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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.

Simui Jan Finn Nørbygård

Peter Tanev, Milena Penkowa, Naser Khader
og Christine Jønck

Vi får i år besøg af:

Pris for alle seks foredrag er 695 kr.
og kan købes på lof.odsherred.dk

eller ved at ringe til Karina Vincentz på telefon 30 30 45 03.

Foredragene sælges ikke enkeltvis

Foråret bød på mange arrangementer, som man-
ge heldigvis deltog i. På Lammefjordens Kartoffel-
skrælleri fik vi en god rundvisning på den meget 
driftige fabrik og efterfølgende var der politiske 
drøftelser ved folketingsmedlem Jacob Jensen. 
Grundlovsmødet blev i år afholdt på Højby Sø 
sammen med Det Konservative Folkeparti. Det var 
yderst velbesøgt og er givet ikke sidste gang vi ar-
rangerer det der. Folketingsvalget i forsommeren 
førte meget godt med sig, vi har heldigvis nu en 
Venstre regering med en meget dynamisk og driftig 
statsminister. Lars Løkke Rasmussen gør et meget 
flot stykke arbejde for Danmark og den danske be-
folkning, det kan vi bestemt godt være stolte over. 
Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi hurtigt vil kunne se 
positive forskelle i danskerne hverdag.
Vores tilbagevendende sommerfest var også 
denne gang velbesøgt. Kultur- og kirkeminister 
Bertel Haarder fortalte engageret om alle de man-
ge spændende tiltag, der pågår ligesom han kom 
ind på de udfordringer landet står overfor såvel in-
denrigspolitisk som i EU sammenhænge. En spæn-
dende aften.

Vi har relanceret møderne med Venstres byråds-
gruppe. Arrangementerne har ikke været over-
rendte, men der har alligevel været vendt relevan-
te spørgsmål, ligesom byrådsgruppen får input til 

det videre arbejde. Jeg vil derfor gerne opfordr til, 
at hvis du har lyst og tid, så kom på Højby Rådhus 
til debat med byrådsgruppen. Næste gang er den 
19. oktober, og ellers er sidste møde i år den 7. de-
cember.

Vi skal alle til afstemning om det ene af de danske 
EU forbehold – retsforbeholdet. Det skal vi den 3. 
december. Jeg håber inderligt at vi får en fin valg-
deltagelse, ligesom jeg håber danskerne vil stem-
me ja til at ophæve forbeholdet. Det vil være rigtig 
ærgerligt, hvis debatten og udfordringen med de 
mange flygtninge og migranter i Europa får negativ 
indflydelse på afstemningen. 

Venstre i Odsherred vil gerne vokse medlemsmæs-
sigt: det kan du hjælpe med. Spørg naboen, kolle-
gaen, familie og venner. Opfordr dem til at melde 
sig ind. Ordningen med en flaske vin pr. nyt med-
lem du tegner gælder stadig, så få fyldt vinreolen.

Husk allerede nu at krydse de forskellige arrange-
ments datoer af i din kalender, aktivitetslisten kan 
også hænges et synligt sted 

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

Kære
Venstremedlem

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 
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Vi skal sikre
en realistisk
udlændingepolitik

Af Lars Løkke Rasmussen,
Venstres formand og statsminister
 
I Danmark kan vi være stolte af, at vi altid hjælper 
mennesker på flugt fra krig og ødelæggelse. Det 
gør vi også i den helt ekstraordinære flygtninge- og 
migrantkrise, vi står i nu.
 
Men vi skal også være realistiske. Vi kan ikke åbne 
Danmarks grænser for enhver. Det kan vi hverken 
rumme økonomisk eller kulturelt. 
 
Der er derfor behov for en fælles løs-
ning, der både kan samle bred op-
bakning i Danmark og i Europa. 
Men det er ikke nemt – for der 
er ikke nogen nemme løsnin-
ger.
 
I dag (17/9) har jeg orienteret 
Folketingets partier om, hvil-
ke tre tiltag regeringen ønsker 
at tage for at sikre de bedst mu-
lige løsninger i denne ekstraordi-
nære krise. 
 
