
Generalforsamling Venstre i Odsherred 

torsdag 14. marts 2019 på Hotel Højby sø 

  

Så står vi her søreme igen, ét år er jo ingenting, specielt ikke, når der har været lidt at se til. Jeg vil i 
beretningen komme ind på både de nationale og de lokale forhold samt naturligvis vores arbejde i Venstre i 
Odsherred i det forgangne år. 

VENSTRE HAR ARBEJDSTØJET PÅ OG SAMARBEJDER BREDT I FOLKETINGET 
Venstre-regeringen trådte til den 28. juni 2015 i en svær parlamentarisk situation. Den 28. november 2016 
blev regeringen udvidet til også at omfatte Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Både Venstre-
regeringen og trekløverregeringen har leveret konkrete resultater til gavn for hele Danmark. Vi har indfriet 
valgløfter, vi har indgået aftaler med samtlige af Folketingets partier, og vi har fremlagt forslag på en lang 
række forskellige områder. Og flere er på vej. Danskerne kan regne med Venstre. 

DE FIRE PEJLEMÆRKER 
Efter valget i sommeren 2015 udpegede Venstres formand og statsminister Lars Løkke Rasmussen fire 
pejlemærker. 

Pejlemærkerne var udtryk for helt klare målsætninger om at rykke Danmark i en bedre retning, som 
Venstre og regeringen skal måles på. Som opgørelsen nedenfor viser, har Venstre og regeringen leveret på 
samtlige pejlemærker. 

1. Flere private arbejdspladser 
De private arbejdspladser er forudsætningen for vores fælles velfærd og for den nære velfærd hos den 
enkelte familie. Det er gået i den rigtige retning. Siden valget i 2015 er der skabt 153.100 flere private 
arbejdspladser. 

2. Flere skal forsørge sig selv 
Det skal bedre kunne betale sig at arbejde frem for at modtage en offentlig ydelse. Det betyder nemlig 
færre udgifter til overførselsindkomster, flere skatteindtægter og en bedre livskvalitet for mange 
mennesker. Siden kontanthjælpsloftet blev indført i april 2016, er antallet af personer i 
kontanthjælpssystemet faldet med 30.100. 

3. Bedre kernevelfærd 
Danmark er et stærkt velfærdssamfund. Vi har en udbygget velfærd, der træder til, hvis man 
eksempelvis rammes af sygdom eller har brug for omsorg eller pleje. Venstre har løftet kernevelfærden 
markant. Sundhedsvæsenet har samlet set fået tilført over 6 mia. kr. siden 2015, og der er nu 2 mia. kr. 
ekstra til ældrepleje om året. 

4. Konsekvent og realistisk udlændingepolitik 
Antallet af asylansøgere, der kommer til Danmark, betyder noget. For vores økonomi, vores 
sammenhængskraft og vores evne til at sikre en vellykket integration. Vores politik har virket. I 2017 
oplevede Danmark den laveste tilstrømning af asylansøgere i 9 år. Og andelen af flygtninge og 
familiesammenførte, der er i arbejde og bidrager til fællesskabet, er blevet øget markant. 

Og Venstre har leveret på disse fokusområder og lidt til: 

På beskæftigelsesområdet 

- Indført loft over hvor meget en kontanthjælpsmodtager samlet kan få i offentlig ydelse 



- En toårig dagpengeperiode styrker incitamentet for at arbejde i løbet af perioden 
- Trepartsaftale om bl.a. øget sikring af at kunne få en praktikplads 
- Incitament til at blive længere på arbejdsmarkedet 
- Ny ferielov – giver nyansatte bedre muligheder for ferie 
- Jobpræmie til langtidsledige 
- Forenkling af regler for beskæftigelsesindsats 
- Lempelser og forenklinger af reglerne for frivilligt arbejde 
- Klare og konsekvente sanktioner i dagpengesystemet 

På børne- og socialområdet 

- 1,1 mia. kr. til udsatte børn og voksne, mennesker med handicap og frivillige 
- 580 mio. kr. til bedre dagtilbud 
- Forbud mod proformaægteskaber 
- Børn i udsatte boligområder skal i dagtilbud 
- Aftale om bedre fordeling i daginstitutionerne 
- 1 mia. kr. til barnets første 1.000 dage 

