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POLITIK: Der er nu 
fri bane til at danne 
en ny samlet social-
demokratisk parti-
forening i Gribskov.

Af Camilla Nissen

GRIBSKOV: Snart er det for-
tid med to forskellige par-
tiforeninger i Gribskov 
Kommune. De to foreninger 
for henholdsvis Socialde-
mokratiet Gribskov Øst og 
Vest har hver især holdt ge-
neralforsamlinger, hvor de 
har besluttet at oprette en ny 
forening, der dækker hele 
kommunen. 

-  En enig generalforsam-
ling bakkede op om stiftel-
sesudvalgets forslag samt 
de dertil hørende vedtæg-
ter og forslag til bestyrelse. 
Der vil nu blive afholdt en 
anden generalforsamling 
den 30. april, der bekræfter 
beslutningen og samme dag 

er der stiftelsesgeneralfor-
samling, oplyser Peter Kay 
Mortensen, der er en del af 
Stiftelsesudvalget, som er 
ansvarlig for den stiftende 
generalforsamling. 

Samme dag, som den stif-
tende generalforsamling 
for den nye forening afhol-
des, vil de to nuværende 
foreninger for Øst og Vest 
holde “ophørende general-
forsamlinger” beskrives det 
i et stiftelsesdokument, som 
avisen har fået tilsendt.

Og det glæder formand 
for byrådsgruppen, Morten 
Dahlberg, at der nu bliver 
ro på baglandet én gang for 
alle.

-  Alt er på plads med for-
mand, bestyrelse og regn-
skab, så nu skal medlem-
merne så lige sige ja den 30. 
april, men begge foreninger 
har sagt ja på deres ordinæ-
re generalforsamlinger, så 
det bliver en realitet. Grund-
læggende vil det betyde 
enormt meget for os i byrå-
det i forhold til, at der kun er 

én forening at sparre med og 
vi kan begynde at være lidt 
mere organisatorisk funde-
ret og have rygdækning til 
tingene. Det giver os en sik-
kerhed - en sikker grund at 
stå på. Det vil betyde enormt 
meget, når vi går ind i en 
ny valgkamp til næste by-
rådsperiode, siger Morten 
Dahlberg. 

Splittelse endelig slut
Partiets dybe splittelse, 
der trækker tråde tilbage 
til kommunesammenlæg-
ningen i 2007, har haft store 
konsekvenser gennem åre-
ne. Blandt andet måtte par-
tiet skifte spidskandidat, da 
Mikkel Andersen trak sig 
med få måneder til valget, og 
det blev i stedet Morten Dah-
lberg, der blev kørt i stilling. 

-  Nu kan både vælgere og 
medlemmer se, at vi står 
sammen om det projekt, der 
hedder Socialdemokratiet i 
Gribskov. De interne kampe 
er lagt ned, og det har væ-
ret et ønske fra begge sider, 

siger Morten Dahlberg med 
henvisning til, at han som 
tidligere formand for Grib-
skov Vest har samarbejdet 
med Peter Kay Mortensen 
fra Gribskov Øst om at be-
grave stridsøksen.

-  Vi har haft en fælles ind-
stilling om at have det lange 
lys på og har haft en indstil-
lingsproces. Og jeg er over-
bevist om, at dem, der nu har 
sagt ja til at være med i det 
fælles, de vil også gerne den 
fælles forening, siger han. 

Socialdemokratiet fik ved 
kommunalvalget i novem-
ber to mandater i byrådet, 
mod fem mandater ved val-
get i 2017.

-  Valgresultatet har ikke 
haft betydning for sammen-
lægningen, da vi har kørt to 
spor med valgkamp og stri-
digheder i det ene og et andet 
med fokus på at lave en or-
ganisatorisk ændring. Men 
man kan konkludere, at hvis 
der ikke sker noget radikalt, 
er der ikke noget, der hedder 
Socialdemokratiet i Gribs-

kov Byråd ved næste valg, 
siger Morten Dahlberg.

Der er lagt op til, at besty-
relsen vil tegne sig således 
efter generalforsamlingen 
den 30. april:

Jesper Moltrup-Nielsen 
(formand), Steffen Danner-
mand Goldschmidt (Næst-
formand), Carsten Eriksson 
(Kasserer), Allan Nielsen, 
Ole Jensen, Birthe Brings-
jord, Susanne Bech Ander-
sen, Mette Tolstrup, Finn 
Runge Hansen.

Suppleanter: Bodil Otto, 
Birthe Bille Hansen

Revisor: Michelle Runge 
Christensen, Kaj Ambus

Revisorsuppleant: Inge 
Madsen

K redsrepræsentanter: 
Finn Runge Hansen, Car-
sten Eriksson, Sven Frand-
sen, Jesper Moltrup-Nielsen

Stiftelsesudvalget: Peter 
Kay Mortensen, Morten 
Dahlberg, Susanne Beck 
Andersen, Finn Runge Han-
sen, Ole Jensen og Birthe 
Bille Hansen.

