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Efteråret nærmer sig med hastige skridt, og vi kan se 
tilbage på en ualmindelig varm sommer. I Venstre i 
Odsherred kan vi også se tilbage på et halvår med et 
væld af aktiviteter.  Jeg vil ikke her nævne dem alle, 
men blot fremhæve nogle få.
Vi var på Café Nokken på havnen i Nykøbing til en 
lidt anden form for medlemsarrangement. Efter 
en dejlig middag fortalte ejeren af Lokalkompagni-
et John Arnberg om dét at være erhvervsdrivende 
i Odsherred kommune og hvilke udviklingspoten-
tialer han så, bagefter fortalte den ene af Nokkens 
ejere, om hele opstarten af restaurationen og den 
forrygende succes, som de har haft.
På virksomhedsbesøget på Troldebakken frugtplan-
tage kunne vi ud over at høre om bedriften på virk-
somheden, også blive klogere på om der er forskel 
på smagen på jordbær afhængig af om de står i det 
fri eller er under drivhus. Et super interessant besøg, 
hvor jeg i hvert fald fik rigtig meget at vide, som jeg 
bestemt ikke vidste før besøget. 
Sommermødet blev i år gæstet af MF Jan E Jørgen-
sen, som levende fortalte om arbejdet på Christi-
ansborg. Vi havde i år prøvet noget nyt og lagt som-
mermødet på Brandmuseet i Asnæs og grisen, som 
hører sig til, blev leveret af Sognegården. Jesper 
Koch formand for brandmuseet fortalte engageret 
om hele arbejdet med at få museet bygget og finan-
sieret samt det store arbejde som de mange frivilli-
ge lægger i museet.  Asta Noomi Jørgensen (Jan E ś 
mor) overrakte mig en lille salme, som hun havde 
skrevet, den fremgår andetsteds i medlemsbladet, 
men mon ikke vi skulle synge den, næste gang vi 
samles?
Turen til Christiansborg i september var rimelig godt 
besøgt og blev naturligvis afsluttet med frokost i 
Snapstinget. MF Jacob Jensen sørgede for, at rund-
visningen blev både faglig og hyggelig.
Af kommende medlemsarrangementer vil jeg frem-

hæve virksomhedsbesøget på DPA Microphones i 
Asnæs samt Tapas og vinsmagningsaften hos Mosby 
Vine i Nykøbing. Hæng gerne aktivitetskalenderen 
op på opslagstavlen, det er så ærgerligt at gå glip 
af et godt arrangement. Ud over de nævnte i kalen-
deren midt i dette medlemsblad, kan der sagtens 
dukke andre op, disse annonceres på FaceBook og 
i Ugeavisen, samt naturligvis via personlig mail. Du 
er hjertens velkommen til, hvis du har en god idé til 
et virksomhedsbesøg eller en informationsaften, så 
skriv endelig til mig. Odsherred har så meget at byde 
på, så der er bestemt nok at tage fat i.

Bestyrelsens arbejde har siden generalforsamlingen 
været meget fokuseret på, at vi skal vælge ny borg-
mesterkandidat, da Morten Egeskov, som bekendt, 
ikke genopstiller på denne post. Bestyrelsen har 
derfor arbejdet meget grundigt med dette. Der har 
også været afholdt egentlige kandidatsamtaler med 
egnede kandidater, og ud af dette har en enig besty-
relse besluttet at anbefale byrådsmedlem Mathias 
M Hansen, som Venstres kommende borgmester-
kandidat ved KV21. Bestyrelsen ser Mathias, som 
fremtidens mand med klare liberale holdninger, en 
overbevisende fortaler for Venstres politik med en 
karismatisk fremtoning og et politisk talent.

Der afholdes opstillingsmøde den 8. november i Vig 
Forsamlingshus. På opstillingsmødet kan andre ven-
stremedlemmer naturligvis stille op, og det er alene 
Venstres medlemmer på opstillingsmødet, som be-
slutter, hvem der bliver Venstres kommende borg-
mesterkandidat. Jeg vil varmt anbefale, at du møder 
op og gør din stemme gældende.

