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Venstre
er klar til valg
Af Jacob Jensen, folketingsmedlem

Mandagstræf
Som Venstremedlem kan du allerede nu sikre dig en plads

til vores populære foredragsrække i Vig Bio.

Foredragene starter i uge 42 og løber 6 uger frem.

I skrivende stund er folketingsvalget endnu ikke 
udskrevet. Rygterne er mange, men Thorning la-
der vente på sig. Det har ellers ikke skortet på mu-
ligheder for Statsministeren hen over foråret til at 
profilere sig selv, vel og mærke på alt andet end 
politik. Thorning er klart bedst, når hun har sce-
nen for sig selv, og ikke bliver stillet modspørgs-
mål. 

Derfor er det min klare fornemmelse, at en valg-
kamp vil gavne Venstre. Nok har vi ikke en for-
mand, der kan matche Statsministeren i udseende 
og fremtoning. Men når det kommer til politiske 
diskussioner og visioner, så når Thorning ikke Lars 
Løkke til sokkeholderne. 

I Venstre har vi således lagt vores fem mærkesa-
ger åbent frem:
Det skal kunne betale sig at arbejde. Det vil vi sik-
re bl.a. gennem et kontanthjælpsloft samt lavere 
skatter for små arbejdsindkomster.

Der skal skabes flere private jobs. Ved at sænke 
virksomhedernes omkostninger herunder skatter 
og afgifter samt ved at fjerne besværlige regler og 
bureaukrati, vil vi gøre det mere attraktivt at inve-
stere og skabe jobs i Danmark frem for i udlandet. 
Uden private jobs, vil der ikke være nogen ind-
tægter til den fælles velfærd. Pengene skal tjenes, 
før de kan bruges.

Udlændinge, som kan og vil bidrage positivt, skal 
være velkomne i Danmark, mens vi skal lukke helt 
af for udlændinge, der ikke vil det danske sam-
fund. Desværre har regeringen lempet på udlæn-
dingepolitikken hele 31 gange gennem de sidste 
år. Det vil vi rulle tilbage, dog således, at f.eks. 

24-årsreglen lempes for de personer, der er mest 
integrationsegnede f.eks. folk fra USA.

Der skal være trygt i hjemmet og på gaden. Vi 
vil intensivere indsatsen mod bandekriminalitet, 
samt sikre tilstrækkelige ressource til at Politiet 
altid kan komme ud f.eks. ved indbrud i private 
hjem. 

Og sidst, men ikke mindst, vil vi gøre et godt 
sundhedsvæsen endnu bedre bl.a. ved at lave en 
behandlingsgaranti samt styrke patienternes frie 
sygehusvalg. 

Vi har således gennem det sidste års tid fremlagt 
striber af konkrete forslag til, hvilken retning, vi 
ønsker at trække Danmark. Samtidig har vi indgå-
et flere aftaler med regeringen, da vi gennem hele 
denne valgperiode har været konsekvente, men 
også konstruktive.

Vi møder derfor med sindsro vælgernes dom, da 
vi tror på, at det er det politiske håndværk, som 
må vægte tungest, når danskerne skal sætte de-
res kryds. Når man dertil lægger de mange løfte-
brud, som Thorning og Co. har leveret, så danner 
det grobund for, at vi på valgnatten kan vinder 
nøglerne tilbage til statsministeriet.

Lokalt er vi også parat med en stor og positiv 
kampagne. Jeg håber naturligvis på stor opbak-
ning både under valgkampen, men i sagens natur 
også på selve valgdagen. Det er som bekendt de 
personlige stemmer, som afgør, hvem der bliver 
valgt. Jeg vil gøre mit til fortsat at kunne være din 
stemme i Folketinget.
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Odsherred Kommunes regnskab for 2014 er godt. 
Det budget, som Venstre lavede sammen med So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Odsherredlisten 
og SF skabte så god en kassebeholdning, at vi har 
kunnet lave en ny økonomisk aftale om ekstraor-
dinært at bruge 49 mio. kr. på at forskønne og for-
bedre kommunen.
For Venstre var det afgørende, at overskuddet ikke 
blev brugt til nye driftsudgifter, men til investerin-
ger på områder, som trænger til et løft. Synlige for-
bedringer for både fastboende og turister. Og det 
er lykkedes til fulde.

