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Vinteren nærmer sig skønt bladene stædigt holder 
fast. Vi kan se tilbage på en meget aktiv periode. 
Siden sidste medlemsblad har vi været på besøg på 
Odden Bryg, en dynamisk virksomhed, hvor ejeren 
på fritidsbasis driver et efterhånden relativt stort 
bryghus. Vi smagte på virksomhedens produktion, 
som bl.a. forhandles lokalt, men også i København. 
Grundlovsmødet på Højby Sø stod igen i år i solens 
tegn, her kommer den smukke beliggenhed direkte 
ud til søen virkelig til sin ret. Mf Jacob Jensen gav 
en ualmindelig god orientering om livet på Christi-
ansborg. 
Vi var på besøg inden officiel åbning af Odsherred 
Teater, hvor teaterleder Simon Vagn Jensen fortalte 
om dels aktuelle initiativer, som kommende planer 
og ansøgninger til forskellige fonde, hvoraf der al-
lerede nu er kommet tilsagn. Aftenen blev afsluttet 
med en let anretning på Lokalkompagniet. 
Som altid var vi rigtig mange samlet for at grille 
grisen, Henrik Bøje Jensen, som leverede grissebas-
sen, undte os det godt, der var rigeligt med her-
ligt grillstegt kød.   Venstres gruppeformand Søren 
Gade fortalte veloplagt om dels indenrigs- som 
udenrigspolitiske forhold. 
Medlemsmøderne er ikke et tilløbsstykke, men de 
der kommer spørger med interesse ind til de for-
hold, der har deres særlige interesse, så vi fortsæt-
ter med disse også næste år.
Vi har netop afholdt opstillingsmøde og valgt 
Morten Egeskov som Venstres spidskandidat for 
kommunalvalget der afholdes den 21. november. 
Venstre i Odsherred har en klar ambition om at be-
sætte borgmesterposten efter næste valg, og målet 
er at øge Venstres mandater i byrådet. Det mener 
vi er realistisk. Dette betyder naturligvis, at alle skal 
trække i arbejdstøjet og det er vigtigt at Venstre får 
en stærk opstillingsliste. Det egentlige opstillings-

møde er i marts og du er meget velkommen til at 
kontakte mig, såfremt du ønsker at høre nærmere 
og måske selv er interesseret i at opstille eller du 
kender en som er. Det er vigtig med en bred op-
stillingsliste og vi skal her huske, at i Odsherred er 
befolkningssammensætningen til den modne side, 
det betyder at det må Venstres liste gerne afspej-
le. Samtidig skal der i marts opstillings kandidater 
til regionrådsvalget, vi håber naturligvis, at Jens 
Stenbæk kan fortsætte det gode arbejde i regionen 
også efter næste valg.  
Desuden er der allerede annonceret besøg på Mej-
nerts Mølle og besøg på turistkontoret Visit Ods-
herred.
Af aktivitetslisten fremgår torsdagsarrangementer-
ne i Pakhuset, Nykøbing. Der vil hver 3. torsdag i 
måneden være et særligt kommunalpolitisk tema. 
Hvis du har lyst til at spise med er der folkekøkken 
forud for mødet, hvor du for få penge kan nyde et 
måltid mad. 
Tak for den store opbakning til de forskellige arran-
gementer. Husk, at der er altid en anledning til at 
tegne nye medlemmer, spørg familie, venner og 
kolleger – vi takker med en flaske vin, så kan I jo 
nyde den sammen..

