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Store Sal på Her lev Sygehus

Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Beretning og drøftelse af organisationens forhold

4. Regnskab og budget

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent til amtsorganisationen

7. Valg af formand

8. Valg af næstformand

9. Valg af kasserer

10. Valg af sekretær

11. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

12. Valg af to revisorer og to suppleanter

Uagtet den forventede strukturreform inden 2006, skal vi med henblik  på amtsrådsvalget vælge:

13. Opstillin g af én eller flere lister

14. Opstillin gsform og tidspunkt for opstillin gsmøder

15. Procedure for opstillin g og valg af kandidater

16. Udarbejdelse af handlingsprogram

17. Bemyndigelse til indgåelse af valgforbund

18. Kandidaterklæring

19. Evt.

I forlængelse af generalforsamlingen, vil der være politisk debat med statsminister Anders Fogh Rasmussen

og med gruppeformand i amtsrådet, viceborgmester Bent Larsen.

Møde- og stemmeret på amtsgeneralforsamlingen, har samtlige medlemmer af Venstres vælgerforeninger i

Københavns Amt, der kan dokumentere gyldigt medlemskab for 2004.

På bestyrelsens vegne og 

med venlig hilsen

Lars Stolshøj

Amtsformand
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Et år med et klart forbedret aktivitetsniveau og resul-

tater, valg af ny kandidat til Europa-Parlamentet,

men også et år, hvor regeringen er kommet under

alvorligt pres i meningsmålingerne!!

Amtsbestyrelsen

Igen i år har vi haft masser af plads til politisk debat

i amtsbestyrelsen, hvilket primært har fundet sted i

samarbejde med såvel vore MF’ere som vore minis-

tre, og senest har vi haft oplæg og debat med borg-

mester Erik Fabrin omkring strukturkommissionens

rapport.

Fremmødet har ved alle møder været yderst tilfreds-

stillende.

Arrangementer

Der har været afholdt to større arrangementer i årets

løb.

Det første var opstillingsmødet for valg af ny kandi-

dat til EU-Parlamentet, en plads, der blev ledig efter

Bertel Haarders udnævnelse til minister.

Som nævnt ved vor generalforsamling sidste år har

såvel FU som bestyrelsen arbejdet aktivt for at finde

den rette kandidat for Venstre i Københavns Amt, så

det var en fornøjelse for os, at Ellen Trane Nørby blev

kåret ved et velbesøgt møde i Gladsaxe.

Traditionen tro afholdt vi atter i år et nytårsmøde

med statsminister Anders Fogh Rasmussen, denne

gang på Nærum Amtsgymnasium. Som tidligere blev

samtlige medlemmer indbudt og opfordret til at invi-

tere en gæst med til arrangementet, hvilket blev

udnyttet i samme omfang som sidste år. Vi var ca.

575 personer til stede, hvoraf de 150 var gæster. Et

yderst tilfredsstillende resultat og en garanti for, at vi

arrangerer et tilsvarende møde til næste år.

Politiske udvalg

De 19 politiske udvalg i amtet har igen i år været

yderst aktive. Dialogen imellem de respektive for-

mænd for landsudvalgene og ordførerne på

Christiansborg er blevet klart forbedret, men kan

altid blive endnu bedre.

Ikke alene skal disse udvalg være til inspiration for

vore folkevalgte, men samtidig bør de i større

omfang inddrages som lægfolk ved vurdering af poli-

tiske oplæg og lovforslag.

Der skal i den forbindelse lyde en kraftig opfordring

til alle vore medlemmer om at deltage i dette arbej-

de. Det er vigtigt, at vi sikrer at få så mange mening-

er, ideer og erfaringer som overhovedet muligt med i

dette arbejde. Alle har en opfattelse om ret og rime-

lighed - den har vi brug for i dette arbejde.

På det seneste har vi lavet en række nye tiltag, såle-

des at der arbejdes mere på tværs af de respektive

udvalgs primære interesseområder. Der er bl.a.

udarbejdet et oplæg omkring en letbanen langs Ring

3, og senest er der taget initiativ til at udfærdige et

oplæg om en liberal familiepolitik.

Interesseret?

Så meld dig til arbejdet.

Medlemstal

Vi må desværre konstatere, at der i det forløbne år

ikke har været særlig meget fokus på hvervekam-

pagner. Generelt har aktivitetsniveauet på dette

område været alt for lavt, et faktum, der absolut skal

ændres på i det kommende år.

Det nøjagtige medlemstal foreligger ikke ved deadli-

ne, men alt tyder på, at vi har fastholdt niveauet fra

2003.

Der skal derfor lyde en klar appel til samtlige kom-

muneforeningsformænd og kredsformænd om at

øge hverveaktiviteterne i 2004 for at stå så stærkt

som muligt i forbindelse med valgene i 2005.

Det hvervemagasin, der blev fremstillet sidste år, er

fortsat aktuelt og til rådighed.

Landsmødet

Landsmødet blev i 2003 afholdt i Herning, hvor det

igen lykkedes os at få  Henrik Bach Mortensen,

Gladsaxe, valgt til hovedbestyrelsen.