Masser af ny asfalt på vejene
De fleste har nok bemærket, at kommunens veje 
lader en del tilbage at ønske. Gennem mange, 
mange år, har asfaltbudgetterne været alt for lave, 
og vores veje er blevet dårligere og dårligere. I af-
talen gives der helt 25 mio. kr. ekstra til asfalt. For 
at komme hurtigt i gang, besluttede Miljø- og Kli-
maudvalget i sidste uge at frigive de 5 mio. kr. nu, 
mens de resterende 20 mio. skal prioriteres efter 
beregninger og vurderinger af, hvor behovet er 
størst. 
Det betyder, at der her og nu bliver lagt nyt slidlag 
på Oddenvej gennem Havnebyen, Toldbodvej og 
Løvstræde i Rørvig, cykelstien mellem Rørvig og 
Nykøbing samt Ellinge Skovvej og Ellinge Strandvej. 
Alle strækninger, som er nedslidte, og hvor der er 
stor trafik – specielt i sommerhalvåret. Inden for 
få måneder vil de resterende 20 mio. kr. blive for-
delt, og så vil mange flere veje i kommunen blive 
ordnet.

Cykelsti fra Egebjerg til Nykøbing
og nye 2-minus-1-veje
I aftalen blev der desuden afsat 9 mio. kr. til nye 

cykelstier og 3 mio. kr. til 2-minus-1-veje. Det be-
tyder, at vi nu – med 40% tilskud fra den statslige 
cykelstipulje og 1 mio. kr. fra budgettet til sikre sko-
leveje - kan lave en længe ønsket cykelsti mellem 
Egebjerg og Nykøbing for i alt 16,7 mio. kr. Cykel-
stien mellem Egebjerg og Nykøbing kommer både 
til at fungere som skolevej for de ældste elever fra 
Egebjerg, som fremover skal gå i skole i Nykøbing, 
og som cykelsti for mange turister pga. dens forløb 
langs skoven og fjorden.
De såkaldte 2-minus-1-veje er en ny måde at lave 
hastighedsregulering på. I stedet for at lave bump 
eller andre chikaner laver man en bred kørebane 
på midten af vejen og en bred cykelsti i begge sider 
af vejen. Foreløbig viser forsøg gode resultater, og 
vi er nu i gang med at udpege egnede vejstræknin-
ger. Jeg kan i den forbindelse ikke lade være med 
at nævne, at vi kigger på Lyngvejen, og allerede har 
besluttet at fjerne de elendige chikaner, der er der 
nu.

Flere penge til Vig-hallen
Med aftalen afsættes der yderligere 4,8 mio. kr. til 
Vig-hallen, som manglede efter licitationen på byg-
geriet. Det sikrer, at der, foruden genopbygningen 
af den nedbrændte hal, kan laves både svømme-
hal og motionscenter. Ekstrabevillingen finansieres 
ved, at der så fremover ikke skal ydes lokaletilskud 
til motionscentret, hvilket giver en årlig besparelse 
på 450.000 kr.

Nye legepladser
Vores legepladser i Odsherred er nedslidte, og 
mange direkte ulovlige. I aftalen er der afsat 2 mio. 
kr. til legepladser. 
I Miljø- og Klimaudvalget har vi besluttet at bruge 
en tredjedel af beløbet til at etablere en ny lege-

Nu får kommunen
en ordentlig omgang
Af Morten Egeskov, gruppeformand, Venstres byrådsgruppe
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plads på Gudmindrup Strand. Vi arbejder med at 
tematisere vores strande, og der er ingen tvivl om, 
at Gudmindrup er børnefamiliernes foretrukne 
strand. Samtidig har vi, fra udvalgets forskønnel-
sespulje, afsat 1 mio. til at etablere en strandsta-
tion (en toiletbygning med brus, wifi og aflåselige 
skabe) og nye affaldsbeholdere (såkaldte molok-
ker, hvor affaldsbeholderne er nedgravet) på Gud-
mindrup Strand. Nutidens badegæster forventer 
ordentlige faciliteter, og det får de fremover.
Den del af udvalgets forskønnelsespulje, der ikke 
bruges på Gudmindrup Strand, bliver i øvrigt brugt 
til at rense tang og tømme affald på alle kommu-
nens strande, etablering af bedre parkeringsfor-
hold og skiltning ved adgangsvejen til Klint Kalk-
brud og blomster til vores rundkørsler.