For det første skal vi sikre, at Europa kommer vide-
re end til blot en diskussion om fordeling af asylan-
søgere. Det nytter ikke noget blot at fordele asyl-
ansøgere, hvis man ikke samtidig har fokus på at 
levere tilstrækkeligt robuste svar på, hvordan man 
får presset på EU’s grænser til at tage af.
 
Det sker ikke, før der er kommet en afklaring af for-
delingen. Derfor vil regeringen i lyset af den helt 
ekstraordinære situation, som Europa står i, tilby-
de frivilligt at tage imod 1.000 personer i de kom-

mende år betinget af, at der kan opnås enighed om 
en fælles europæisk løsning.
 
Tilbuddet fra Danmark er et frivilligt tilbud, vi selv 
kommer med. Danmark skal ikke deltage i en ob-
ligatorisk EU-flygtningekvote, og den danske asyl- 
og udlændingepolitik skal fortsat besluttes i Dan-
mark – ikke i Bruxelles.
 
For det andet skal vi blive bedre til at hjælpe i nær-
områderne og til at sikre mere ordnede forhold for 
modtagelse af flygtninge i Europa. Derfor vil rege-

ringen afsætte en ekstraordinær ramme på ¾ 
mia. kr. Størstedelen af midlerne skal un-

derstøtte fælles europæiske løsninger 
med bl.a. en stærkere indsats ved 

grænsen, mens ¼ mia. kr. skal an-
vendes til en stærkere humanitær 
indsats i nærområderne.
 
For det tredje skal vi have fokus på, 

hvordan vi integrerer de flygtninge, 
som er kommet til Danmark i de se-

neste år, og som med stor sandsynlig-
hed kommer til at blive her i længere tid. 

De skal have muligheden for at blive integreret i 
det danske samfund, så vi sikrer, at de ikke ender 
i parallelsamfund eller på passiv forsørgelse. Der-
for vil regeringen invitere en række frivillige orga-
nisationer, virksomheder, kommuner mv. til et ci-
vilsamfunds-topmøde for bedre integration.
 
Samlet set er det målet, at initiativerne på langt 
sigt fører til, at Danmark får færre asylansøgere, så 
vi til gengæld får bedre luft til at integrere dem, 
der allerede er her. Og samtidig vil vi sikre, at flere 
flygtninge kan hjælpes i nærområderne.
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“stramme rammer - klare prioriteter”
Af Claus Hjort Frederiksen,
finansminister (V) 

Sådan lyder titlen på regeringens finanslovforslag 
for 2016, som vi har præsenteret i dag. Og titlen er 
ikke tilfældig. For vi er en regering, der tør priorite-
re og tør skære igennem for at sikre økonomisk an-
svarlighed. Vi siger åbent, at der er noget vi hellere 
vil frem for noget andet.
 
For nylig viste regeringens kasseeftersyn desværre, 
at der var færre penge i statskassen, end Socialde-
mokraterne og Radikale har påstået. Alene til næ-
ste år mangler der 3 mia. kr., hvis vi skal leve op til 
budgetlovens underskudsgrænse. Det stiller store 
krav, og derfor er der kun råd til at prioritere nyt, 
såfremt vi kan finde pengene andre steder. Heldig-
vis har regeringen modet til at prioritere.
 
Vi vil styrke kernevelfærden. Det gælder især sund-
heds- og ældreområdet, som vi vil styrke med 2,4 
mia. kr. i 2016. Pengene skal bl.a. gå til ny medicin, 
bedre forhold for ældre medicinske patienter samt 
til at sikre en hurtigere udredning og behandling. 
Det er uværdigt, at ældre patienter ryger ind og ud 
af hospitalerne eller placeres i en hospitalsseng på 
gangen.
 

Vi vil give de danske virksomheder bedre vilkår 
med en erhvervspakke på 2,4 mia. kr. Afgifter skal 
lettes, så det bliver nemmere at drive virksomhed, 
så vi kan få skabt flere private arbejdspladser. Vi vil 
afskaffe NOx-afgiften, vi vil afskaffe reklameafgif-
ten, og samtidig viderefører vi BoligJob-ordningen, 
der sikrer danske arbejdspladser.
 