Det var samtidig et valg, der lærte os, at Venstre på

Øerne skal overveje risikoen for en meget stor stem-

mespredning.

Lørdag eftermiddag var afsat til debat om struktur-

kommissionens rapport, og køen var lang ved de 2

talerpulte. I køen fandt man primært byråds- og

amtsrådspolitikere, der ”frygtede” konsekvenserne

af kommissionens indstillinger.

For egen regning vil jeg tillade mig at nævne, at

debatten i ringe grad handlede om opgaveløsning og

kompetence, men næsten udelukkende om streger!!

Efterfølgende har debatten absolut taget en bedre

retning, men i skrivende stund har man endnu ikke

et konkret udspil om opgavefordelingen, og dermed

AF LARS STOLSHØJ, AMTSFORMAND

Et år med spændende aktiviteter og g
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gøres debatten ganske indholdsløs.

Uddannelse

Københavns Amt er fortsat aktiv i uddannelsessam-

arbejdet på øerne øst for Store Bælt – også kaldet

VUF.

I samarbejde med LOF er der i det forløbne år udbudt

en lang række kurser med et yderst ringe udbytte, et

forhold, vi under alle omstændigheder skal ændre på

i det kommende år for derved at sikre ikke kun gode

og kompetente organisationsfolk, men ikke mindst

kompetente kandidater til kommunalvalgene i

november 2005.

Vi skal derfor opfordre alle bestyrelser til at overveje,

på hvilke områder de pågældende kan styrkes, ikke

nødvendigvis for dermed at afholde et af de færdige

kurser, idet man ligeledes er velkommen til at anmo-

de om et kursus inden for et specifikt område.

Internt afholdt vi i vinterens løb et introkursus for

”Coming People” – et yderst velbesøgt kursus, der

senere vil blive fulgt op.

taburetten

Det redaktionelle samarbejde omkring medlemsbla-

de med Frederiksberg og Københavns Kommunes

”VenstrePosten” er også i 2003 forløbet yderst til-

fredsstillende. Samtlige udgaver er afleveret til dis-

tribution med stor præcision.

Allerede i efteråret 2003 valgte vi at ændre format,

hvilket du sikkert allerede har opdaget. Et mere

læsevenligt og tidssvarende design - med andre ord

noget, der skulle øge interessen for at læse de

mange glimrende artikler og samtidig modtage

information om de lokale aktiviteter.

God liberal politik, nemlig støtte med rimelighed, har

nu betydet, at portoen er steget til et niveau, der

giver anledning til overvejelser omkring, hvorledes vi

i fremtiden skal orientere vore medlemmer.

Det skal ikke herske tvivl om, at vi vil strække os

ganske langt for at sikre et optimalt informationsni-

veau over for amtets medlemmer, men måske i stør-

re udstrækning må søge en kombination af elektro-

nisk og trykt materiale.

Det bliver en af de første opgaver for den kommen-

de bestyrelse at tage stilling til.

Amtsrådsgruppen

Venstres gruppe på 8 medlemmer kæmper fortsat

en intensiv og brav kamp for at sikre indflydelse på

amtets mangeartede opgaver. I den forbindelse må

vi medgive amtsborgmesteren og hendes gruppe, at

man udviser stor lydhørhed over for gruppens for-

slag til løsning af opgaverne - tanker og ideer, der

dog pludselig kan dukke op som forslag fra konsti-

tueringsgruppen omkring amtsborgmesteren.

Det er betingelserne, men væsentligt er det, at så

meget af vor politik finder anvendelse i amtet.

Men at amtsrådet også kan samarbejde, bevises til

fulde af den psykiatriplan, der i starten af året blev

indgået aftale omkring, stærkt præget af Venstres

gruppe.

Det er ingen hemmelighed, at Københavns Amt

igennem mange år har præsteret en yderst ringe

indsats på netop dette område, hvorfor aftalen var af

essentiel betydning. At aftalen ligeledes var nødven-

dig, viser udviklingen i antallet af patienter, der er

steget med ca. 2.000 i forhold til 1996 og nu udgør

ca. 11.000 patienter om året.

Der er øget fokus på den enkelte patient og plads til

at tilpasse behandlingstilbud i overensstemmelse

med patientens behov.

Det indebærer bl.a., at socialpsykiatrien vil blive

styrket via et øget samarbejde imellem amtet og

kommunerne, at der tidligere i forløbet tilbydes en

indsats over for de pågældende borgere, men lige så

vigtigt er der øget indsats i behandlingspsykiatrien,

ligesom der er etableret et styrket samarbejde på

tværs af amtets institutioner inden for såvel

forskning som behandling.

Landspolitik

Respekten for regeringens markante start holdt langt

ind i 2003. Historien viser ellers, at en ny regering for

alvor taber terræn hos vælgerne ca. 12 mdr. efter sin

tiltræden, og det udløser oftest et forsøg fra medier-

nes side på at teste dens holdbarhed og styrke.

