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Det er umuligt ikke at være ganske velfornøjet 
over de to valg, som nu er overstået. Europapar-
lamentsvalget den 26. maj viste klar fremgang til 
Venstre og mundede ud i et valg af 4 medlemmer 
til det kommende parlament. Vores kandidat Linea 
Søgaard-Lidell kom ind på det yderste mandat på 
Venstres liste. I sig selv en præstation for en kandi-
dat, der uden at være ret kendt i det offentlige rum 
pludselig dukker op og fører en veltilrettelagt kam-
pagne med klare budskaber. Jo, vi var stolte over 
vores kandidat fra Sjælland. 
Hvilke udfordringer venter der så vore valgte i 
Europarlamentet, og hvilke opgaver er vitale for 
danskernes forståelse af nødvendigheden af et 
bredt og konstruktivt samarbejde i Europa? Jeg 
kan pege på 4 områder, som falder i øjnene:

1)  Lav vækst og beskæftigelse i Europa
Der er brug for det liberale tankegods, så væksten 
i EU bliver løftet væsentligt. Alt for mange unge i 
Europa er uden beskæftigelse. Der må tiltag til for 
at rette op på dette fænomen.

2)  Sikkerhed og tryghed er truet
Vi så det i 2015 med kolossale flygtninge- og ind-
vandrestrømme op gennem Europa. Det er der nu 
taget godt hånd om, men yderkræfterne i det po-
litiske spekter puster til befolkningernes frygt. Vi 
ser udkrystallisering af kræfter, der vil en radikali-
sering. Vi må have de ydre grænser 
sikre, så trygheden indfinder sig i de europæiske 
befolkninger.

3) Klima og miljø
Lad det være sagt med det samme: Danmark er 
i gang med den grønne omstilling, men alene går 
det ikke. Det er et internationalt problem, så vi 
skal have alle med. En sand opgave for vore valgte 
parlamentarikere at argumentere for nødvendig-
heden for en omstilling i livsform og forbrug. Det 
koster mange penge, men alene kan Danmark ikke 

klare opgaven. Det burde være indlysende for alle. 
Det er og bliver et globalt problem, som Danmark 
nyttigt kan bidrage til. 

4) Skepsis og mangel på legitimitet
Venstre må arbejde for at formidle information 
og tale det europæiske fællesskab op. Vi vil ikke 
være med til at finde håret i suppen, hvor det i 
sig selv bliver et hovedformål. EU er og bliver et 
fællesskab, der skal finde løsninger på de grænse-
overskridende problemer. Hellere være med, hvor 
beslutninger træffes end sidde udenfor. 

Derfor Linea, til lykke med valget og pøj, pøj med 
de store spørgsmål i Europaparlamentet. Og tak til 
alle de gode V-folk, der arbejdede med på kampag-
nen i Odsherred enten med plakater, events eller 
uddeling af 1700 flyers. Vi har nu efter Brexit vores 
egen lokale repræsentant i Det europæiske Parla-
ment. Det er betydningsfuldt.

Og så har vi jo Jacob Jensen med et overordentligt 
godt genvalg til Folketinget. Jeg henviser til hans 
indlæg i bladet og må samtidig på vegne af Ven-
stre i Odsherred varmt ønske ham til lykke med 
det storslåede valg. Valgkampen blev ført med ar-
gumenter og passion for det, vi i Venstre står for. 
Resultatet kom i hus, ikke gennem agitation og 
overbudspolitik, men ved saglighed og god præ-
sentation af Venstres politik. Godt gået Jacob.

Kære V-venner
Af formanden for 
Venstre i Odsherred
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Af Jacob Jensen 
(V), folketingsmedlem
 
Den 5. juni 2019 var det Grundlovsdag – demokra-
tiets festdag. Og tilmed i år var det også valgdag til 
Folketinget. Det var kulminationen på en historisk 
lang valgkamp, hvor frugterne af indsatsen, ikke 
bare under valgkampen, men gennem de sidste 
fire år, skulle høstes. Og som man siger – eksamen 
er den flittige elevs fest! Og fest blev der – i hvert 
fald, når man ser på Venstres mandattal med en 
fremgang på hele 9 plus én fra Færøerne. Og mit 
personlige stemmetal røg også godt i vejret med 
over 25 procent i forhold til valget i 2015 og lande-
de på hele 7.412 stemmer. Ikke mindst i Odsherred 
og Kalundborg var vælgerne flinke til at stemme 
personligt på det lokale V-folketingsmedlem. Men 
også i Holbæk-området og ud over regionen var 
der fremgang.