Vel mødt til kommende arrangementer
Hanne Pigonska
Formand for Venstre i Odsherred

Kære
Venstremedlem

Af Helge Fredslund
Gruppeformand

I 2013 fik vi ny skolestruktur i Odsherred kommune.  
En struktur der havde en vanskelig fødsel, kan man 
vist godt sige. En struktur der endte ud i en 2 skole-
model. En skole i Nord med afdelinger i Nykøbing, 
Højby, Odden og Egebjerg, og en skole i syd med af-
delinger i Vig, Asnæs, Fårevejle og Hørve. Modellen 
har været genstand for megen diskussion, da det 
viste sig at der blev meget lang afstand til ledelse, 
ligesom skolebestyrelsen fik trange kår. Vi har også 
oplevet en del lærer - og lederflugt. Jeg skal med-
give at andre reformer på folkeskoleområdet, bl.a. 
lærertidsaftalen, på stort samme tid også kan have 
spillet ind. Der skete mange ting samtidig, som ud-
fordrede hele folkeskolen. Jeg skal også medgive at 
kritikken aftog den seneste tid, men alligevel beslut-
tede Byrådet at se på mulighederne for at ændre i 
strukturen. 

Således blev det et valgtema i valgkampen sidste år. 
Venstre gik til valg på: En friere folkeskole med rum 
til forskellighed. Større selvbestemmelse og frihed 
til skolerne. Venstre ønsker en ny struktur – i tæt 
samarbejde med lærere, ledere og forældre. Såle-
des stod der i vores valgprogram. Undertegnede 
blev udpeget, sammen med Søren With fra A og Leif 
Egholm fra Odsherredlisten, til at skrive et oplæg 
til ny struktur, der skulle bygge på en større grad at 
decentralisering, som ville kunne samle bred opbak-
ning blandt byrådets partier. Det lykkedes at skabe 
en rigtig god indholdsdel, som vi var enige om. Ven-
stre valgte at trække sig fra flertallets indstilling om 
4 skoler. 

På byrådsmødet den 25. sep. forelå der derfor et 
oplæg om en 4 skole model, som blev sendt i høring 

i 8 uger, og jeg understreger at det er et høringsma-
teriale, der i høj grad tilgodeser de ønsker vi havde, 
nemlig: En friere folkeskole med rum til forskellighed  
-  Større selvbestemmelse og frihed til skolerne - En 
decentral struktur - Økonomi ud på skolerne - Ret til 
overførsel mellem regnskabsår - Stærkere og mere 
involverende skolebestyrelser - Stærkere og synlig 
ledelse på de enkelte skoler - Stærk faglighed - Frit 
skolevalg i overbygningen inkl. befordring - Adgang 
til profilskoler - Overbygning tilbage til Vig - Flytning 
af specialklasserne til Vig - Et markant anderledes 
fagcenter, der tager fat på at se på barnet fra vugge 
til udskoling, med en stærkt reduceret bestemmen-
de rolle i forhold til skolerne.  

Som jeg tidligere har redegjort for er det en 4 skole 
model der bliver sendt i høring. Her er Venstre som 
bekendt ikke enig i. Vi ønsker høring om en struktur 
med 5 skoler, således at Bobjergskolen i Asnæs bli-
ver en skole og at Vallekilde-Hørve/Fårevejle bliver 
en skole. Vi har svært ved at se hvorfor at det de-
centrale element ikke skal foldes ud i syd. 

Endvidere skete der det, at vi sammen med Enheds-
listen fik et tilføjelse til høringsmaterialet som lyder: 
”Enhedslisten og Venstre ønsker en skolestruktur 
med større decentralisering, selvbestemmelse og 
mangfoldighed end det, der fremgår af høringsfor-
slaget med 4 skoler. Enhedslisten og Venstre har 
derfor foreslået, at høringsmaterialet blev suppleret 
med modeller med hhv. 8 og 5 skoler, men begge 
forslag blev afvist af Byrådets flertal. Enhedslisten 
og Venstre opfordrer til, at der i høringssvarene 
også tages stilling til muligheden for yderligere de-
centralisering end forslaget om 4 skoler giver mu-
lighed for”.
Spændende skal det blive at følge debatten i 
høringsperioden

Ny skolestruktur i
Odsherred Kommune
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Af Jacob Jensen, MF,
finans- og økonomiordfører for Venstre