Byforskønnelse i Havnebyen, Fårevejlerne, 
Nykøbing og Grevinge
Mange af vores byer i Odsherred er efterhånden 
lidt slidte at se på. Hørve har gennem de senere år 

fået et gevaldigt ansigtsløft med byfornyelsesmid-
ler, men der er stadig masser at tage fat på.
I aftalen er der afsat 2 mio. kr. til byforskønnel-
sesprojekter i Havnebyen, Fårevejlerne, Nykøbing 
Centrum og Grevinge. Tanken er, at pengene skal 
prioriteres i samarbejde med borgere og for-
eninger i byerne, og at andre – f.eks. erhvervsfor-
eningen i Nykøbing – også skal bidrage økonomisk 
til projektet.

Et godt resultat for Venstre
I Venstres byrådsgruppe arbejder vi for at gøre 
Odsherred attraktiv for børnefamilier, at hæve 
kvaliteten af vores infrastruktur og byrum – både 
af hensyn til fastboende og turisterne – og for at 
bruge vores kommunens midler på konkrete, syn-
lige forbedringer frem for tvivlsomme projekter. I 
byrådsgruppen er der derfor mere end almindelig 
tilfredshed med aftalen, og jeg er sikker på, at I in-
den for kort tid vil kunne se, at der sker en masse 
markante og konkrete forbedringer.

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

OVERNATNINGER
30 flotte værelser, heraf
fire familieværelser og to
handicapværelser 

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
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21. maj kl. 19.00 Virksomhedsbesøg
 Lammefjordens kartoffelskrælleri
 Hyldegården, Fjordvej 4, 4534 Hørve
 Der serveres kaffe og kage – alle er velkomne
 Arrangeret af Lokalgruppe Syd

5. juni kl. 12.00 - 14.00 Grundlovsmøde på Hotel Højby Sø
 Kl. 12.00 Er der buffet på hotellet, for de der ønsker dette.
 Pris kr. 145 pr. person for buffet plus drikkevarer, 
 tilmelding til frokost foretages til
 Hanne Pigonska senest den 1. juni 
 tlf. 40837358 
 Kl. 14.00 starter selve mødet med Venstres hovedtaler 
 Mf Jacob Jensen, kl. 14.45 har Det Konservative Folkeparti ligeledes
 en hovedtaler, navnet kendes endnu ikke. 
 Vi holder selve Grundlovsmødet på plænen v/ Højby Sø
 Du kan medbringe egen kaffe og evt. et tæppe, hvis du vil sidde på
 græsset. Der forefindes stole.
 Kaffe, the, øl og vand kan købes på hotellet.
 Arrangementet er åbent for alle

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

19. august kl. 18.00 Sommermøde i Egebjerg forsamlingshus
 Vi rister grisen og serverer god salat
 Pris pr. person kr. 150 -
 Øl, vand og vin kan købes.
 Aftenens hovedtaler: Bertel Haarder
 Desuden hører vi nyt fra mf Jacob Jensen
 og gruppeformand Morten Egeskov
 Seneste tilmelding den 1. august til
 Hanne Pigonska tlf. 40837358

Aktivitetsliste
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September/oktober Virksomhedsbesøg
 Nærmere oplysninger i næste medlemsblad
 Arrangeres af Lokalgruppe Midt

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

Oktober/november Virksomhedsbesøg
 Nærmere oplysninger i næste medlemsblad
 Arrangeres af Lokalgruppe Nord

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

Mikkel Henriksen
Ejendomsmægler MDE & Indehaver
Mobil 2948 6515  •  mhi@nybolig.dk

Torvestrædet 8
4560 Vig
Tlf. 5931 8980
4560@nybolig.dk

Grundtvigsvej 9
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 5991 1248
4500@nybolig.dk

Asnæs Lyngvej 2
4550 Asnæs
Tlf. 5931 8900
4550@nybolig.dk

Forretningen er tilknyttet Nybolig,
som er en del af Nykredit Mægler A/S

Nybolig Odsherred Nybolig.dk
Odsherred
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Den sidste måned i Europa-Parlamentet har stået 
på bekæmpelse af bøvl og bureaukrati gennem 
EU’s afbureaukratiseringsprogram REFIT, på kamp 
for at Grønland fortsat kan eksportere sæler til 
EU og på styrket trafiksikkerhed gennem et op-
kaldssystem i biler, som automatisk starter, hvis 
man forulykker.
Derudover har jeg haft fornøjelsen af at have 
besøg af Jeanette og Maya fra Holstebro Uddan-
nelsescenter, som var på besøg i Europa-Parla-
mentet sammen med 25 unge mennesker fra an-
dre europæiske lande for at snuse lidt til, hvad EU 
egentligt er for noget.