På ENERGI, FORSYNING OG KLIMA området 

- Grønneste og bredeste energiaftale i Danmarkshistorien 
- Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften 
- Aftale om sol og vind til 1 mia. kr. 
- Kullene på pension i 2030 
- Stop for eftersøgning og boring efter olie og gas på land 
- Bedre mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark 

På ERHVERVs området 

- Bekæmpelse af hvidvask 
- Stop for overimplementering af EU-regler 
- Vækstpakke for hele Danmark 
- Erhvervs- og iværksætterpakke 
- Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst 
- Øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet 

På FORSVARs området 

- Ny forsvarsforlig med et løft på 12,8 mia. kr. 
- Bedre vilkår for vores veteraner 

 

Så egentlig synes jeg godt, at vi kan være stolte af vores statsminister og vores partis indsats på landsplan. 
Det er vel egentlig meget kendetegnende for de perioder, hvor Venstre sidder ved roret, så sker der noget. 
Man kan sige der er jo også altid lidt at rydde op efter de socialistiske regeringer. 

Lokalt i byrådet har det også været et år med lidt at se til, senest er den nye struktur for folkeskolerne i 
Odsherred faldet på plads. Hvorfor skulle vi overhovedet diskutere struktur igen? 



Det skulle vi, fordi de forudsætninger, som vi ønskede med den struktur, som til august stopper, var bl.a. at 
det skulle være nemmere at rekruttere medarbejdere, at elevernes faglige niveau ville stige og vi ønskede 
forældreengagement 

Dette viste sig ikke at kunne opfyldes, derfor blev der, i øvrigt på forslag fra Venstre, gennemført en meget 
grundig og langvarig inddragende proces for alle parter samt en omfangsrig høringsproces. 

Venstre var med i alle de indledende drøftelser, som bl.a. førte til udspil om overbygningen tilbage til Vig 
skole, mere selvstændighed til skolerne/afdelingerne og frit valg for overbygningselever med tilhørende 
betalt bustransport – dette blot for at nævne nogle få. 

Uenigheden opstod ift. hvor mange af skolerne, som skulle være selvstændige skoler. Venstre så gerne, at 
vi gav mest mulig decentralisering og selvbestemmelse.   

Venstres forslag i byrådssalen var 6 selvstændige skoler: Hørve, Fårevejle, Asnæs, Vig, Højby og Nykøbing 

Med den tilføjelse, at når Hørve kom op på tilsvarende elevtal som Vig og Højby, kunne de oprette 
overbygning igen. 

Dette blev nedstemt af flertalspartierne, egentlig underligt, for alle talte for. 

I sidste ende stemte Venstre for 4-skolemodellen, dels fordi der er rigtig mange gode tiltag som Venstre 
selv har været med til at indføre i modellen og dels fordi en 4-skole model trods alt er mere decentralt end 
de 2 skoler vi har nu. 

Venstre har fået mange skæld ud af flertalsgruppen, en tilgang jeg ikke helt har forstået, men måske fordi 
Venstre gik efter at opfylde valgløfterne, hvilket man må sige partier som DF, SF, OL og de radikale er langt 
fra at gøre. Den nye struktur starter til august og forhåbentlig vil det give øget arbejdsglæde for både 
medarbejdere og elever, med deraf følgende bedre resultater. 

  

Som en konsekvens af borgmesterkandidaturvalget i efteråret har byrådet om-konstitueret sig, så vores 
borgmesterkandidat Mathias selv har sat holdet i udvalgene, og så har han naturligvis overtaget 
gruppeformandsposten. 

  

Jeg er ret sikker på, at Mathias vil fortælle meget mere om det politiske arbejde, når vi når til dette punkt i 
aftenens program. 

I foreningen har vi forsøgt at tilrettelægge nogle spændende medlemsarrangementer. Jeg vil ikke nævne 
alle, for heldigvis har mange af jer selv deltaget - blot nogle få: Café møde på Nokken, hvor vi over lidt 
lækkert mad hørte om tankerne bag både Lokalkompagniet i Nykøbing og Restaurant Nokken, 
sommerfester som noget nyt afholdt på brandmuseet i Asnæs, hvor vi både så og hørte om museet og efter 
den obligatoriske pattegris, fortalte Jan E. Jørgensen om arbejdet på Christiansborg. 