Vi havde da også ført en god og synlig kampagne, 
hvor der dagligt var omtaler i avisen, mange fine 
annoncer med stærke anbefalere både i ugeaviser 
og på nettet, læserbreve, flyers i mange tusinde 

Tak for indsatsen

postkasser, valgplakater i tusindvis af lygtepæle, 
daglige videoer på Facebook, reklamer i både bio-
graf (herunder i Vig bio) og radio. Og ikke mindst 
de mange lokale Venstre-ambassadører, som på 
gader og stræder lagde et godt ord ind gjorde, at 
så mange fulgte opfordringen. Derfor skal der lyde 
en stor TAK til alle, der bidrog med stort og småt. 
Det store engagement lover godt for fremtiden. 
I skrivende stund er regeringsforhandlingerne sta-
dig i gang. Hvad det ender med, kan kun tiden vise. 
I Venstre er vi parate til at bruge vores styrkede an-
tal mandater til konstruktivt at trække Danmark i 
en fortsat positiv retning. Om Socialdemokraterne 
tager imod det, eller lader sig låse fast af den yder-
ste venstrefløj, må vi afvente at se. Jeg håber blot, 
at vores budskab fra valgkampen om at undgå de 
mest ekstreme kræfter, også vil gælde fremadret-
tet. Og så vil jeg gøre, hvad jeg kan, for fortsat at 
leve op til lokalområdets tillid ved at være tæt på 
dig og din hverdag. God sommer til alle!

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

OVERNATNINGER

handicapværelser 

ELLINGEBJERGVEJ 1,  HØJBY
info@hotelhoejbysoe.dk  –  www.hotelhoejbysoe.dk

MØDER/KURSER
Mange møde- og grupperum 

fra 8 -100 pers. 

70 20 11 33
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I skrivende stund har vi netop fået en ny regering. 
Det er øjensynligt en regering med et eneste for-
mål, nemlig at forsøge at tømme statskassen, og 
dermed danskernes lommer.
I Odsherred kan vi drage paralleller til den nye re-
gering, vi har også en socialdemokratisk ”regerings-
leder”, og regeringen, eller konstitueringsgruppen 
om man vil, gør hvad de kan for at tømme kommu-
nekassen.
Fælles for begge er, at det er borgernes penge de 
bruger løs af, og deres store problem er, at på et 
tidspunkt løber de tør.
I Venstre vil vi ikke lade hånt om skatteydernes 
penge, vi arbejder på højtryk for at kommunens 
økonomi ikke ender helt ude over kanten.
Vi har været godt på vej, hvilket har medført et to-
talt anlægsstop og en ikke uvæsentlig reduktion i 
kommunens driftsudgifter.
I Venstre vil vi arbejde hårdt for, at kommunen først 
og fremmest overholder budgetterne. Derudover 
stiller vi fremadrettet spørgsmål til alle tillægsbe-
villinger samt budgetoverskridelser.
Odsherred kommune har ikke råd til flere fejltrin, 
og vi vil arbejde hårdt for at det ikke sker.
Økonomien optager en stor del af det politiske ar-
bejde lige pt., hvilket i virkeligheden godt kan ærg-
re undertegnede. I Venstre vil vi jo langt hellere for-
søge at udvikle kommunen, og forsøge at tiltrække 
arbejdspladser og deraf følgende bosætning. Dette 
forudsætter bare at der er styr på økonomien.
Ved siden af arbejdet med økonomien har vi gang 
i en revision af skoleområdet, denne gang med 
fokus på det specialiserede område. Odsherred 
kommune er tæt på at være danmarksmester i at 
ekskludere børn fra folkeskolen og ud i (dyre) spe-
cialtilbud.
Vi ønsker ikke at øge eksklusionen, vi ønsker nød-
vendigvis heller ikke at øge inklusionen. Vores stør-
ste ønske er at hjælpe barnet/den unge, så de kan 
få en god start på livet. Kort sagt, så ønsker vi at 
sætte barnet før systemet.