Officielt begynder den politiske sæson først tirsdag 
d. 2. oktober, men som finansordfører har jeg væ-
ret nødsaget til at tyvstarte lidt. Regeringen frem-
lagde allerede i slutningen af august sit forslag til 
finansloven for 2019. Jeg mener, at det er en solid 
finanslov, som kommer hele vejen rundt. Det er 
afgørende, at vi ikke får et lige så uskønt finans-
lovforløb som sidste år. Men det kan jeg næsten 
garantere, at vi ikke gør. For det første er det ikke 
i nogen af de borgerlige partiers interesse, og for 
det andet så har vi et så godt og solidt finanslov-
forslag, at jeg har svært ved at få øje på de store 
konfliktpunkter. 
Det bliver for tørt og teknisk, hvis jeg skal nævne 
alle tiltagene i finanslovforslaget. Men i overskrif-
ter, så er der prioriteret et løft af velfærden på 4,2 
mia., som blandt andet går til sygehusene, ældre og 
bedre forhold for udsatte børn.  Der afsættes over 
500 millioner kroner årligt til at reducere en række 
skatter og afgifter, samt til at hjælpe erhvervslivet. 
Et vigtigt element i finansloven er bedre sammen-
hæng på tværs af landet, der bliver derfor oprettet 
en landsbypulje, en bredbåndpulje, samt afsat 1,1 
mia. frem mod 2024 til kystsikring. 
Lokalt er der også blevet plads til at prioritere 
fremme af lokale fødevarer med inspiration i Nor-
disk Center for Lokale Fødevarer i Fårevejle. Vores 

område er en vig-
tig del af Danmarks 
spisekammer. Kan 
vi understøtte en 
udvikling, hvor vi 
får kombineret 
produktionen af 
kvalitetsfødevarer 
med gastronomer 
og andre, der kan 
præsenterer pro-
dukterne, så kan 
det skabe en stor merværdi til både landmænd og 
området som helhed.   
Denne liste af tiltag er blot et lille udpluk af det 
samlede finanslovforslag. Et finanslovforslag som 
giver midler til en lang række områder, men som 
ikke er en ukontrolleret gavebod. For selvom det 
går godt for økonomien i Danmark, og det gør det, 
så ser vi det stadig som Venstres fornemste opgave 
at føre en fornuftig og ansvarlig finanspolitik. Og 
det mener jeg, at dette finanslovsforslag er et ud-
tryk for.                       
Nogle kritiserer os for at bruge for få penge. An-
dre for at vi bruger for mange. Jeg tror derfor, at 
niveauet ligger meget snusfornuftigt. Og i øvrigt vil 
jeg ikke måles på, hvor mange penge, som vi kan 
bruge, men derimod på de resultater, vi kan skabe 
for borgerne fx på sundhedsområdet, i ældreple-
jen, i skolerne m.v.

En ny politisk sæson
er begyndt

MEDLEM TEGNER MEDLEM
For hvert nyt medlem du tegner for Venstre i Odsherred
leverer vi en flaske rød- eller hvidvin!
Send navn og adresse til: Hanne Pigonska • Mail: hapi@odsherred.dk
Så sørger vi for resten 

Budgetforlig i 
Odsherred Kommune

Af Helge Fredslund
Gruppeformand

Som ny gruppeformand var det min ilddåb i forhold 
til, sammen med de øvrige gruppeformænd, at prø-
ve at lande et budget forlig. Det lykkedes, og jeg har 
valgt at bringe hele teksten i forliget, som Venstre kan 
være godt tilfreds med. I et sådan forløb, vil det jo al-
tid være således at alle ikke kan få alt, men at alle kan 
få noget. Det er dette forlig et godt eksempel på.  
Venstre havde på et tidligt tidspunkt meldt ud, at vo-
res focus først og fremmest ville ligge på børn og unge-
området. Focus i form af øgede bevillinger til en tidlig 
indsats, samt SSP. Der blev lyttet, for området er tilgo-
deset med et betydeligt løft. Det er også nødvendigt, 
da specialområdet vokser uhæmmet, med 3.4 mill. kr. 
om året. Det siger sig selv, at det ikke kan fortsætte.  
Uddrag af andre væsentlige elementer i forliget: Par-
tierne er enige om at budgettet forudsætter en stram 
styring og prioritering i fagudvalgene. Partierne er eni-
ge om at videreføre effektiviseringsindsatsen for den 
kommunale administration, med 2 millioner kr. om 
året. Direktionen forelægger i november sin plan for 
effektiviseringerne i 2019 samtindsatsområder for de 
kommende år. 
Partierne genbekræfter aftalen om årligt 12 millioner 
kr. til renoveringer og modernisering af kommunens 
folkeskoler, således også i 2019. 
Partierne er enige om at budgettet for 2019 skal in-
deholde et mærkbart løft af indsatsen for demen-
te borgere og pårørende. Partierne er enige om at 
der afsættes 2,5 millioner kr. til dette løft fra budget 
2019. Byrådet afventer forslag til demensstrategi fra 
Demensarbejdsgruppen, som forelægges Social- og 
forebyggelsesudvalget samt byrådet, før midlerne pri-
oriteres. 
Partierne er enige om at styrke det socialpsykiatriske 
tilbud til borgerne ved at samle de tre nuværende 