Glædelig jul og godt nytår
Hanne Pigonska,
Formand for Venstre i Odsherred

Kære
Venstremedlem

Af Hanne Pigonska,
Formand for Venstre i Odsherred
 
Over 30% af de unge i Odsherred gennemfører ikke 
deres ungdomsuddannelse. Stort set alle starter 
på en ungdomsuddannelse, når de afslutter 9. eller 
10. klasse, men rigtig mange falder fra, starter på 
ny, som de så heller ikke får gennemført. Det er 
bare ikke godt.  
Der er virkelig stort politisk og administrativt fokus 
på dette forhold og der har ad flere omgange været 
nedsat egentlige politiske og administrative udvalg 
med dette som eneste fokus. Senest har UTA2 (ud-
dannelse til alle 2) fremlagt planer og anbefalinger 
for at ændre på uddannelsesfrekvensen. Der sæt-
tes ind på 3 niveauer: Før-skolealderen, 
skoletiden og de 16/17 til 25 årige.
Adskillige store undersøgelser så-
vel nationalt som i Norden har 
påvist, hvor vigtigt det er for bør-
nenes skolegang, at de lærer at læse or-
dentligt. Læseforståelse er den vigtigste 
faktor for at kunne klare sig godt i alle 
fag. Derfor er en af de vigtige tiltag, 
som UTA2 har anbefalet vide-
re- og efteruddannelse af de 
pædagogiske personale i 
daginstitutionerne.  Dette 
har byrådet hørt og der er 
afsat 2 mio. til efter-videre-
uddannelse for 0-6 års områdets personale. Deri 
ligger også en tidlig screening af børn, som har be-
hov for særlig støtte. 
Derudover er der krav om turboklasser, såvel for 
de særligt boglige elever samt for de elever, som 
har brug for opgradering i dansk eller matema-
tik eller som måske bare har brug for at lære på 

en anden måde i en mindre børnegruppe.  Der er 
straksaktivering for unge der møder op i kontant-
hjælpsafdelingen, så unge hurtigst muligt får kon-
takt med arbejdsmarkedet.
Desuden var nogle af udvalgets anbefalinger: Fri-
tidsjob, kombineret skole og erhvervsforløb, ef-
terskole, mentorordninger såvel voksen-elev som 
elev-elev imellem, øget psykologstøtte til unge der 
er truet af at falde ud af uddannelsen mm. Hvis du 
er interesseret er du velkommen til at kontakte 

mig, det samlede forslag kan også findes via 
kommunens hjemmeside.

Jeg har overvejet om vi får vejledt 
de unge godt nok i deres videres 

uddannelse efter folkeskolen. Der er 
et stort frafald på især EUC, måske 
tænker vi forkert, måske er det i 

virkeligheden mere 
krævende for de 
unge at gå fra 

folkeskolen til en 
erhvervsuddannel-
se. På gymnasiet i 
Asnæs er det bare 
mere af det de al-
lerede kender og 
de kommer der ty-

pisk med mange de kender, mens 
de på erhvervsuddannelser typisk kom-

mer der alene og skal først da til at stifte nye kam-
meratskaber, de får nye typer af lærere og de krav 
de møder har de ikke tidligere stiftet kendskab til. I 
stedet for at tænke, at gymnasiet er det vanskelige, 
så er det måske i virkeligheden erhvervsuddannel-
serne, som kræver stærke unge mennesker?
Det er i hvert fald et faktum, at vi simpelthen ikke 
gør det godt nok nu og det skal ændres.

Flere unge skal
gennemføre en
ungdomsuddannelse
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Budget for
Odsherred Kommune

Af Helge Fredslund,
Byrådsmedlem
 
Endnu et budget for Odsherred Kommune er ved-
taget, nemlig budget 2017 med overslagsårene 
2018 - 2020. Endnu en- gang med et solidt 
flertal, 24 - 1, som vidner om stor politisk 
enighed om vejen frem for Odsher-
red. Det er fint og godt, og 
det er også det, som borgerne 
forventer af os. 
Både ved 1.og 2. behandlingen fik budgettet man-
ge gode og velmenende ord med på vejen, og alle 
partier fik luftet det som de var glade for, samt tra-
ditionen tro, også lige fik nævnt det de ikke var så 
glade for. Sådan skal det være.
Et af de, efter min mening, vig-
tigste punkter, i dette års budget, 
fik dog ikke så megen opmærksom-
hed, nemlig afsætningen af kr. 4 mill. 
til byggemodning. Det er for mig et 
vigtigt signal om, at vi vil deltage i 
konkurrencen om at tiltrække nye 
borgere. 
Alle kommuner kæmper i disse år, forståeligt nok, 
om at tiltrække flest mulige borgere, for at sikre 
den vækst der er med til at sikre velfærden for 
den enkelte kommune. Odsherred har, og heldig-
vis for det, fået vendt udviklingen de sidste 3 år, til 
en stigning i befolkningstallet. Men skal Odsherred 
kommune vækste endnu mere, er det af afgørende 
betydning, at vi får udlagt nye attraktive boligom-
råder, som er konkurrencedygtige for såvidt angår 
pris og beliggenhed. 
Det har længe irriteret mig, at f.eks. Holbæk kom-
mune kunne udlægge det ene nye boligområde 
efter det andet, for næsen af os, og tillige få dem 