Den Venstre-ledede regering nåede næsten at holde

sin 2-års-fødselsdag, inden styrkeprøven indfandt

sig, men så skete det også med en næsten ukendt

styrke udløst af en lovændring omkring dagpengene,

en lovændring, der desværre havde en række

bivirkninger, man med rette kunne have forventet var

blevet forudset.

Pludselig vægtes det, regeringen har gennemført,

ikke længere i befolkningens bevidsthed, hvilket

selvfølgelig ikke kan komme som en overraskelse –

g gode resultater
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sidste uges sejr tæller ikke, det gør kun denne uges

kamp – men indrømmet: Det er lidt af en overras-

kelse, at Venstre her i januar-marts straffes så hårdt

i samtlige meningsmålinger. På den anden side så

kan det næsten kun gå frem hen over foråret og må

gerne nå tidligere højder i begyndelsen af juni 2004.

Dagpengesagen var ikke i sig selv årsagen til, at

nedgangen startede. Det var blot den berømte dråbe,

dråben, der for alvor startede et ”angreb” fra medi-

ernes side, hvilket ganske naturligt har en stærk

afsmittende effekt på vælgerbefolkningen. Men reelt

set var denne sag den eneste politiske sag i 2003,

der kan opfattes som en sag med et politisk neder-

lag. Ellers handlede det meget om mere eller mindre

objektive vurderinger af vore ministres adfærd!

Vi må aldrig undervurdere vælgernes bedømmelse af

vor indsats, men det kan godt knibe lidt med at tage

det helt så alvorligt, som man burde, når det mere

handler om kritik af Anders Fogh, fordi han i et ærligt

forsøg på åbenhed, frem for en lukket facade, ikke

anvender “rundkredspædagogik”, men derimod i

meget præcise vendinger styrede de interne drøf-

telser under formandskabet. Eller tag den kroniske

mistænkeliggørelse af vor kirkeminister, uden at en

eneste journalist har fundet interesse i at søge rele-

vante informationer om de mange positive tiltag,

Tove Fergo har skabt i kirkeministeriet.

En kritik af miljøministeren, fordi en skole, hvor han

tidligere har været ansat, gjorde sig fortjent til pro-

jektstøtte.

Listen er lang, og flere vil sikkert komme til, men

mon ikke alle ministre nu i det mindste tager deres

nattesøvn på rette adresse?

Vi må vel alle indrømme, at det ér sjovere at være

politisk aktiv, når ens parti fastholder sit niveau som

landets største, ligesom det er sjovere at være angri-

beren end den, der skal forklare og forsvare.

Det er dog vigtigt, at vi er bevidste om, at det er en

klar svaghed, hvis der ikke bakkes op om regering-

ens betingelser at arbejde under, og ikke forventer,

at vort principprogram uden videre gennemføres,

blot fordi vi sidder for bordenden.

Vort parti har p.t. forpligtet sig til at lede Danmark,

hvorfor vi har udstationeret 11 af vore bedste folk til

at varetage denne pligt, men det er på ingen måder

ensbetydende med, at udviklingen af vort politiske

program skal fastlåses, indtil de måtte være tilbage

igen. Venstre er fortsat en levende og selvstændig

mekanisme, og det er vor pligt at sikre en fortsat

positiv udvikling ved åben og konstruktiv indbyrdes

debat. Derved sikrer vi et stærkere fundament for at

kunne opnå ledelsen i flere af de kommende valgpe-

rioder.

Det kræver en forstærket indsats!!

Kommende år 

Ved opstillingsmødet den 13. marts i Øksnehallen

blev vor EP-kandidat Ellen Trane Nørby valgt som nr.

6 på Venstres liste.

Valget til EU-Parlamentet den 13. juni bliver en af

vore væsentligste opgaver i indeværende år, og vi

både håber og tror, at Ellen bliver et af Venstres med-

lemmer i den kommende 5-årige valgperiode – det

fortjener Venstre.

Det har været en stor fornøjelse at konstatere, hvor

godt Ellen er blevet modtaget over det ganske land,

og med en flot indsats fra hendes side, ikke mindst

støttet af fantastisk mange VU-medlemmer, tillader

vi os at have store forventninger.

I samme periode skal vi debattere en ny kommunal

struktur, en debat, der vil komme til at fylde fantas-

tisk meget ved de kommende møder og arrange-

menter. Det har været interessant at følge debatten,

der fra at handle om streger nu i langt højere grad er

blevet sporet ind på det væsentlige, nemlig hvorle-

des vi i fremtiden skal varetage opgaveløsningen.

Efter de nu afholdte generalforsamlinger i såvel

kommuneforeninger som i kredse skulle fundamen-

tet gerne være lagt for et kommende FV og ikke

mindst for de kommende opstillingsmøder rettet

mod kommunalvalget i november 2005. Vi må så

med spænding imødese, hvorledes vore kommuner

og vort amt ser ud til den tid.

Under alle omstændigheder giver de mange aktivite-

ter en masse muligheder for at få nye potentielle

medlemmer gjort aktive, og det er vort håb, at det

kommende år vil øge antallet i samtlige af vore for-

eninger.

God arbejdslyst til alle i håb om

og tro på nye fremgange.

Lars Stolshøj

amtsformand
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