Valgskyerne trækker op i Danmark. Jeg er glad for, 
at Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, har 

sendt et stærkt og meget ambitiøst budskab om, at 
han vil have en europaminister i en eventuel kom-
mende Venstreregering. Europaministeren skal 
gøre op med blind overimplementering af EU-re-
gler i Danmark. Alene i dansk landbrug koster over-
implementeringen årligt mellem 2,9 og 4,6 mia. 
kroner. Eksempelvis må danske landmænd kun pro-
ducere 1,4 svin pr. hektar, mens EU-reglerne siger 
1,7 svin pr. hektar. Regeringen har desværre vendt 
det blinde øje til den danske overimplementering, 
som koster både vækst og arbejdspladser. Det skal 
være anderledes i en Venstre-ledet regering.

Med venlig hilsen
Ulla Tørnæs (V), Medlem af Europa-Parlamentet

Sælskind:
Fornuft frem for følelser

EU

En gammel debat om forbud mod import af sæl-
produkter til EU er blusset op på ny i Europa-Parla-
mentet, da Verdens Handels Organisationen (WTO) 
har afsagt en kendelse om, at EU’s inuit-undtagelse 
er diskriminerende. Sælsagen er utrolig vigtig for 
Grønland og for Rigsfællesskabet, og derfor er jeg 
glad for at være den liberale gruppes ordfører på 
denne sag. Inuit i Grønland og i Canada har været 
undtaget for EU’s importforbud, da sælfangst har 
en stor traditionel, økonomisk og kulturel betyd-
ning for deres samfund. På trods af undtagelsen 
har forbuddet ramt Grønland hårdt og medført 
et dyk i salget af sælskind på 80-90 % og et tab 

i omegnen af 350 millioner kroner. Her har EU et 
stort ansvar, fordi man fra europæisk side ikke har 
løftet sin informationspligt omkring tilladelse til at 
bruge skind fra inuit i Grønland. Derfor har mange 
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Mindre bøvl: Et stærkt 
signal fra de liberale

Arbejdet for at få EU i bedre form fortsætter. I sid-
ste uge vedtog den liberale gruppe i Europa-Par-
lamentet seks ambitiøse punkter for, hvordan vi 
får et slankere, men stærkere EU til glæde og gavn 
for europæiske borgere og virksomheder. Det er et 
stærk liberalt initiativ, som jeg fra min første arbe-
jdsdag i Europa-Parlamentet har været pennefører 
på. Derfor glæder det mig, at hele gruppen står 
bag det klare budskab om, at EU’s lovgivning skal 
skabe reel europæisk merværdi, være mere simpel 
og give virksomhederne bedre vilkår for at skabe 
vækst og arbejdspladser.

Ud af mange gode og konkrete forslag, er jeg særligt 
glad for, at den liberale sender et klart signal om, at 
det ikke kun er politikere og bureaukraterne i Brux-
elles, der skal skabe bedre lovgivning. Vi skal fre-
mover involvere virksomheder, arbejdsmarkedets 
parter og forbrugerorganisationer i arbejdet gen-
nem et europæisk virksomhedsforum efter dansk 
forbillede, for det er dem, der skal arbejde med 
lovgivningen hver eneste dag. Derfor er det også 

dem, der ved hvor den bureaukratiske sko for al-
vor trykker. I Danmark har vi et velfungerende virk-
somhedsforum, og jeg er rigtig glad for, at min ide 
om en europæisk pendant har vundet genklang.

EU skal nu finde melodien, og vi skal vise, at vi kan 
spille i takt til gavn for europæiske borgere og virk-
somheder. Jeg ser frem til, at også Kommissionen 
får sved på panden og helhjertet kommer med på 
fitness-trenden.

desværre fortsat en fejlagtig opfattelse af at al 
brug af sælskind er forbudt.