væresteder i på Højbygaard i Højby. Med et rehabili-
terende udgangspunkt for indsatsen vil samlingen af 
værestederne give socialpsykiatrien mulighed for at 
give bedre varierede og kvalificerede tilbud til borger-
ne. Der afsætte 6 millioner kr. Udvalget får til opgave, 
i samarbejde med private og frivillige organisationer, 
at udpege steder i de nuværende værestedsbyer der 
kan anvendes til lokalt mødested/kaffestue for de 
omfattede borgere. Partierne er enige om at Højby-
gaard fortsat skal være åben og tilgængelig således at 
foreningslivet kan udnytte faciliteterne og den ledige 
kapacitet. 
Der afsættes 100.000 til øget lokaletilskud under Kul-
tur og Folkeoplysningsudvalget, ligesom Idræts- og 
kulturhallernes budget får tilført 150.000 til yderligere 
rengøring.  
Odsherred oplever i disse år stor aktivitet, både med 
hensyn til renovering og byggeri af private boliger, li-
gesom kommunen oplever en stor efterspørgsel på 
udlejningsboliger i Odsherred. Med henblik på at un-
derstøtte den aktive bosætningsstrategi er Partierne 
derfor enige om at afsætte en ramme på 3 millioner 
kroner til grundkapitalindskud ved opførelse af alme-
ne boliger. 
Partierne er derudover enige om at kassebeholdnin-
gen styrkes med 20 millioner kroner (Lån), ligesom der 
reserveres 21 millioner kroner til finansiering af tilba-
gekøbet af gade og stadionbelysningen fra SEAS-NVE. 
Partierne ønsker at der frigøres flere midler til indsat-
ser og prioritering i fagudvalgene. Partierne er derfor 
enige om at direktionen i december 2018 fremlægger 
forslag til besparelser og effektiviseringer for 0,5 pct. 
af udvalgets driftområde. Udvalget prioriterer og be-
slutter efterfølgende omprioritering og de nye indsat-
ser, som midlerne ønskes anvendt til. 
Som man kan se har vi bredt været rundt, og jeg synes, 
trods de beskedne midler der var til rådighed i år, at 
det er et budget der peger fremad.  

2019
Forslag til finanslov

for finansåret 2019



Af Erik Winther
Byrådsmedlem

Finkulturen med teater, museer og biblioteker har i 
mange år haft 1. prioritet i Odsherreds Kommune, 
så det er vel på sin plads, at GROV kulturen de næste 
mange år får 1. prioritet.
De 8 fodboldklubber I Odsherred er gået i samarbej-
de og har lavet et fint oplæg for at få nogle kunst-
græsbaner og en udvidelse i Højby af en almindelig 
græsbane. Stor ros fra mig til dette flotte sammen-
hold.
I kommunen vil vi gerne have tværfagligt samarbej-
de og derfor passer dette oplæg rigtig fint. Derfor 
handler det ikke kun om fodbold hele året. Sund-
hedsprofilen i Odsherred strutter, men måske ikke 
af sundhed. I skolesammenhæng mangler der me-
get rent karaktermæssigt. I kommunens familieaf-
deling drukner man i sager med svigt og det er end-
nu værre. Kan nogle kunstgræsbaner så løse disse 
opgaver. Nej overhovedet ikke, men den kan være 