Gruppeformanden 
har ordet

En anden ting der optager byrådsgruppen er kom-
munens fremtoning. Vi får til stadighed af vide at vi 
er en turistkommune, det kan dog være svært at få 
øje på når man kører rundt i kommunen. Overgro-
ede skilte og halvgrønne fortove er desværre ikke 
et sjældent syn.
I Hørve tog de sagen i egen hånd, brugte en halv 
dag på at få byen gjort præsentabel, og hold da op 
hvor er det blevet flot, stor respekt herfra!
Det kan dog undre at borgerne selv skal gøre byen 
ren, mig bekendt har det altid været noget kom-
munen tog sig af. Jeg mener dette er et udtryk for 
dårlig forvaltning, det må være muligt at koordine-
re renholdelsen af de grønne arealer, på en måde 
så kommunen fremstår pæn og ren.
Lige meget hvilke sager vi snakker om, så er det 
vigtigt for os i Venstre, at vi søger det brede sam-
arbejde. Vi har ingen intentioner om at være den 
sure opposition, der sidder med korslagte arme og 
brokker sig over rigets tilstand. Vi skylder borgerne 
i Odsherred, at passe godt på forvaltningen af de-
res penge.
Jeg vil med dette indlæg samtidig gøre opmærk-
som på, at jeg med glæde deltager i arrangemen-
ter rundt i kommunen, både arrangementer i Ven-
stre-regi men også alle andre. I skal derfor ikke 
holde jer tilbage med at kontakte mig, og så vil jeg 
så vidt som overhovedet muligt finde plads i kalen-
deren.
Nu står sommeren for døren, og byrådet holder fe-
rie hele juli måned. Vi vil bruge ferien på at lade op, 
og gøre os klar til efterårets budgetforhandlinger. 
Det bliver en vigtig tid, hvor vi endnu en gang skal 
stå vagt om forvaltningen af skatteydernes penge.
I ønskes alle en rigtig dejlig sommer, og jeg glæder 
mig til at fortsætte arbejdet efter ferien!

Mathias K. M. Hansen
Gruppeformand
Venstre i Odsherred
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Af Helge Fredslund 
medlem af byrådet

På en ellers dejlig aften, den 28. maj, havde jeg 
nær fået kaffen galt i halsen.  Et opslag på Face-
book fangede pludselig min interesse. På det stod 
der med stor fed overskrift: EN ANSTÆNDIG FLYGT-
NINGEPOLITIK.  
What, tænkte jeg, det må jeg hellere se lidt nær-
mere på. Det viste sig, at der blev indbudt til en 
Event foran Ungehuset i Nykøbing mandag den 3. 
juni med dette emne. 

Da jeg nærstuderede, hvem der stod som indby-
der, viste det sig, at det var SF, EL og Alternativet. 
Det er  jo som sådan helt legalt, men ved nærmere 
eftersyn viste det sig også, at Integrationsrådet var 
medindbyder, og det trikkede mig i den grad. At 
et kommunalt nedsat råd, hvor jeg selv er medlem 
af følgegruppen, er medindbyder, alene sammen 
med hele den yderste venstrefløjs sammenrend, 
til et varmt landspolitisk emne, som endda er et 
betydeligt tema i valgkampen til folketingsvalget, 
blot 2 dage senere, kunne jeg bare ikke acceptere. 

Jeg kontaktede samme aften borgmesteren, for at 
høre hans mening, men han var, ikke uventet, lidt 
tilbageholdende. Direkte adspurgt om det betød, 
at han bakkede initiativet fra Integrationsrådet op, 
forblev ubesvaret. 

Jeg protesterede på Facebook, men blev efterføl-
gende nærmest udråbt som en meget menneske-
fjendsk person. 

