Radikale Venstre i Nordsjælland
Beretning – årsmøde 20. maj 2014
Kære radikale i Nordsjælland!
Sidste år kunne jeg berette om et år uden valgaktiviteter, men bestemt alligevel ikke noget politisk stille år. Det
år, der dækkes af denne beretning, har ikke blot igen været rigt på politiske aktiviteter fra regeringens side,
men også været et år, der har været præget af valg med tilhørende valgkampsaktiviteter.
For de fleste radikalt politisk aktive i storkredsen har den største indsats nok ligget i forbindelse med de lokale
valg til især kommunalbestyrelser, men også regionsrådet. På storkredsplan var det imponerende at se, hvor
mange kræfter der fra lokal side blev lagt i disse valg. Der blev klistret og opsat plakater i imponerende
mængder, der blev deltaget i valgmøder, vælgerne blev mødt af radikale kandidater og deres følger på
stationer, i og ved indkøbscentre og på torve og gader, og der blev uddelt stakke af pjecer.
Heldigvis blev der også høstet resultater af indsatsen: til trods for øget valgdeltagelse i forhold til valgene i
2009. Selv om det krævede større radikale stemmetal for blot at opretholde status quo, blev der ikke tabt et
eneste radikalt mandat i storkredsen. Tværtimod blev vi radikale igen repræsenteret i Helsingør byråd, og i
Egedal blev den radikale repræsentation fordoblet fra et til to medlemmer Ydermere kunne vi glæde os over,
at de radikale mandater i de fleste tilfælde blev betydeligt bedre funderet end i 2009, hvor nogle mandater kom
i hus uden stort overskud og i nogle tilfælde kun i kraft af gode/rigtige valgforbund.
Også i Regionsrådet blev det radikale mandattal holdt, så der fortsat sidder tre radikale i rådet. Der havde
måske nok været udtrykt håb om at øge dette tal, men også her viste det sig, at der skulle et mærkbart større
stemmetal til for ikke at miste mandat(er). Vi kan så glæde os over, at det denne gang lykkedes at få valgt en
radikal fra storkredsen til Regionsrådet, idet Karin Friis Bach fra en tredjeplads på listen med over 3.800
personlige stemmer opnåede en flot andenplads blandt de radikale. Desuden giver det samlede radikale
stemmetal, der blev øget med mere end 23.000 til godt 71.000, en betydeligt øget partistøtte til
regionsforsamlingen, som viser positiv vilje til at ville lade en del af støtten gå til det politiske arbejde i
regionens storkredse.
I ret tæt følge – en del vil nok sige rigeligt tæt, idet de godt kunne have brugt et lidt længere pusterum uden
valgkampsaktivitet – har vi så kastet os ud i en valgkamp til Europaparlamentet. Selve valget finder først sted
nogle få dage efter vores årsmøde, men jeg kan i skrivende stund konstatere, at der ikke ved noget
forudgående EP-valg er blevet bestilt så mange radikale plakater til opsætning og pjecer til uddeling som i år.
Og jeg kan også fra udveksling af indtryk med mine formandskolleger i de øvrige storkredse sige, at vi ’ligger
fint til’ i forhold til disse. Og det gælder ikke blot de nævnte plakat- og pjeceaktiviteter, men også selve
organiseringen af valgkampen i vores område. Her har vores lokale kandidat, Thomas Elkjær, ydet en stor
indsats sammen med medlemmerne af storkredsens valgudvalg. Vi håber, det vil bære frugt, så vi atter kan få
en radikal anbragt på et af de tretten danske sæder i parlamentet. Det vil dog i givet fald næppe blive Thomas,
idet der landet over ydes en større samlet indsats for partiets spidskandidat, Morten Helveg Petersen, men vi
satser naturligvis på et godt resultat for Thomas.
På det landspolitiske plan har det været et bemærkelsesværdigt år. Der var regeringsrokade i august 2013,
men den berørte ikke de radikale ministre. Det blev derimod tilfældet, da salget af DONG-aktier til blandt andet
Goldman Sachs i januar 2014 resulterede i så stor uenighed internt i SF, at partiet valgte at træde ud af
regeringen. Det gav anledning til en større ommøblering og – naturligt nok – øget radikal repræsentation i
regeringen. Der var nye poster til flere radikale ministre, og Sofie Carsten Nielsen rykkede fra posten som
gruppeformand ind som ny uddannelsesminister.
Allerede tidligere, nemlig i november 2013, havde Christian Friis Bach vist stor principfasthed. Siden han blev
valgt til Folketinget her i storkredsen, havde han været minister for udviklingsbistand/udviklingsminister. Men i
forbindelse med Lars Løkke Rasmussens meget omtalte flyrejser på første klasse som formand for den
internationale klimafond Global Green Growth Institute (GGGI) valgte Christian at trække sig som minister,
fordi han havde fejlinformeret Folketinget. Hverken ministeriets embedsmænd eller han selv havde været
opmærksom på, at han selv på et møde i GGGI havde været med til at godkende rejsereglerne. Christian blev
som minister afløst af Rasmus Helveg Petersen. Senere har Christian så overtaget rollen som formand for
folketingsgruppen, da Sofie Carsten Nielsen blev minister.
Endnu tidligere, nemlig i forbindelse med sidste forårs årsmøder, havde Christian til vores beklagelse valgt at
forlade posten som folketingskandidat her i storkredsen for at lade sig opstille i Nordjylland. Han efterlod to
ledige opstillingskredse her i Nordsjælland i tillæg til Helsingørkredsen, som i forvejen var ubesat. Yderligere
havde også Fredensborgkredsen i en periode været ledig; men her valgte man kort tid før storkredsens
årsmøde i 2013 Kristian Hegaard som kandidat. Men selv efter denne opstilling stod således halvdelen af
storkredsens seks opstillingskredse uden folketingskandidat.