en lille hjælp. Nu kan der tilbydes udendørs motion 
og socialt samvær hele året. Der kan optages børn 
og unge, der ikke har det nemt hjemme og på den 
måde kan komme ind i nogle andre og mere positive 
cirkler. Der kan udstedes fripas til disse, men beløbet 
skal sikkert hæves en smule. Undersøgelse viser jo, 
at aktive børn og unge har lettere ved indlæringen 
og vi kan så på den måde hæve det boglige niveau. 
Så Børn- og ungeudvalget og Social og forebyggel-
sesudvalget burde faktisk støtte projektet.
Er det et dyrt projekt med kunstgræsbaner? Nej, 
tror det er dyrere at lade være. Der er knapt 1500 
fodboldspillere og vel små 800 bestyrelsesmedlem-
mer, ledere, trænere og frivillige. Der trænes og spil-
les 3 gange om ugen, så på 1-2 uger er der lige så 
mange folk i fodboldklubberne, som der er tilskuere 
i Odsherreds Teater. 
De 2.300 ”fodboldtosser” er ca 7% af kommunens 
borgere og investeringen i nye baner svarer til 4 pro-
mille af kommunens samlede budget. Er det urime-
ligt?  - Vurder selv!

Ny hjælpepakke
til tørkeramte landmænd
Den ekstreme tørke har haft alvorlige konsekvenser 
for dansk landbrug, som risikerer store økonomiske 
tab og konkurser i branchen. Derfor er regeringen 
nu klar med endnu en håndsrækning. Sammen med 
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har vi indgå-
et en aftale om en hjælpepakke på 380 mio. kr. til 
landbruget.

Nyt udspil fra regeringen
- En langsigtet plan for psykiatrien
Desværre lider flere danskere af mental mistrivsel 
eller psykiske lidelser. Det skal vi gøre noget ved. 
Alle skal have de bedste muligheder for at blive ra-
ske, og vi skal gøre mere for at forebygge mental 

mistrivsel. Med et nyt, tværfagligt psykiatriudspil vil 
regeringen løfte hele det psykiatriske område. Vi vil 
lave en langsigtet plan for psykiatrien, så vi får bed-
re behandling, styrket forebyggelse og mere inddra-
gelse af civilsamfundet.
  

Endnu flere unge skal vælge
en erhvervsuddannelse
Danmark kommer til at mangle tusindvis af dygtige 
faglærte i fremtiden. For at få flere unge til at vælge 
en erhvervsuddannelse, har regeringen i dag præ-
senteret et udspil, der skal gøre erhvervsuddannel-
serne mere attraktive. Vi investerer 2 mia. kr. i er-
hvervsuddannelserne og kommer med 55 konkrete 
initiativer til at forbedre erhvervsskolerne.

9

Nu skal GROV
kulturen i fokus

4

SELSKABER
Hold jeres fest i et af vore
mange lyse og venlige lokaler
(plads fra 10-100 pers.)

Ellingebjergvej 1, Højby
info@hotelhoejbysoe.dk  –  www.hotelhoejbysoe.dk

MØDER/KURSER
Mange møde- og grupperum 

fra 8 -100 pers. 

Gratis trådløs internet

Ring  til Ilse på
70 20 11 33

OVERNATNINGER
30 flotte værelser, heraf
fire familieværelser og to
handicapværelser 

Et udpluk af de seneste lands-
politiske tiltag fra regeringens side

Af Asta Noomi Jørgensen

Mel.: Du som har tændt millioner af stjerner.

Du, som har skabt mig og livet mig givet-
Du er min herre Herre, dig stoler jeg på.
Nu kan fortabtvej forblive i sivet, -
Kærlighedsvejen er der jeg vil gå!

Herre, jeg gir´ dig, i tro begge tøjler,
Før mig, og vis mig nu hvem jeg skal nå.
Du åbner døre for mig uden nøgler,-
Kun du kan sige, hvorhen jeg skal gå.

Tak for de gange du viste mig vejen,
Når jeg, med hjertet, i uro var klemt!
Tak, når du viste, din vej blev min egen! 
Nåden er nok! Ingen hos dig er glemt!

Lyset og glæden, på kærligheds bølge,
Fører os frem, når vi stoler på dig.
Engle, du byder os kærligt følge.
Tak, at du viste mig kærlighedsvej!