Og vi vil sikre, at opsvinget også kommer landdi-
strikterne til gavn. Det skal være attraktivt at bo og 
arbejde i yderområder. Ved at liberalisere planlo-
ven og samtidig forbedre landbrugets rammevilkår 
vil vi skabe vækst i hele Danmark.
 
Det koster. Og derfor må vi også tilpasse indsatsen 
på andre områder for at finansiere vores priorite-
ter. Det betyder, at vi f.eks. skal bruge mindre på 
udviklingsbistand, forskning og kultur. Det vil møde 
stærk modstand, som alle forandringer altid gør. 
Men det er udtryk for, at regeringen har modet og 
viljen til at sige, at noget er vigtigere end andet, 
selv om det altid er sjovere at påstå, at man har 
råd til det hele.  
 
Om kort tid går forhandlingerne om vores finans-
lovsudspil i gang. Jeg glæder mig til at komme i 
gang med arbejdet. 



Af Morten Egeskov,
gruppeformand, Venstres byrådsgruppe 

Vi er lige midt i den årlige budgetvedtagelse, hvor 
der skal tages stilling til, hvordan kommunens ba-
lance på godt 2,2 mia. kr. skal fordeles, og i lighed 
med sidste år har Enhedslisten ikke været in-
viteret med til forhandlingerne. 

Og hvorfor så det? Forklaringen er 
den simple, at Enhedslisten har 
stemt imod alle de tiltag, som ud-
gør finansieringen i budgettet, og 
derfor selvfølgelig heller ikke kan 
være med til at beslutte, hvordan 
pengene skal anvendes. Tidligere 
på året gennemførte alle andre par-
tier i Byrådet besparelser på kommu-
nens administration på 15 mio. kr., som vi 
i budgetaftalen har brugt til forbedringer på bl.a. 
ældreomsorg og folkeskolen. Den, der betaler for 
musikken bestemmer også, hvad der skal spilles...

Så Enhedslisten mangler altså 15 mio. kr. i, at det 
hele hænger sammen. Men det stopper ikke der: 
Byrådet har tidligere vedtaget besparelser og ef-
fektiviseringer for at kunne tilgodese nye behov og 
prioriteringer for ca. 50 mio. kr., som Enhedslisten 
ikke har villet være med til, og dermed mangler 
Enhedslisten ikke mindre end 65 mio. kr. for over-
hovedet at kunne finansiere de udgifter, som er i 
budgettet.

Det fik Enhedslisten rimeligt klar besked om under 
Byrådets førstebehandling af budgettet, men det 
hjalp desværre ikke meget. Svaret fra Enhedslisten 
var nemlig et ændringsforslag med nye udgifter for 

20. mio. kr. - naturligvis helt ufinansieret. Blandt 
forslagene fra Enhedslisten er ansættelse af flere 
integrationsmedarbejdere og oprettelse af et flygt-
ninge- og invandrerkulturhus. Det kan man være 
enig eller uenig i - men i det mindste må man vel 
forlange, at forslagene er finansieret.

Men sådan tænker man ikke i liste 
Ø. Til lokalpressen siger partiet, at 

kommunen har “råd til det” fordi 
der i budgetforslaget er et drifts-
overskud på 68 mio. kr. Det En-
hedslisten glemmer at fortælle 
er bare, at driftsoverskuddet 
skal finansiere anlægsudgifter på 

64 mio. kr. (som Enhedslisten ikke 
har foreslået reduceret) og afdrag 

på lån, og at partiets forslag derfor vil 
slå et hul i kommunekassen på 20 mio.

Tillagt de 65 mio., som partiet manglede allerede 
før budgetlægningen gik i gang, foreslår Enhedsli-
sten altså at bruge 85 mio. kr. af kommunens kas-
sebeholdning - hvert eneste år fremover. Med en 
kassebeholdning i kommunen på ca. 140 mio. kr. 
er der altså råd til at gøre som Enhedslisten gerne 
vil i mindre end 2 år, før kommunen igen ville være 
under administration.

Så når Enhedslisten ikke er inviteret med til bud-
getforhandlingerne er det altså hverken fordi vi 
ikke kan lide dem eller fordi vi ikke vil forsøge at 
forhandle med dem. Det skyldes alene, at de er 
fuldstændig ligeglade med, om deres forslag er re-
alistiske, og slet ikke tænker på, at kommunen også 
gerne skulle kunne betale regningerne efter et par 
år.