lynhurtigt solgt. Godt for Holbæk, men konkur-
rence har de ihvertfald ikke fået fra Odsherred. Vi 
har stiltiende set til, at spec. Holbæk og andre om-
kringliggende kommuner er rendt med udviklingen 
på boligområdet.  
Derfor er jeg kisteglad for, at vi nu får mulighed for 
at tage kampen op, for jeg er overbevist om at vi 
har meget at byde på i den konkurrence. 

Lad mig f.eks. blot nævne 
pris, natur, Dan-

marks eneste Geopark, 
et rigt kulturliv, et sprud-
lende foreningsliv, kyst 

hele vejen rundt om kommu-
nen, 3 svømmehaller, hvilket 

er Danmarksrekord i det 
mindste antal borgere 
pr.svømmehal og meget 

meget andet, samt en stor 
efterspørgsel på højt uddannet ar-

bejdskraft, såsom ingeniører. 
Nu skal dette ikke lyde som en kollek-

tiv bebrejdelse overfor alle mine byrådskolleger, 
for manglende rettidig omhu, men snarere en re-
flektion over, at vi måske oftere bør sætte os nog-
le mere visionære målsætninger for vores dejlige 
kommune, end vi hidtil har præsteret. Det gælder 
sikkert på flere områder. Lad mig bare nævne er-
hvervsudvikling og kollektiv trafik. Det sidste er der 
dog heldigvis taget tilløb til i det netop vedtagne 
budget. Alle sådanne tiltag, kræver muskler, øko-
nomiske muskler, og det har vi hidtil ikke haft for 
meget af. Men jeg føler nu, at vi er ved et punkt 
økonomisk, hvor vi gerne må begynde at investere 
i fremtiden for Odsherreds udvikling. Det er nød-
vendigt for at vi kan byde endnu flere borgere vel-
kommen til Odsherred. 
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Af Jacob Jensen,
finansordfører for Venstre

Det er nok ikke gået den politisk interesseredes 
næse forbi, at vi i skrivende stund kæmper en hård 
kamp med forhandlingerne om 2025-planen. Ja, 
jeg vil faktisk gå så vidt at mene, at vi kæmper om 
Danmarks fremtid i de kommende mange år. 
I Venstre vil vi hele Danmark. By og land. Høj og 
lav. Unge og ældre. Derfor har vi lanceret en Hel-
hedsplan, som giver dansk økonomi et 360 graders 
eftersyn. I Venstre har vi ikke har set os blind på 
én enkelt mærkesag. Vi vil ikke udelukkende have 
udlændingestramninger, topskattelettelser, efter-
uddannelse eller et boligskattestop. Vi vil skrue en 
smule på mange forskellige knapper, for derigen-
nem at skabe store muligheder for at fremtidsru-
ste vort land. I en helhed! 
Jeg håber derfor, at mine borgerlige kollegaer hver 
især hopper ned fra træet og kommer ud af bu-
sken, så vi i fællesskab kan tage hånd om Danmark, 
herunder også vores lokalområdes fremtid.
Det er nemlig kun, hvis vi træffer de svære beslut-
ninger som f.eks. en øget pensionsalder for dem, 
der er i stand til at give en ekstra hånd i yderligere 
seks måneder, og en omstrukturering af SU-ord-
ningen, at vi får råd til fremtidens velfærd. I Ods-

herred har vi relativt mange, der er bruger af den 
offentlige velfærd. Ældre, socialt udsatte, arbejds-
løse, unge studerende m.fl. Derfor er det relativt 
set også vigtigt for Odsherreds borgere, at regerin-
gen kommer igennem med Helhedsplanen, så der 
er midler til velfærdssamfundet ikke bare til næste 
år, men også til næste generation. Og kun hvis vi 
bevarer det nuværende borgerlige flertal, kan vi 
holde fast i Landbrugspakken, der har så stor be-
tydning for fødevareerhvervet, der som bekendt 
fylder rigtig meget i Odsherred. 