Kærlighedsvejen
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Politiske tanker

8

Af Mathias M. Hanen
Byrådsmedlem

Nu er de første ni måneder som nyvalgt byråds-
medlem overstået, og det må være på tide lige at 
stoppe op og samle tankerne en gang.
Det har været nogle hektiske måneder med eks-
tremt mange nye input. Jeg har mødt utallige nye 
mennesker, været til et hav af arrangementer og 
været på rundtur på alle kommunens skoler og en 
del af miljøforvaltningens område. Der er blevet 
holdt møder i stort set alle udvalg og råd jeg er en 
del af, og gang på gang er der en ny verden der 
åbner sig.
For mit eget vedkommende har jeg fået plads i Mil-
jø- og Klimaudvalget samt Børne- og Uddannelses-
udvalget. 
Arbejdsmængden i to udvalg er ret stor, og dags-
ordner plus bilag fylder en del. Jeg har den fordel, 
at jeg har erfaring fra min tid i Miljøministeriet, og 
derfor har rutinen i at læse tunge lovtekster. En 
anden ting er de politiske forhandlinger og diskus-
sioner, her har jeg i den grad kunne mærke, hvor 
meget min tid i LandboUngdom har givet mig. Om 
du diskuterer regler i traktortræk i et udvalg, om 
du står i Bruxelles og forhandler EU-reformer med 
andre unge landmænd, eller om du står og diskute-
rer hvorvidt der skal være to eller 
fire skoler i kommunen, så 
er det langt hen ad vejen 
de samme mekanis-
mer du arbejder 
med.
Endvidere er det 
lykkedes mig at 
blive valgt, som 
formand, for Ung 
i Odsherred.

Ung i Odsherred er en spændende størrelse, hvor 
medarbejderne knokler løs for at aktivere de unge 
vi – trods alt – har i kommunen. Der har været 
sendt en delegation af sted til folkemødet på Born-
holm, de har været engageret i Odsherreds eget 
folkemøde og de organiserer Ungebyrådet. Det er 
dog ikke kun den type arrangementer de arrange-
rer. Den første weekend i oktober afholder de et 
kæmpe computer-arrangement i Asnæs-hallen, 
hvor over 100 unge kommer med deres computere 
og sidder og spiller sammen. For slet ikke at nævne 
den helt almindelige hverdagshygge der hersker i 
de to ungehuse i Asnæs og Nykøbing. Her kommer 
de unge ind fra gaden for at være sammen med 
deres venner, før bussen kører eller gymnastik be-
gynder. Sidst men ikke mindst forestår Ung i Ods-
herred en masse erstatningsundervisning ifm. kon-
firmationsforberedelser og lignende.
Ung i Odsherred er altså mere og meget andet end 
en gren af SSP-arbejdet!
Jeg har sat det som mit mål, at få ændret besty-
relsens vedtægter, således at de unge får endnu 
bedre mulighed for at deltage i bestyrelsesarbej-
det. Det er uhyre vigtigt for mig, at vi engagerer 
de unge i det der omhandler dem, det er jo dem, vi 
gerne vil holde på eller lokke tilbage til Odsherred 
i fremtiden.

Det har været ni forrygende, men trav-
le måneder. Jeg ser frem til 

det videre arbejde i by-
rådet og ikke 

mindst ar-
bejdet med 
at trække 

kommunen i 
en mere bor-
gerlig liberal 
retning.
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Ult. aug./sep. Sommermøde 
 Sidste år besøgte vi Brandmuseet, i år prøver vi at finde et nyt
 spændende sted, hvor vi kan blive klogere på en af Odsherreds mange
 perler. Naturligvis skal grisen ristes, mens vi hygger os sammen og bliver
 inspireret og måske lidt klogere af en af vores dygtige landspolitikere.
 Nærmere oplysninger følger, når detaljerne er på plads.   

XX. sep. kl. 10 Folkemøde i Odsherred Kommune på Den Rytmiske Højskole
 Der arrangeres stort folkemøde i Odsherred.
 Dato foreligger i løbet af foråret 2019 



21. jan. kl. 19.00 Dialog med Venstres byrådsgruppe
 Sted: Mødelokale på Højby administrationscenter
 Nyvej, Højby (bagindgangen på venstre side af bygningen)

14. mar. Kl. 18.00 Generalforsamling Venstre i Odsherred 
 Vi afholder generalforsamling på Hotel Højby Sø
 Kl. 18.00 Spisning for tilmeldte 
 Kl. 19.30 Generalforsamling Venstre i Odsherred
 De er nødvendigt at tilmelde til spisning kr. 200 pp.
 inkl. middag ét glas vin/øl/vand, kaffe og småkage 
 Tilmelding senest 22. februar
 til Susanne Luckow tlf. 40268304
 eller Hanne Pigonska tlf. 40837358