Da sagen var meget principiel for mig, var der ikke 
andet at gøre end at begære den i byrådet, og i 
skrivende stund, var den på mødet i går. 
Jeg forsøgte at argumentere for det principielle i 
sagen, men blev af Arne Mikkelsen nærmest igen 
udråbt som menneskefjendsk. Og det fortsætter 

Hvad skal vi med et 
integrationsråd?

i dag med et opslag på Facebook fra selvsamme 
Arne Mikkelsen.
Jeg bliver simpelthen provokeret af den påstand 
om, at jeg ikke er klar til at være medmenneske. 
Hvad i alverden er det for noget vrøvl? Det er jo 
ikke det, det handler om. Enhver, der kender mig 
ved, at jeg på visse punkter er betænkelig ved den 
førte integrationspolitik, og at jeg selv har en syrisk 
flygtningefamilie i en af mine lejeboliger. Manden i 
familien er på min lønningsliste, og jeg har hjulpet 
ham i gang på arbejdsmarkedet. 
Den her sag drejer sig ene og alene om, hvad et 
kommunalt råd kan tillade sig af politisk aktivitet, 
og det 2 dage før et folketingsvalg. Under debat-
ten i byrådet var det ikke mig og Venstre der kom i 
stormvejr, som Arne Mikkelsen så brændende øn-
skede sig, men tværtimod ham selv, sammen med 
integrationsrådets ageren lige før et landsvalg. Fra 
hele det politiske spektrum, dog med undtagelse 
af EL, blev der taget afstand fra fremgangsmåden. 
R undlod at give sin mening til kende. Arne Mik-
kelsen udvidede endda sin udemokratiske ageren, 
til at strø om sig med paroler, manifester og andre 
landspolitiske emner udi flygtningepolitik. 
Det her er Odsherreds Integrationsråd og dets ar-
bejdsform, som er stillet til debat. Jeg er tilfreds 
med at borgmesteren foreslog, at få Integrations-
rådet til en kammeratlig samtale i ØU.

Til slut vil jeg gerne understrege, at jeg er meget 
optaget af at Odsherred stadigvæk har et Integra-
tionsråd, da jeg mener at funktionen er vigtig. Det 
kræver bare, at man kan finde ud af at agere i det 
rum. 
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Geopark Odsherred
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Geopark Odsherred
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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 egentligt? Hvad sparer forbrugeren, og 
hvordan ser der egentlig ud inde i den runde silo?
Varmeværkets formand gennem mange år Rene´ Pape fortæller 
historien og svarer på spørgsmål.
Adressen er: Getsøvej 16, 4500 Nykøbing Sj.

Der arbejdes ihærdigt med Sommerfesten 2019. Vi skal naturligvis 
nyde lidt godt sammen og blive inspirerede af en af vore dygtige 
landspolitikere. Nærmere oplysninger sendes separat, når detaljer-
ne er faldet på plads.

Folkemøde i Odsherred Kommune på den Rytmiske Højskole
Folkemødet finder sted på den Rytmiske Højskole, Jyderupvej 18, 
4560 Vig. 
Program udsendes, når det er klar. 

Virksomhedsbesøg hos DanTools A/S
En meget spændende virksomhed med en historie, og som har 
ekspertise i støbeværktøj og sprøjtestøbning af meget små emner/
microemner. 
Virksomheden er beliggende: Byhavegårdsvej 2, 4571 Grevinge. 

Aktivitetsliste 2019
Arrangementerne er åbne for alle. Såfremt der skal foretages valg, kræver det medlemskab af Venstre.

15. august kl. 19.00

Ultimo august/primo september
Sommermøde

Lørdag den 7. september kl. 
09.00 – 17.00

Mandag den 23. september 
kl. 19.00

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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Af Karina Vincentz 

I skrivende stund arbejdes der på at blive skrevet 
et regeringsgrundlag og det er med bekymring, jeg 
tænker hvad det kommer til at betyde for vores fri-
skoler i Odsherred.
For både fagbevægelsen og S har de sidste år tord-
net mod de friskolerne og har ikke har lagt skjul på 
at de mener de er overbetalte og derfor skal sæt-
tes ned i tilskud. Dette skulle hindre at tilgangen til 
de frie skoler standses, så der kommer flere børn i 
folkeskolen.

Men det er ren Københavneri og ude af trit med 
virkeligheden herude på landet.

Jeg medgiver gerne, at der i København er nogle 
privatskoler for de velstillede, der fint kunne ek-
sistere med et nedsat tilskud. Det er skoler, hvor 
forældrebetalingen i forvejen er meget høj og hvor 
elevsammensætningen ikke afspejler det omkring-
liggende samfund.

Men sådan er det jo ikke i Odsherred!
I Odsherred er de frie skoler en del af vores samle-
des skolevæsen.  De er ikke for de velstillede, men 
for helt almindelige mennesker og sådan skulle det 
gerne blive ved med at være.