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Det er derfor med stor tilfredshed, jeg kan notere, at alle seks kredse nu er besat med gode og kompetente
kandidater. I efteråret 2013 valgte såvel Egedal- som Hillerødkredsen ved et fælles opstillingsmøde, men med
separate afstemninger i de to kredse, det tidligere folketingsmedlem Anne Marie Geisler Andersen som ny
kandidat. I januar 2014 fulgte Helsingør trop og valgte Camilla Kampmann som folketingskandidat.
I tillæg hertil kan vi nu ved årsmøder i henhold til de ved sidste årsmøde vedtagne regler nu opstille yderligere
kandidater. Og til årets møde har viceborgmester i Hørsholm, Henrik Klitgaard anmeldt sit kandidatur. Han vil,
under forudsætning af årsmødets godkendelse, blive opstillet uden at være nomineret i nogen af de seks
opstillingskredse.
Jeg byder de nye kandidater velkommen til fællesskabet og arbejdet i storkredsen! Det er bestemt ikke et hold
uden erfaring, vi her kan stille med. Margrethe Vestager, som fortsat er kandidat i Rudersdalkredsen har jo
erfaring som såvel MF som minister, Anne Marie har som nævnt været MF og blev desuden ved efterårets
lokalvalg valgt ind i Borgerrepræsentationen i København, og Kristian og Henrik er i gang med deres hhv.
anden og tredje periode i deres respektive kommunalbestyrelser. Det er derfor af den overbevisning, at vi med
stor fortrøstning kan se frem mod det folketingsvalg, som der i hvert fald nu er under 1½ år til.
Vi ønsker i storkredsen at styrke sammenholdet mellem kandidaterne og deres relation til de lokalt folkevalgte
og bestyrelsen. Vi planlægger derfor i bestyrelsen til efteråret at afholde et fælles møde for de nævnte
grupper. Vi har for nogle få år siden et par gange tidligere har afholdt sådanne møder med positive meldinger
til følge. Planen er at mødes til et virksomhedsbesøg og så dyrke det sociale sammenhold ved en fælles
efterfølgende spisning.
Vi har i det forløbne år igen haft fuld tilslutning til afholdelse af julemøde med spisning, politisk debat og
rundvisning på Christiansborg. Mødet skulle have været med Margrethe Vedstager som aktiv deltager og
rundviser. Der kom imidlertid i sidste øjeblik presserende finanslovsforhandlinger i vejen, så Martin Lidegaard
måtte springe ind og tage den politiske debat, mens rundvisningen blev overtaget af en kyndig medarbejder
fra Folketinget. Der var stor forståelse for ændringerne hos deltagerne. Vi regner bestemt med også i år at
kunne indbyde til fortsættelse af denne tradition – forhåbentlig igen med Margrethe som deltager.
Vi har også i det forgangne foreningsår holdt godt besøgte bestyrelsesmøder. Margrethe Vestager har trods
sin besatte kalender været flittig deltager. Kun ved et enkelt møde måtte Margrethe melde forfald, da et møde
i Bruxelles trak længere ud end forventet. Her trådte Christian Friis Bach imidlertid ind som stedfortræder, så
ved alle møderne blev bestyrelsen godt orienteret om den til enhver tid aktuelle politiske situation på
Christiansborg. Det har givet mange gode debatter, og det er vores fornemmelse, at såvel Margrethe som
Christian også har taget meldinger med den anden vej fra møderne. Vi sætter i bestyrelsen stor pris på den
gode vekselvirkning, som vi ser frem til at fortsætte i den kommende periode.
Hvad medlemssituationen angår, må vi desværre konstatere, at vi på skæringsdatoen for bestemmelse af
delegerede, medio marts 2014, med 640 betalte kontingenter har fortsat nedgangen fra sidste år. Vi ligger 34
lavere end på det tilsvarende tidspunkt i 2013.
Alt i alt synes jeg dog, der er god grund til at se tilbage på et absolut tilfredsstillende foreningsår med ikke
mindst et godt resultat ved efterårets lokalvalg. Og selv om der ikke er stensikre forudsigelser om et radikalt
mandat ved det tilstundende EP-valg, mener jeg, der er grund til optimisme.
Lad mig derfor – traditionen tro – slutte med at takke alle, der har været med til at ’trække det radikale læs’ i
og for Nordsjælland. Det gælder bl.a.






medlemmerne af storkredsbestyrelsen, som atter har formidlet et godt samspil med storkredsens
kommuneforeninger,
storkredsens repræsentanter i Folketinget, i Hovedbestyrelsen og i de af landsforbundet nedsatte udvalg,
hvor de alle på hver deres område har ydet en god indsats,
alle de kandidater, der stillede op til efterårets lokalvalg, både dem der blev valgt, og dem for hvem det
ikke lykkedes, og deres kampagnefolk. I ydede alle en beundringsværdig indsats,
vores EP-kandidat, Thomas Elkjær, og hans backinggruppe, som aktuelt slider for at bringe det radikale
mandat i hus,
de folketingskandidater, der gennem deres opstilling viser, at de er klar til at bidrage til et godt radikalt
resultat ved det næste folketingsvalg.

Som fortsat deltager i en mindretalsregering med et kritisk parlamentarisk grundlag er det vigtigt at have et
radikalt beredskab, så vi sammen stedse er rede til at kæmpe for radikale interesser. Med det sammenhold,
jeg har konstateret her i storkredsen, ser jeg med stor fortrøstning frem til forhåbentligt fortsat at høste gode
radikale resultater. God arbejdslyst!
Og ikke mindst: Tak alle sammen!
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