Forslag til Generalforsamlingen i Socialdemokratiet Gribskov Øst.
Vi nærmer os det tidspunkt hvor partiets medlemmer skal vælge ny politisk ledelse i Gribskov
Kommune.
I den forløbne byrådsperiode har vores tidligere borgmesterkandidat og gruppeformand Bo Jul
Nielsen forladt partiet. Vi har derfor været uden medlemsvalgt politisk ledelse i mere end 1 år.
Derfor mener jeg, at vi må have en debat blandt vores medlemmer om hvordan vi på ny får styrket
vores parti lokalt og gerne i god tid før det kommende valg, som finder sted den 16. november
2021.
Det handler både om at få valgt en borgmesterkandidat med visioner, der er i stand til at forny og
samle vores parti.
Det handler også om, at vi får opstillet kandidater til byrådsvalget på et stærkt politisk grundlag,
således at vi efter det kommende valg ikke på ny skal opleve at valgte byrådsmedlemmer på den
Socialdemokratiske liste forlader partiet i utide.
Der skal ikke være nogen tvivl om at jeg personligt vil pege på det nuværende byrådsmedlem
Mikkel Andersen som den jeg gerne ser blive valgt som vores kommende borgmesterkandidat
og politisk leder.
Som formand for udvalget, Beskæftigelse og unge, har Mikkel Andersen i hele den nuværende
byrådsperiode arbejdet målrettet med at skabe bedre uddannelsesmæssige muligheder for de
unge.
Han har været med til at sikre bedre vilkår for borgere med tilbud til ordblinde.
Han har arbejdet for at sikre bedre vilkår for veteraner.
Han har i forbindelse med aktiviteten i livredning skabe muligheder for handicappede også kan få
en god badeoplevelse ved vores strande.
Det man også skal lægge mærke til det er at der på intet tidspunkt har været stridigheder i
udvalget, hvilket klart peger på at Mikkel evner at samarbejde.
Forslag
Jeg vil derfor foreslå generalforsamlingen at vi opfordrer Mikkel Andersen til at stille op som
Socialdemokratiets Borgmesterkandidat, når kandidatudvalget indkalder deres forslag til
kandidater.
Jeg foreslår ligeledes at Generalforsamlingen opfordrer fællesledelse at fremrykke valget af
borgmesterkandidat, således at vi kan få en hurtig afklaring af spørgsmålet så vi får god tid til
valgkampagne forud for kommunevalget.
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