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NYT FRA BESTYRELSEN
Bestyrelsen

Kære medlemmer – Et folketingsvalg inden for det næste ¾ år.

Allan Regnarsson
(Fmd.)

Vi ved at folketingsvalget er lige rundt om hjørnet, derfor vil Dansk Folkeparti,
Gribskov lokalafd, være klar, så snart der bliver udskrevet valg.

Michael Rerup
(Næst.fmd & Kasserer)
Jørgen H. Tøjberg
Morten Andersen
Keld Lund
Henrik Fugl
Kenn Jørgensen

Derfor har vi brug for jer medlemmer til at hjælpe os. Det gælder bl.a. med omdeling
af valgmateriale, opsætning af valgplakater, og hjælp ved gadekampagner.
Jer der ønsker at hjælpe vores lokalafdeling, og ikke mindst kandidaterne, bedes
sende en mail til: aregnarsson@gmail.com
I mailen bedes i oplyse om i ønsker at hjælpe med:
- Opsætning af valgplakater
- Omdeling af valgmateriale
- Hjælpe med Gadekampagner
Jeg vil herefter kontakte jer, således at bestyrelsen kan udarbejde arbejdsgrupper på
baggrund af de tilbagemeldinger der måtte komme.
Med venlig hilsen
Allan Regnarsson
Formand, DF Gribskov.

NYT FRA BYRÅDSGRUPPEN
Dansk Folkeparti har underskrevet budgetaftalen for 2019-2022

For byrådsgruppen har det været vigtigt at hele ældreområdet ikke bliver forringet i den kommende
aftale.
Vi syntes bestemt det er en aftale med solide DF sager, selvom der kunne etableres et flertal uden om
DF, så har vi formået at holde fast i nogle af vores mærkesager.

Demens indsatsen forsættes, og dermed også bevarelse af Holbohave.
Vi har sikret os at Tinghuset i Helsinge ikke længere er på salgslisten, men kan bruges til andre
kulturelle eller som et iværksætterhus, hvor nystartet virksomheder kan leje sig kontorlokaler.

Økonomien har været presset, og vil særligt i 2020 blive
udfordret. Det har betydet en skattestigning på 0.8%

BYRÅDSGRUPPEN

For Dansk Folkeparti har vi accepteret denne stigning, dog mod
at de fleste af disse penge bliver brugt på ældreområdet.

Brian Lyck Jørgensen
Udvalget Klima & Kyst (Næst Fmd)
Udvalget for By & Land

Efter hjemtagelsen af hjemmeplejen fra Attendo, kommer der til
at blive brugt en del flere penge på ældre området, et område som
vi har som mærkesag, og derfor også støtter op omkring.
Dansk Folkeparti fik sat følgende solide aftryk på budgettet.

Jonna Præst
Økonomiudvalget
Ældre Social & Sundhed
Forebyggelse & Idræt (Næst Fmd.)

* At områderne for ældre og svage forsat styrkes.
* Forsat en styrket indsats for demente (Holbohave).
* Hjælp til ord og talblinde
* Fishing Zealand forsætter
* Kystsikring af kommunale strandgrunde påbegyndes

Ældre & Udbud (Næst.Fmd.)

Det har krævet at alle partier have givet og taget lidt, dermed er
der 22 ud af byrådets 23 medlemmer som har skrevet under på
budgettet, den endelige behandling af budget 2019-22, sker i
byrådet den 8. oktober.

Alle byrådsmøder er offentlige, har man ikke mulighed for at møde op,
kan alle byrådsmøderne ses direkte på www.gribskov.dk

Åbent møde med
Marlene Harpsøe & Morten Messerschmidt
Mandag 15. oktober, kl. 19-21
Byrådssalen, Gribskov Rådhus.
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge

Besøg vores hjemmeside på:
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