Kampen for at sikre Grønlands ret til sælfangst er 
ikke kun en kamp for et vigtigt grønlandsk erhverv. 
Det er en kamp for den grønlandske kultur og for 
de grønlandske traditioner. EU-Kommissionens 

forfejlede og følelsesbaserede importforbud mod 
sælskind har haft alvorlige konsekvenser for det 
grønlandske samfund. Derfor står alle gode danske 
og grønlandske kræfter sammen i en fælles kamp 
om en mere fornuftlig tilgang til den grønlandske 
sælfangst, der både er bæredygtig og af helt af-
gørende betydning for Grønland. 
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Borgerlige partier - et fagligt 
stærkt gymnasium i fremtiden

Ovenpå sammenbruddet i gymnasieforhan-
dlingerne er Venstre, DF, K og LA enige om at lave 
en reform af gymnasiet, hvis der kommer et nyt 
blåt flertal efter valget. En reform skal sikre, at 
eleverne bliver fagligt dygtigere og bedre rustet til 
at tage en videregående uddannelse.

Gymnasieforhandlingerne er brudt samme
Forhandlingerne om en gymnasiereform brød 
sammen, da regeringen fastholdt sit meget lave 
adgangskrav til gymnasiet på 02. Regeringens ad-
gangskrav vil ikke styrke fagligheden, da 98 pct. af 
eleverne, der vil i gymnasiet, har min. 02.

V: Adgangskrav på 4 i dansk og matematik
Venstre ønsker et adgangskrav til gymnasiet på 4 
i dansk og matematik. Mere end hver fjerde af de 
bogligt svageste med under 4 i dansk og matema-
tik fra folkeskolen falder fra gymnasiet undervejs 
– og mindre end halvdelen bruger deres studiefor-
beredende uddannelse til at studere videre. Det in-
debærer, at 62.000 bliver ufaglærte studenter, der 
aldrig får brugt deres studenterhue.  Et adgangsk-
rav på 4 i dansk og matematik vil sortere de 10 pct. 
fagligt svageste elever fra.

Stærkere grundfaglighed
Universiteterne beretter om, at de studerende ikke 
har lært nok i gymnasiet – og er nu i en situation, 
hvor de opretter skrivekurser for nye studeren-
de.  Venstre og de øvrige blå partier er enige om 
at styrke grundfagligheden i kernefag som dansk, 
matematik og fremmedsprog gennem en national 
sprogstrategi og fokus på naturfaglighed.

Taxameter-reform
Som taxametersystemet er skruet sammen i dag, 

belønnes gymnasierne for, hvor mange elever 
de tager ind og får igennem gymnasiet – uanset 
elevernes faglige niveau. De fire blå partier er 
enige om, at der skal laves en taxameter-reform, 
der bl.a. skal sikre, at gymnasierne belønnes for 
at løfte eleverne fagligt, at eleverne bruger deres 
studieforberedende uddannelse til rent faktisk at 
studere videre, og at der er et bæredygtigt udbud 
af gymnasiale uddannelser over hele Danmark.

Fælles blåt gymnasieudspil
1. Højere adgangskrav. Alle blå partier vil indføre 
et adgangskrav på min. 4.
 
2. Stærkere grundfaglighed. En national sprog-
strategi og mere naturfaglighed skal sikre stærkere 
grundfaglighed.
 
3. Færre og mere fokuserede studieretninger. 
Færre studieretninger og flere obligatoriske ad-
gangsgivende fag, så færre unge skal tage ekstra 
fag efter gymnasiet.
 
4. Taxameterreform. Omlægning af taxameter skal 
styrke fagligheden, overgangen til de videregående 
uddannelser og sikre bæredygtigt udbud af gym-
nasier i hele landet.
 
5. Talentforløb for de dygtigste elever. Særlige tal-
entspor for de dygtigste elever.
 
6. Mere retfærdige eksamensformer. Mundtlig 
eksamen i forlængelse af studieretningsprojektet 
(SRP).
 
7. Større frihed til private gymnasier. Frihed til 
private gymnasier efter samme model som de frie 
skoler på grundskoleområdet.
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Venstre i Odsherred er kommet godt fra start efter 
generalforsamlingen. Som mange medlemmer al-
lerede er bekendt med, blev undertegnede valgt 
som ny formand for foreningen. Ny og ny er måske 
så meget sagt, man kan vist nærmere kalde den 
genbrug i og med at jeg tidligere har beklædt for-
mandsposten. Jeg er glad for valget og håber jeg 
kan bidrage til vækst og fremdrift i Venstre lokalt.