Vi har været på et super interessant virksomhedsbesøg på Troldebakkens frugtplantage, vinsmagning og 
gourmettapas hos Mosby Vine og en tur til Christiansborg. Så mødte vi for første gang sådan officielt 
kandidat til Europaparlamentet Linea Søgaard-Lidell, da vi besøgte virksomheden DPA Microphones. Linea 
er efterfølgende valgt som nr. 2 på venstres liste til Europaparlamentet, det er så flot og vi har store 
forventninger til Linea. 

Meget af året er gået med forarbejdet til at finde Venstre i Odsherreds nye borgmesterkandidat. Mathias 
Mousten Hansen blev valgt på opstillingsmødet i november. 



I bestyrelsen er der allerede opstået et tæt og godt samarbejde med Mathias og vi glæder os til det 
kommende samarbejde, hvor det naturligvis handler om at profilere Venstre bedst muligt og stå stærkest 
muligt til det næste kommunalvalg. 

De kommende måneder kommer til at stå i valgets tegn med både et folketingsvalg og et 
Europaparlamentsvalg. Det sidste ved vi er den 26. maj, folketingsvalget kan komme tidligere, men den 
præcise dato kender kun statsministeren, og jeg tænker at DF måske ikke er super interesserede i et meget 
hurtigt valg. 

 

Dette bliver min sidste formandsberetning, jeg overdrager stafetten til ny mand på dækket. Tak for den 
tillid I har vist mig i snart mange år. 

Som flere af jer allerede ved, har det aldrig været meningen at jeg skulle blive hængende, men at posten 
blev anbefalet videre, når vi havde den rette. I vil, når vi når det punkt på dagsordenen høre, at Kai Hansen 
bliver anbefalet. Kai har det sidste år deltaget i alle de foreningsrelaterede gøremål og Kai er både dygtig og 
interesseret og så i øvrigt et super behageligt menneske. 

Det er naturligvis helt op til jer, hvem der bliver valgt som formand, men vi har i hvert fald forsøgt, at sikre 
foreningen det bedst mulige afsæt fremad. 

 

Jeg vil gerne takke lokalgrupperne for deres store engagement. Lokalgruppen i Syd har også i år haft et 
meget stærkt fremmøde til lokalgruppemøderne og det er bare så dejligt. Vores struktur i Odsherred i 
Venstre er netop opbygget, så der er mulighed for at lokalgrupperne engagerer sig efter behov. Så hvis du 
tænker hvorfor tager man ikke fat i dette eller hint, så meld dig under fanerne af en lokalgruppe, det er 
ganske uforpligtende og alt det kedelige foregår i bestyrelsen, så meld dig kun roligt. Det er lokalt ideerne 
kan opstå. 

Odsherred bliver desværre mere og mere rødt, det er nu ikke med vores gode vilje at det sker, så vi må 
gøre hvad vi kan både politisk og organisatorisk for at gå mod strømmen. De to valg, som står for døren 
betyder også mange gadeaktiviteter og generelt meget mere opmærksomhed fra pressens side på det 
politiske arbejde. Derfor er det også dér vi skal gøre en særlig indsats for at hverve nye medlemmer. Så 
benyt lejligheden hver og en til lige at høre naboen, familien, vennerne – nu I alligevel snakker politik om de 
ikke vil være medlem af Odsherreds mest visionære parti. Hvis du har lidt tid til overs, så giv formanden 
eller en i bestyrelsen besked om, at du gerne vil give en hånd med. Der skal hænges plakater op, uddeles 
flyers både i postkasser og på gaden. Vi skal ud og bakke op om Linea og Jacob ved diverse 
valgarrangementer osv. 

Vi er et stort og stærkt parti og vi skal vide at stå sammen og trække læsset i fællesskab - byrden bliver 
mindre og farten stiger. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for det gode samarbejde i bestyrelsen, vi har en aktiv og 
engageret bestyrelse – tusind tak for det – det har gjort mit arbejde som formand meget lettere. 

Jeg vil også gerne takke jer aktive medlemmer, som ved jeres fremmøde giver ekstra energi til Venstre. 

Tak for jeres indsats i endnu et aktivt år i Venstre i Odsherred. 

 

Hanne Pigonska 