Efter 15 år: Vejen er  
banet for S-forbrødning

Lørdag
10.00-16.00: Esrum Kloster: 

Brug naturen som pynt – 
værksted mm.

10.30-16.00: Gilleleje Hallen: 
Gilleleje går i fisk

11.00-11.40: Kulturhavn Gille-
leje: Den store tryllekunst-
ner og hans kanin

Søndag
10.00-16.00: Esrum Kloster: 

Brug naturen som pynt – 
værksted mm.

14.00: Tegners Museum og 
Statuepark, Villingerød: 
Søndagsomvisning

Mandag
10.00: Naturrum Tisvildeleje: 

Helvede i Nord

Gilleleje Bio
Lørdag 
11.00 Sonic The Hedgehog 2
12.00 Krummerne
13.30 Into the Ice (dokumen-

tar)
14.05 Rose
15.20 Sneleoparden (doku-

mentar)
16.30 Fantastiske Skabnin-

ger: Dumledores Hemme-
ligheder

17.40 Belfast
19.40 The Northman
20.00 Speak no Evil
Søndag 
11.00 Hopper og Jagten på 

Mørkets Hamster
11.00 Into the Ice (
12.50 Krummerne
13.10 Sonic The Hedgehog 2
14.45 Belfast
16.00 Fantastiske Skabnin-

ger: Dumledores Hemme-
ligheder

16.50 Tag min hånd
19.15 Licorice Pizza
19.15 The Northman

Tisvilde Bio:
Lørdag 
16.00 Hopper og jagten på den 

mørke hamster 
20.00 Belfast 
Søndag
16.00 Fantastiske skabninger 

3: Dumbledores hemmelig-
heder 

20.00 Licorice pizza

BIOGRAFER

KUNST: Rudolph 
Tegners Museum og 
Statuepark har taget 
hul på sæsonen med 
to særudstillinger.

Af Frank S. Pedersen

DRONNINGMØLLE: Fire gan-
ge om dagen frem til 21. ok-
tober kan man tage plads på 
bænken mellem højtalerne 
i statueparken og lytte til 
værket ‘Mod Lyset’. 

-  Det seneste er klokken 22, 
så man kan tage sine gæster 
med herhen efter aftensma-

den og lytte, mens man må-
ske drikker et glas vin eller 
en kop kaffe, foreslår  muse-
umsdirektør Luise Gomard.

Det man kan lytte til er 
kunstneren Ditte Rønns 
lydværk, der er inspireret 
af Tegners statue af sam-
men navn og hans virke og 
forhold til lys, solen, græsk 
mytologi, naturens kraft og 
geometri.

-  Vi næres af lys i alle 
aspekter, siger hun ifølge 
museets hjemmeside. Vær-
ket består blandt andet af so-
pransang på græsk og varer 
en halv times tid. De daglige 
spilletider er klokken 12, 15, 
17 og 22.

Skrøbelig maskulinitet
Den anden særudstilling 
er ’Faldet’ af maleren Pe-
ter Ravn. Den tager afsæt 
i hans egen kunstpraksis, 
men sætter fokus på nogle 
udvalgte af Tegners skulp-
turer, hvor kropssproget un-
dersøges og sætter Tegner 
ind i en samtidskontekst. 

Peter Ravn har ifølge mu-
seet i årevis beskæftiget sig 
med maskulinitet, som ser 
uovervindelig ud , men som 

er skrøbeligere end man 
skulle tro. Sat op imod Teg-
ners til tider overnaturligt  
idealiserede maskulinitet, 
bliver det klart, at den sej-
rende også har tab.

Eller kort sagt, som muse-
et selv skriver, åbner sær-
udstillingen op for den mere 
skrøbelige fortolkning af 
Rudolph Tegners værker.

-  Der er både en film og et 
katalog til udstillingen på 
vej, fortæller Luise Gomard, 
som regner med, at katalo-
get vil være tilgængeligt 28. 
maj. 

Omvisninger
Hun byder også velkommen 
til de ugentlige søndagsom-
visninger, den første i mor-
gen. Her får museets gæster 
en indføring i Tegners liv, 
værker samt museum.

-  Omvisningerne er klok-
ken 14, så det passer også 
lige med, at man kan sætte 
sig ud på bænken mellem 
højtalerne klokken 15 og 
høre lydværket, slutter mu-
seumsdirektøren. 

Museets traktørsted har 
i øvrigt åbent klokken 12-17 
hver torsdag til søndag frem 
til 1. juni. Flere oplysninger 
på hjemmesiden rudolph-
tegner.dk.

Tegners for 
både ører  
og øjne

Højtalere placeret oppe og nede 
omkring bænken gør lydværket 
til en 3D oplevelse. Pressefoto

Tegners statue ’Mod Lyset’ har 
givet Ditte Rønn inspiration 

til lydværket af samme navn. 
Pressefoto