Som det fremgår af aktivitetslisten, er der forskel-
lige tilbud til medlemmerne, langt de fleste tilbud 
er åbne, hvilket gør at du rigtig gerne må tage fam-
iliemedlemmer, venner og naboer med. En af de 
ting vi skal have gjort en særlig indsats for er nye 
medlemmer, dette betyder at bestyrelse og byråds-
medlemmer vil være mere synlige i hvervekam-
pagner. Her kan du hjælpe, spørg dem du møder, 
om de ønsker medlemskab, send mig en mail eller 
ring med deres navn og adresse og vi ordner det 
videre herfra. En forening som vores, har brug for 
konstant at tilføre ”nyt blod”. I en individualiseret 
tid, som vi lever i, er der brug for vælgerforeninger, 
som sikrer sammenhængskraft. Det har aldrig 
været meningen med det danske demokrati, at det 

alene handlede om det enkelte individ, ansvaret 
for fællesskabet er en del af dette, men naturligvis 
med respekt for den enkeltes valgfrihed og øvrige 
grundlovssikrede rettigheder.    

Snart er der folketingsvalg, Venstre står stærkt, 
men der skal kæmpes hårdt for at nå i mål, så vi 
kan kalde Lars Løkke Rasmussen for Danmarks nye 
statsminister. Jeg håber, at hvis du har mulighed 
for at give en hånd med i valgkampen, så ring til 
mig, så vi kan aftale nærmere. Der er et væld af 
opgaver. Vores dygtige folketingskandidat Jacob 
Jensen skulle gerne sikres ikke alene genvalg, men 
også et flot valgresultat.

Foråret er ved at bide sig fast og sommeren ven-
ter lige om hjørnet, med det kommer lysere tider. 
Jeg håber, at vi sammen kan skabe lysere tider ikke 
kun for Venstre i Odsherred, men i særlig grad for 
Danmark.    

Hanne Pigonska
Formand for Venstre i Odsherred

Nyt fra Venstre
i Odsherred

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 



BESTYRELSEN

I ODSHERRED
Formand
Hanne Pigonska
Strynøvej 10
4500  Nykøbing Sj
Tlf: 40 83 73 58
Email: hapi@odsherred.dk
 
Næstformand
Rene Pape
Saxildsalle 22
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 20 80 51 40
mail: rene@pape.dk

Sekretær
Susanne Luckow
Møllebakken 20, 4581 Rørvig
Tlf. 4026 8304 
luckow@post4.tele.dk

Kasserer
Gunnar Frandsen
Hvilehøjvej 7, 4550 Asnæs
Tlf. 3332 1024 
gef@helle-gerd.dk
 
Medlem
Jens Rubæk
Fladehøj 31, 4534 Hørve
Tlf. 5965 6585 / 2310 858
rubaek@dbmail.dk 

Medlem
Kate Steen Hansen
Samsøvej 16
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 28 29 39 08
dawidkate@gmail.com

Formand, Lokalguppe Nord
Jørgen Lund Madsen
Brombærhækken 13, 4500 Nykøbing Sj.
Tlf.: 5944 5987 / 2084 858 
joluma@email.dk

Formand, lokalgruppe Midt
Niels Jensen
Søndervangsvej 20, 4583 Sj. Odde
Tlf. 2424 7971
dybelund4583@gmail.com

Formand, Lokalgruppe Syd
Jørn Højgaard
Liljevænget 15, 4550 Asnæs
Tlf: 5965 1674 / 5338 4922
joernoglise@hotmail.com

Suppleant
Claus Marcussen
Højbyvej 15 A
4500 Nykøbing Sj
Tlf. 40 42 53 98
mail: clausm@live.dk

Suppleant
Finn Henriksen
Kingosvej 45
4500 Nykøbing Sj
Tlf. 61 65 35 42
mail: sobv@mail.dk

VU-repræsentant
Malthe Ancher-Jesen 
Møllevej 42
4560  Vig
Tlf. 21 47 60 02
mail: malthe_aj@hotmail.com


