Østbestyrelsens beretning for året feb.-2019 til feb.-2020
Det har været et begivenhedsrigt år – både af den mere kedelig art som af den mere positive
art. Siden sidste generalforsamling har vi i vores lokale partiforening forsøgt at dreje
foreningen i en retning, der har til formål at skabe grundlag for at rekruttere flere
medlemmer. Vi er pt. 106 medlemmer, en mindre tilbagegang, hvilket bl.a. skyldes 1
dødsfald og 5 udmeldelser.
Finn Dirksen er bortgået og vi udtrykker, æret være hans minde
For partiet har valgene til EU-parlamentet og Folketingsvalget vist, at vi har flere vælgere,
der stemmer på Socialdemokratiet i kommunen, hvilket vi gerne skal have gavn af ved
kommunevalget i november 2021. Jeg vil gerne sige tak til de medlemmer, der aktivt
medvirkede i valgkampen, og som var med til at sikre Nick Hækkerup et godt valg.
Vi har i perioden haft et konstruktivt samarbejde med den nyvalgte formand for
Fælleledelsen, Ole Mortensen. Et samarbejde med det formål at styrke fælleledelsens
samlende funktion for derved at styrke partiets rolle her lokalt i Gribskov. Vi havde i
bestyrelsen en længere debat om fællesformandens handlingsplan. Med baggrund i den plan
besluttede vi at flytte den politiske debat fra lokalforeningen og over til fællesledelsen. En af
handlingsplanens punkter var en ændret kommunikationsform både til vore medlemmer men
også ud til kommunens borgere. Her har der været lagt mange arbejdstimer, så tak til Peter
Kay, Ole Mortensen og Susanne Beck Andersen for deres store indsats her.
Det går den rigtige vej. I Fællesledelsen har et udvalg udarbejdet et forslag til
opstillingsregler til kommunevalget i 2021. Her pågår stadig nogle drøftelser omkring
processen for afstemning. Bestyrelsen vil gerne have lidt mere tid til en snak omkring
afstemningsformen, da der p.t. er mulighed for elektronisk afstemning. Østbestyrelsen
ønsker ved afstemning til spidskandidat at anvende tidligere metode, men vil være åben
overfor elektronisk afstemning ved kandidatopstillingerne senere i forløbet.
Der vil snart komme et arbejde med at formulere det kommunalpolitisk oplæg. Der er nedsat
3 udvalg/grupper. Mediegruppen som lige er blevet nævnt omkring vores
kommunikationspolitik. Dernæst en spørgeskemagruppe der fik til opgave at udforme et
spørgeskema til undersøgelse af medlemmers politiske primære interesser, som nu er
gennemført. Til slut en aktivitetsgruppe som allerede nu har gennemført flere fælles
aktiviteter. Også her en tak til bl.a. Kaj Thybo, Monica, Jannik og andre østmedlemmer for
deres indsats i disse grupper.
Det har været noget slidsomt at arbejde med styrkelse af vores parti. Det skyldes efter vores
opfattelse, at den anden partiforening i kommunen på ingen måde har villet samarbejde.
De sidder noget fast i en ældre struktur med bl.a. støttegrupper, som i den grad har
medvirket til at skabe tvivl om, hvem der har ansvaret for vores politiske beslutninger,
som jo efter vedtægterne alene ligger i fællesledelsen.
Vi har afholdt et fælles møde med de 2 foreningers ledelser og byrådsgruppen, hvor
partikontoret medvirkede. Fællesmødet havde det formål at få etableret et samarbejde på

tværs af foreningerne og med byrådsgruppen. Desværre lykkedes det ikke. Det skyldes, at vi
ikke har den samme opfattelse af begrebet samarbejde, hvilket skal ses på den forskellige
kultur, der er mellem Helsinge og Græsted/Gilleleje, en kultur som ikke er blevet fælles efter
kommunesammenlægningen. Denne mangel på samarbejde har bredt sig helt ind i
byrådsgruppen. Jeg har som formand deltaget i mange gruppemøder gennem årene, men i
dag er det nærmest som at deltage i et møde, hvor det er alles kamp mod alle - uden strategi,
indhold og fælles politik men med masser af skjulte dagsordener.
Flere gange har den tidligere Helsinge partiforening udtrykt at samarbejde kun kunne ske
gennem sammenlægning af foreningerne. Som I sikkert ved, har vi flere gange behandlet
dette forslag på gentagne generalforsamlinger, men der har ikke været en opbakning fra
medlemmerne. Derfor mener jeg, at vi skal sige følgende klart til Vest.
Vi er overbeviste om, at hvis det på et tidspunkt i den kommende eller næstkommende
byrådsperiode skal skabes grundlag for en fælles partiforening i Gribskov, så er der
nogle afgørende forudsætninger, der skal opfyldes for, at vi vil indgå i debatten, og det
er, at fællesledelsen fortsat styrkes, og at vi får en medlemsvalgt politisk ledelse, samt at
der etableres en samarbejdende byrådsgruppe. Og så skal der selvfølgelig være en
opbakning blandt med-lemmerne.
Desværre har de mange uenigheder i fællesledelsen og i byrådsgruppen medført, at vi har
brugt utrolig mange ressourcer på at drøfte samarbejdsproblemerne. Det har betydet, at vi
ikke har brugt alle vores kræfter på at udvikle vores forening i den retning, vi gerne vil. Det
sidste års samarbejdsproblemer i byråds- og formandsgruppen har bevirket, at jeg ikke har
mistet tilliden til vores nuværende byrådsgruppeformand.
Jeg håber her på generalforsamlingen, at medlemmerne vil give os mandat til at arbejde med
at styrke indsatsen for at få nye medlemmer. Lad os lægge en plan, der har det ene formål at
få nye medlemmer og medvirke til, at vi får en god opstillings-liste og et godt valg, så vi på
ny kan få større indflydelse i byrådet.
Denne plan kunne godt indeholde et forslag om, at vi begynder at arbejde med lokale
dialoggrupper, hvor medlemmerne kan mødes og drøfte de Socialdemokratiske
pejlemærker og på den måde blive endnu mere inddraget i partiets udvikling politisk
som organisatorisk.
Jeg vil godt slutte med at takke bestyrelsen for et godt, seriøst og professionelt samarbejde i
den forløbne periode.
Herefter overgiver jeg beretningen til forhåbentlig vedtagelse.