20. maj kl. 19.00 Dialog med Venstres byrådsgruppe
 Sted: Mødelokale på Højby administrationscenter
 Nyvej, Højby (bagindgangen på venstre side af bygningen)

5. juni kl. 12.00 – 15.30 Grundlovsmøde på Hotel Højby Sø
 Kl. 12.00 er det buffet på hotellet for de der ønsker dette.
 Pris kr. 145 pr. pers plus drikkevarer
 Tilmelding til frokost senest 1. juni til Hanne Pigonska tlf. 40837358
 Kl. 14.00 starter selve Grundlovsmødet
 med Venstres Jacob Jensen (mf)
 samt taler fra Det konservative folkeparti.
 Mødet afholdes på plænen ved Højby Sø.
 Du kan medbringe egen kaffe og stol evt. tæppe,
 hvis du vil sidde på græsset.
 Kaffe, the, øl og vand kan købes på hotellet.
 
20. juni kl. 19.00 Virksomhedsbesøg på Varmeværket i Nykøbing Sj.
 Bliv klogere på det store solvarmeanlæg som Varmeværket
 har opført ved indgangen til Nykøbing Sj.
 Hvor meget producerer det egentlig? Hvad sparer forbrugeren,
 og hvordan ser der egentlig ud inde i den runde silo?
 Varmeværkets formand gennem mange år René Pape fortæller
 historien og svarer på spørgsmål.
 Adressen er Getsøvej 16, 4500 Nykøbing Sj.
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1. november kl. 19.00 Virksomhedsbesøg på DPA Microphones i Asnæs
 Virksomheden har en stolt tradition for at levere mikrofonoplysninger
 af høj præcision og perfektion, hvilket har bevirket, at virksomheden er
 en af de absolut foretrukne leverandører blandt de største aktører i den
 internationale underholdningsindustri.
 Desuden vil der være oplæg og mulighed for spørgsmål til Venstres
 kandidat til Europaparlamentet Linea Søgaard-Lidell
 og folketingsmedlem Jacob Jensen
 Der serveres kaffe. Begrænset antal pladser,
 hvorfor tilmelding er nødvendig til
 Jørn Højgaard tlf. 53384922 eller joernoglise@hotmail.com  

8. nov. kl. 18.00-21.00 Opstillingsmøde borgmesterkandidat KV21 i Vig Forsamlingshus
 Valget vindes mellem valgene, det er tid til, at du skal være med til at
 vælge, hvem der skal stå i spidsen for Venstres byrådskandidater ved 
 næste kommunalvalg. Vi skal have valgt Odsherreds næste borgmester
 - Venstres Borgmesterkandidat for næste kommunalvalg i 2021
 Kl. 18.00 er de mulighed for spisning, for de der ønsker
 2 retters menu inkl. kaffe/the kr. 150 pr. pers
 Tilmelding foretages senest 01.11 til Hanne Pigonska tlf. 40837358
 Kl. 19.30 starter opstillingsmødet.
 Der kan købes kaffe, the, øl og vand.

23. november kl 18.30 Tapas og vinsmagning ved Mosby Vine, Nykøbing Sj.
 Mosby Vine, Nykøbing Sj. er i foråret 2018 flyttet fra Vangen i Nykøbing
 til lokaler midt på Algade, dette har medført øget aktivitet i
 virksomheden. Thomas Aasklint driver forretningen sammen med
 hustruen, og Thomas fortæller lidt om historien bag virksomheden og
 ikke mindst, hvor de forskellige vine kommer fra og deres særkende.
 Maden leveres af Michael Boye Fischer ”Boyes Mad”, Svinninge.
 Gå ikke glip af denne helt særlige smagsoplevelse.
 Der vil naturligvis være mulighed for at gøre et godt vinkøb.
 Adr.: Algade 35, 4500 Nykøbing Sj. 
 Lækker stor aftentapas og 7 smagevine 
 Kr. 325 pr. person
 Tilmelding nødvendig og senest 14.11.18 til Hanne Pigonska
 Tlf. 40837358 eller hapi@odsherred.dk 