Vi får også råd til at investere i danskernes tryghed 
via bedre muligheder for Politi, Forsvar og bered-
skab, noget som også har borgerne i Odsherreds 
store opmærksomhed f.eks. i Hørve og omegn, der 
har været plaget af indbrud og anden kriminalitet. 
Men det kan vi kun gøre, hvis vi tør tage nødvendi-
ge beslutninger med rettidig omhú. Det gør vi i Ven-
stre. Vi vil insistere på at se Danmark i en helhed, 
og ikke gennem enkeltstående forslag om topskat, 
udlændingestramninger, efteruddannelsesforslag, 
eller noget fjerde, som er vigtige emner, men som 
også har den sammenhæng, at det alt sammen er 
en del af danskernes hverdag og muligheder for at 
får opfyldt deres drømme. Spørgsmålet er blot, om 
der er et flertal i Folketinget, som vil hjælpe med.

Venstre vil gøre
Danmark rigere

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 



Af Morten Løkkegaard (V),
medlem af Europa-Parlamentet

Den seneste uge har mine øjne været vendt mod 
CETA - handelsaftalen mellem Canada og EU.
Mange andre har også fulgt den særdeles uskønne 
pardans mellem den belgiske region Vallonien og 
EU. CETA’en var efter syv års forhandling nu klar til 
at træde i kraft, men Vallonien – der udgør under 
én procent af EU ś befolkning - har tacklet aftalen 

bagfra. De bissede metoder betyder, at den belgi-
ske regering nægter at skrive under. Dermed er der 
overhængende fare for, at syv års arbejde og et 
stort økonomisk potentiale for EU nu bliver hældt 
ud med badevandet.  
Det kan undre, at en lille region i et EU-land har den 
magt. Det har den, fordi Kommissionen i et misfor-
stået forsøg på at skabe demokratisk forankring be-
sluttede, at CETA’en skulle godkendes af alle med-
lemslande i EU og dermed 38 nationale og regionale 
parlamenter. I teorien er der intet i vejen med det. 
Men desværre betyder det, at det, som betegnes 
som interne belgiske stridigheder og socialisters 
hunger på opmærksomhed, forhindrer de øvrige 
godt 500 millioner EU-borgere i at indgå den mest 
ambitiøse handelsaftale nogensinde.
Det er misforstået demokrati, at mindre end én pro-
cent af EU’s befolkning holder resten som gidsel i en 
så afgørende kamp for frihandel. Forhåbentlig kom-
mer vallonerne til fornuft, selv om vi er langt inde i 
overtiden.

Politiets ressourcer
skal anvendes rigtigt
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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

Aktivitetsliste 2017
Arrangementerne er åbne for alle, såfremt der skal foretages valg kræver det medlemskab af Venstre

21. august kl. 19.30 Dialog med Venstres byrådsgruppe
 Sted: Mødelokale på Højby administrationscenter
 Nyvej, Højby (bagindgangen på venstre side af bygningen)

Ultimo aug. primo sept. Sommermøde
 Vi rister som vanlig grisen og serverer god salat.
 Dato foreligger senere og vil blive udsendt pr. mail og
 Annonceret via dagspressen og FaceBook

23. oktober kl. 19.30 Dialog med Venstres byrådsgruppe
 Sted: Mødelokale på Højby administrationscenter
 Nyvej, Højby (bagindgangen på venstre side af bygningen)