Derfor holdes
enhedslisten ude
af budget-
forhandlingerne
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danske børnecheck. I dag er der ikke meget fornuft 
i reglerne. Eksempelvis kan en EU-borger i dag få 
ret til danske dagpenge fra dag et på det danske 
arbejdsmarked. Det er ikke retfærdigt. Det kan en 
genindførsel af et optjeningsprincip rette op på. 

En anden løsning er, at ydelsen tilpasses leveom-
kostningerne i det land, hvor barnet bor. Jeg har 
naturligvis tænkt mig at blande mig så meget som 
overhovedet muligt i den her vigtige sag, og jeg ser 
frem til en god kamp. 
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EU skal levere svar til
migranter og flygtninge
I går fremlagde formanden for EU-Kommissionen, 
Jean Claude Juncker, sit forslag på en europæisk 
løsning på flygtninge- og migrationssituationen 
i EU. Juncker slog gode takter an. Styrket hjælp i 
nærområderne, styrket hjemsendelse af migrant-
er, der ikke kan få asyl, en hurtigere afklaring mel-
lem migranter og flygtninge, styrket europæisk sa-
marbejde og solidaritet og styrkede ydre grænser 
er alt sammen skridt i den rigtige retning.
 
Som tidligere udviklingsminister er jeg særligt 
glad for Junckers understregning af behovet for at 
styrke udviklingsindsatsen i Afrika, samt Junckers 
opfordring til, at alle EU-lande skal leve op til FN’s 
målsætning om at give 0,7 % af BNI i udviklingsbi-
stand.
 
Danmark har et retsforbehold, og det betyder, at 
der er dele af løsningen, som Juncker præsenterer, 
som vi ikke kan være en aktiv del af. Men det er 
meget vigtigt for mig, at selvom Danmark ikke kan 
deltage aktivt, vil vi ikke modarbejde en europæisk 
løsning. Lige nu ser vi en uheldig alliance ledet af 
den ungarske Victor Orbán, som tæller Rumænien, 

Tjekkiet, Slovenien, som aktivt modarbejder en 
fælles europæisk løsning. Det ligger ikke i Venstres 
DNA at lukke øjnene for problemer i den virkelige 
virkelighed.

Jean Claude Juncker



SKAT har den seneste tid været plaget af alt for 
mange skandaler. Det er ikke i or  ed de rette kom-
petencer.

Først og fremmest vil regeringen nu gradvis afskaf-
fe det særdeles fejlbehæftede inddrivelsessystem 
EFI. Systemet er så ineffektivt, at det ikke kan be-
vares. Samtidig igangsætter vi et omfattende men 
nødvendigt arbejde med et nyt og forenklet inddri-
velsessystem, der gerne skulle stå færdigt i 2019.

Derudover skal vi styrke sikkerheden omkring 
SKAT. Det er dybt kritisabelt, at det er lykkedes 
udenlandske kriminelle at snyde statskassen for 
6,2 mia. kr. i form af refusion af udbytteskat. Der-
for vil vi styrke overvågningen af alle udbetalinger, 
og helt konkret nedsættes en task force til kontrol 
af refusion af udbyttebetalinger. Samtidig vil vi op-
rette en anti-svindelenhed, som skal ruste SKAT til 

at håndtere international kriminalitet og sikre, at 
der ikke uretmæssigt fosser penge ud af statskas-
sen.

Derfor vil regeringen tilføre flere ressourcer til 
SKAT for at få SKAT tilbage på rette spor. 350 nye 
medarbejdere skal forbedre inddrivelsesområdet, 
mens 50 nye medarbejdere skal sikre kontrollen 
med udbytterefusioner.

Hverken den danske befolkning, SKATs medarbej-
dere eller det politiske system kan være tjent med 
en svækket skatteforvaltning.

Derfor opfordrer jeg til politisk ro og samling, og 
jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget i fæl-
lesskab vil tage ansvar for at få genoprettet tilliden 
til SKAT og skabe de optimale rammer for, at SKAT 
kan udføre sine opgaver effektivt. 

