Som man siger: 
”I Venstre er der højt til loftet og langt til dø-
ren”.

Vi skal også være sammen ved ganske al-
mindelige ”hyggelige” arrangementer, hvor 

man ikke nødvendigvis skal tale om politik 
hele tiden, hvor vi skal lære hinanden bedre 
at kende, og derigennem bliver bedre til at 
”lave politik”.

Det var med den baggrund, vi prøvede at 
afholde nogle arrangementer dette efterår, 
desværre med ringe succes. 

At det ikke lykkedes for os, kan skyldes 
mange ting. Dårlig markedsføring, forkerte 
omstændigheder, forkerte emner osv.

Det vil jeg gerne være med til at råde bod på- 
Sammen med de øvrige bestyrelsesmedlem-
mer har vi planlagt et antal arrangementer i 
løbet af vinteren og foråret, så vi står rustet til 
Folketingsvalget og valget til Europaparla-
mentet. (Se hjemmesiden)

Bestyrelsen i Søllerød Venstre vil gerne have 
din medvirken, ring eller skriv til Bestyrelsen 
med dine forslag og tanker om medlemsak-
tiviteter. Du kan finde os på hjemmesiden: 
https://rudersdal.venstre.dk/bestyrelse-
sollerod.html 

Til slut vil jeg gerne ønske medlemmerne 
et godt Nytår, på gensyn den 21. januar på 
Rådhuset, når vi afholder vores traditionelle 
Nytårskur.

De bedste Venstre-Hilsener

Niels A. Bundsgaard

Bestyrelsesmedlem i Søllerød Vælgerfor-
ening og Rudersdal Kommuneforening.

Kære Venstre-Medlem
Åbent brev til Venstres medlemmer i Søllerød Venstre fra Niels A. Bundsgaard 

https://rudersdal.venstre.dk/bestyrelse-sollerod.html 
https://rudersdal.venstre.dk/bestyrelse-sollerod.html 


VENSTRE i SØLLERØD
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Mandag den 25. marts 2019 kl. 17.00
Rådhuset, Øverødvej 1, 2840 Holte  

DAGSORDEN:
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.
4. Behandling af regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for 2018
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er). 
9. Valg af delegerede til landsmødet
10. Valg af to revisorer og suppleant(er)
11. Eventuelt.

Bemærk, at kun medlemmer, der har betalt kontingent senest en uge før generalforsamlingen, har stemmeret.

Efter Generalforsamlingen i Venstre i Søllerød er der generalforsamling i Venstre i Rudersdal kl. 18.15. Efter 
denne generalforsamling, som forventes afsluttet ca. kl. 19, byder Venstre på smørrebrød og drikkevarer.

Efter Generalforsamlingerne:

Kl. 19.30 er der offentligt debatmøde med 

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen 

og Miljø- & fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen

På bestyrelsens vegne

Ulrik Iversen
Formand for Venstre i Søllerød
advui@mail.dk - Tlf. 20910844