21. november Kommunal- og regionsrådsvalg - KV17 og rV17

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

Odden bryg



Af Morten Egeskov,
gruppeformand, Venstres byrådsgruppe

Tak til de ca. 50 medlemmer af Venstre, som den 
27. oktober kom til opstillingsmøde i Vig Forsam-
lingshus og sørgede for en aften med god stem-
ning, spændende politisk debat og sammenhold og 
optimisme frem mod kommunalvalget næste år.
På opstillingsmødet blev jeg valgt som Venstres 
borgmesterkandidat, og jeg glæder mig til nu at 
forberede valgkampen sammen med bestyrelsen 
og de øvrige kandidater, som opstilles i foråret 
2017.
Jeg synes, at vi kan være stolte over de resultater, 
vi har nået i den nuværende byrådsperiode, og ser 
derfor frem til den kommende valgkamp.
Vi har formået at holde skatterne i ro, på trods af 
et voldsomt pres fra Enhedslisten, SF og store dele 
af Socialdemokratiet. Vi har formået at indfri vores 
valgløfte om at afskaffe byggesagsgebyrer under 
krisen, og dermed gøre det mere attraktivt at ska-
be vækst og beskæftigelse i Odsherred. Vi har for-
mået at indfri vores valgløfte om at nedbringe kom-
munens administrationsudgifter markant, på trods 
af, at stort set alle andre afviste det i valgkampen. 
Vi har fået nedlagt div. råd og nævn, så vi i stedet 
kan bruge pengene på de kommunale kerneopga-
ver, som virkelig betyder noget for borgerne. Vi har 
styrket indsatsen for bedre vedligeholdelse af veje 
og grønne områder – en indsats, som virkelig vil 
kunne ses inden for kort tid. Vi har, i det budget, 
der netop er vedtaget, formået at styrke indsatsen 
i dagpleje, vuggestuer og børnehaver markant. Og 
vi har sågar lavet en aftale med de øvrige partier 
om at nedbringe udgifterne til byrådsmedlemmer 
og udvalg fra næste valgperiode – ikke så meget, 
som vi gerne ville, men dog et skridt på vejen.

Det er resultater, som vi kan være stolte over. Men 
vi stiller os ikke tilfredse, for der er stadig store ud-
fordringer i Odsherred, som vi skal have gjort no-
get ved:
Vi har i Odsherred landets højeste skat - der er brug 
for et stærkt Venstre, som kan sikre, at kommunen 
drives mere effektivt, så den evindelige snak om 
skattestigninger kan stoppe. Vi har en enormt stor 
ungdomsarbejdsløshed, samtidig med, at vi har 
virksomheder, som mangler arbejdskraft – der er 
brug for et stærkt Venstre, som tager fat og stiller 
krav. Vi er iflg. Dansk Industri landets mindst er-
hvervsvenlige kommune – der er brug for et stærkt 
Venstre, som tager erhvervslivets udfordringer 
alvorligt. Vi har et byrådsflertal, som går efter at 
nedlægge små skoler og institutioner, og som ikke 
har høje tanker om friskoler og private pasningstil-
bud – der er brug for et stærkt Venstre, som aner-
kender værdien af forskellighed og mangfoldighed, 
og som påskønner den store indsats, der gøres i 
friskoler og private institutioner. Vi har en sagsbe-
handlingstid på byggesager, som er alt for lang – 
der er brug for et stærkt Venstre, som sætter sig 
i spidsen for de nødvendige ændringer af måden, 
hele området administreres på.
Jeg glæder mig til fortsat at arbejde for disse mær-
kesager, og glæder mig til at føre valgkamp for Ven-
stre. Og jeg håber, at der til foråret vil være mange, 
gode borgere, der vil stille op for Venstre – både 
nye kræfter og Venstres nuværende byrådsmed-
lemmer, som efter min mening udgør den suve-
rænt mest harmoniske og konstruktive gruppe i 
Byrådet.
 

54

tak for valget
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Aktivitetsliste 2017
Arrangementerne er åbne for alle, såfremt der skal foretages valg kræver det medlemskab af Venstre

30. marts kl. 19.30 Opstillingsmøde for KV17 og RV17
 Vi afholder opstillingsmøde for såvel kommunal- som
 regionsrådskandidater for Venstre i Odsherred.
 Kom og gør din indflydelse gældende.
 Sted: Vig forsamlingshus

20. april kl. 19.00 Politiske drøftelser
 Hver 3. torsdag i måneden frem til KV17 kan du deltage i de politiske
 drøftelser forud for valget og blive klog på nogle af de vigtigste områder
 for vores område.
 Kl. 18.00 er der fællesspisning for kr. 50 pr. pers. ex drikkevarer.
 Arrangeret af bibliotek og kulturhus.
 Hvad er fremtidens vigtigste prioriteringer for Odsherred?
 Vi lader vores lokale politikere lave prioriteringer! 
 Er du enig eller uenig i disse?
 Kom og få indflydelse.
 Vi opsætter valgets vigtigste prioriteringer
 Sted: Pakhuset, Vesterbro, Nykøbing Sj.