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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Oven på en dejlig sommer i det danske, har jeg ta-
get hul på et travlt, men spændende europapoli-
tisk efterår. Den nye Venstre-regering er kommet 
rigtig godt fra start og viser stor ansvarlighed ved 
at sætte vores retsforbehold til afstemning. Af-
stemningen den 3. december handler om, at vi skal 
gøre det sværere at være kriminel og mere trygt 
at være dansker. Svaret for mig er et klart ja til at 
vores retsforbehold skal erstattes af en tilvalgsord-
ning.
 
Derudover skal vi en gang for alle gøre op med vo-
res tossegode tilgang til at stramme skruen ekstra 
hårdt, når vi implementerer EU-lovgivningen. Det 
kvæler ganske enkelt vores landmænd og vores 
virksomheder. Det er der overhovedet ingen for-

nuft i. Det er derfor glædeligt at se, at Troels Lund 
Poulsen nu har fået til opgave at gå til kamp mod 
overimplementeringen. Vi skal skabe en fornuftig 
balance, hvor vi passer på vores natur samtidig 
med, at vi giver vores virksomheder ordentlige vil-
kår at arbejde under.
 
Den nye Venstre-regering har allerede vist så stort 
engegement i den europapolitiske debat. Det bli-
ver nødvendigt i et efterår, hvor der bliver mange 
kampe at kæmpe. Jeg ser frem til samarbejdet og 
til at tage min tørn i Europa-Parlamentet.

Med venlig hilsen
Ulla tørnæs (V), Medlem af europa-Parlamentet

eU
Af Ulla Tørnæs

sKAt ud af krisen
Af skatteminister Karsten Lauritzen (V)
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En af efterårets største kampe kommer til at tegne 
billedet for, hvordan vi i fremtiden kan indrette og 
bevare vores velfærdssamfund. Venstre har længe 
slået på tromme for, at det er på høje tid at gen-
finde en balance mellem arbejdskraftens fri bevæ-
gelighed og retten til nationale velfærdsydelser. Vi 
skal have et stærkt indre marked, hvor personer 
og varer kan bevæge sig frit og skabe vækst og ar-
bejdspladser, men der skal også være rimelighed 
i, hvornår man har ret til at modtage danske vel-
færdsydelser.
 
Meget tyder på, at de danske bekymringer nu giver 
genlyd i Bruxelles. Vi hører nemlig på vandrørene, 

at den ansvarlige EU-kommissær vil præsentere et 
oplæg til en ny – og forhåbentlig - mere fornuftig 
balance i december.
 
For at finde en ansvarlig løsning kan vi starte med 
at se på, hvem der har ret til at få udbetalt den 

Kamp for
dansk velfærd



April/maj Virksomhedsbesøg på Lundbeck, Lumsås
 Nærmere oplysninger i næste medlemsblad
 Arrangeres af Lokalgruppe Midt

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

5. juni Grundlovsmøde
 Nærmere oplysninger i næste medlemsblad   

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

Aktivitetsliste

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

28. okt. kl. 19.00 Virksomhedsbesøg på Sjællands pelsdyrfoder A.m.b.a.
 Gl. Nykøbingvej 201, Stårup 4573 Højby
 Virksomheden er vært ved et lille traktement efter rundvisning,
 hvorfor tilmelding er nødvendig senest 22.okt. til sekretær, formand
 eller Jørgen Lund Madsen formand for lokalgruppe Nord.  
 Arrangeres af Lokalgruppe Nord

3. dec. fra kl. 09.00 eU afstemning om Danmarks retsforbehold

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

25. februar kl. 18.00 Generalforsamling for Venstre og årsmøde for LOF
 Vi afholder generalforsamling på Baeshøjgård i Vig
 Kl. 18.00 Spisning for tilmeldte 
 Kl. 19.00 LOF årsmøde
 Kl. 19.30 Generalforsamling Venstre i Odsherred
 Det er nødvendigt at tilmelde til spisning. 2 retters menu inkl. et glas
 vin/øl/vand samt kaffe kr. 175 pr. person.
 Tilmelding foretages til sekretær S. Luckow eller formand H. Pigonska

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