22. maj kl. 19.30 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 hovedtaler
 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.



23. januar kl. 19.30 Dialog med Venstres byrådsgruppe
 Sted: Mødelokale på Højby administrationscenter
 Nyvej, Højby (bagindgangen på venstre side af bygningen)

16. februar kl. 19.00 Politiske drøftelser
 Hver 3. torsdag i måneden frem til KV17 kan du deltage i de politiske
 drøftelser forud for valget og blive klog på nogle af de vigtigste områder
 for vores område.
 Kl. 18.00 er der fællesspisning for kr. 50 pr. pers. ex drikkevarer.
 Arrangeret af bibliotek og kulturhus.
 Er Odsherred topstyret eller en lokaldemokartisk oase?
 Er lokaldemokrati i alle byer »kamp mod alle«?
 Er der en fælles identitet?
 Sted: Pakhuset, Vesterbro, Nykøbing Sj.

9. marts kl. 18.00 Generalforsamling for Venstre i Odsherred
 Vi afholder generalforsamling i Vig forsamlingshus
 Kl. 18.00 Spisning for tilmeldte 
 Kl. 19.30 Generalforsamling Venstre i Odsherred
 Det er nødvendigt at tilmelde til spisning. 2 retters menu kr. 150 pp.
 Tilmelding senest den 5. marts til Hanne Pigonska tlf. 40 83 73 58

16. marts kl. 19.00 Politiske drøftelser
 Hver 3. torsdag i måneden frem til KV17 kan du deltage i de politiske
 drøftelser forud for valget og blive klog på nogle af de vigtigste områder
 for vores område.
 Kl. 18.00 er der fællesspisning for kr. 50 pr. pers. ex drikkevarer.
 Arrangeret af bibliotek og kulturhus.
 Dit barn i Odsherred – muligheder og tendenser 
 Har børnene fået nye muligheder?
 Er der fornuftige forhold mellem transport og bedre indhold?
 Var det bedre med to kæmpeskoler?
 Har skolereformen betydet noget?
 Sted: Pakhuset, Vesterbro, Nykøbing Sj.
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14. november kl. 19.30 Dialog med Venstres byrådsgruppe
 Dialog med Venstres byrådsgruppe
 Sted: Mødelokale på Højby administrationscenter
 Nyvej, Højby (bagindgangen på venstre side af bygningen) 

17. november kl. 19.00 Politiske drøftelser
 Hver 3. torsdag i måneden frem til KV17 kan du deltage i de politiske
 drøftelser forud for valget og blive klog på nogle af de vigtigste områder
 for vores område.
 Kl. 18.00 er der fællesspisning for kr. 50 pr. pers. ex drikkevarer.
 Arrangeret af bibliotek og kulturhus.
 Realistisk vækst i Odsherred Kommune
 Hvad betyder vækst i det hele taget og hvilken type vækst skal vi have
 Sted: Pakhuset, Vesterbro, Nykøbing Sj.

5. december kl. 19.30 Dialog med Venstres byrådsgruppe
 Sted: Mødelokale på Højby administrationscenter
 Nyvej, Højby (bagindgangen på venstre side af bygningen)

2017
19. januar kl. 19.00 Politiske drøftelser
 Hver 3. torsdag i måneden frem til KV17 kan du deltage i de politiske
 drøftelser forud for valget og blive klog på nogle af de vigtigste områder
 for vores område.
 Kl. 18.00 er der fællesspisning for kr. 50 pr. pers. ex drikkevarer.
 Arrangeret af bibliotek og kulturhus.
 Nykøbing er Odsherreds hovedstad?
 Skal vi også centralisere i kommunen?
 Skal vi have specialer i hver enkelt by?
 Er Asnæs en speciel uddannelsesby?
 Hvorfor flytte et teater fra landet og ind til byen?
 Sted: Pakhuset, Vesterbro, Nykøbing Sj.