Jeg vil vove den påstand at det bliver meget dyrere 
for Odsherred, hvis ikke vi havde de frie skoler.
Her er de tørre tal:

En folkeskoleelev i Odsherred kostede i 2018 kr. 
79.200 , dette er noget højere end landsgennem-
snittet som var  kr. 68.300 

En friskoleelev kostede kr. 52.652  om året og altså 
sparede Odsherred godt kr. 26.000  hver gang en 
elev valgte en friskole frem for folkeskolen. 
Som liberal kan jeg godt lide der er noget at væl-

Der er ren 
Københavneri

ge imellem, jeg kan godt lide at hver enkelt familie 
har mulighed for at vælge den skole, der lige netop 
passer bedst ind i den enkelte familie og barns liv.  
Der kan være mange årsager til at skifte skole, men 
skyldes som oftest mistrivsel. 

En nedsættelse af tilskuddet til de frie skoler, vil 
øge forældrebetalingen og kan betyde at det kun 
er de økonomisk velstillede der får mulighed for at 
vælge den mulighed.

Vi skal have en stærk folkeskole og gerne en der er 
familiernes førstevalg, men det gør vi altså ved at 
putte mere kvalitet ind i den og ikke ved at gøre de 
frie skoler dårligere.

Så jeg håber at S indser at der er en verden uden-
for København og der er en fælles interesse i, at 
vi også fremover kan tilbyde vores skoleelever et 
mangfoldigt skoletilbud i Odsherred. Et skoletilbud 
bestående af både folkeskoler og de frie skoler.
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Af Erik Winther, medlem af byrådet

Ja, det håber jeg virkelig. Ellers bliver det både dyrt 
og også fattigt for Odsherred Kommune. Dyrt, fordi 
der skal bruges flere kommunale kroner i de mange 
foreninger og fattigt, fordi frivillige ikke får fornøjel-
sen af at gøre noget for de mange borgere, der ikke 
har overskud til at gøre noget for andre.

Min familie har altid været med i frivilligt og uløn-
net foreningsarbejde. Min far, Søren, kom i 1937 
fra København og deltog straks i foreningsarbejdet 
og var aktiv i Fårevejle Boldklub og med til at stif-
te Kirkebyens Borgerforening. Min bror, Poul, født 
i 1940, var ligeledes aktiv i foreningsarbejdet, både 
i fodbold og senere i håndbold. Derfor var det na-
turligt, at jeg i 1964 var med til at bygge Fårevejle 
Hallen, som jeg i 2 omgange har været formand for. 
2 af børnebørnene, Mads og Nikolaj er aktive som 
fodboldspillere i FB og Mads er ligeledes træner i 
klubben.

Jeg har siden 1955 spillet fodbold i FB og stoppede 
først som Old boys i 1985, da fibersprængninger be-
gyndte at komme. Min læge, Jens Skipper, diktere-

Er der ildsjæle og 
frivillige om 10 år?

de mig til enten at løbe maraton eller at spille tennis 
og jeg valgte det sidste.  Jeg blev tennisinstruktør på 
landsplan og var i 5-6 år med i Vlasim i Tjekkiet som 
chef for en gruppe fra hele DK. Det var fantastiske 
personer og flere af dem ser jeg stadig her 10-12 år 
senere.

Landets første tennisskole for ungdommen var også 
min idé, og de unge var virkelig glade for initiativet 
og tennissen blomstrede i Vestsjælland.

Det her er ikke skrevet for at prale, men for at for-
tælle unge, at der kan være store ulønnede gevin-
ster ved at gøre noget for andre.

I 1977 var jeg med til at starte Fårevejle Boldklubs 
Venner, da der var et kæmpe hul i boldklubbens 
kasse. Vi var nogle gamle, stivbenede fodboldspille-
re, der gerne ville hjælpe med at fylde den tomme 
kasse op. Og tænk bankospillet har snart kørt i 42 år. 
Det var slet ikke meningen. Da boldklubben bygge-
de et 800 m2 nyt klubhus, kunne Vennerne lægge 
ca 1.3 mill i kassen.

Hvad er mine ønsker for fremtiden? Fodbold er ikke 
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Din lokale fotograf

 

Fotografen i Odsherred
Palle H A Ankerstjerne Schjerning

Udsigtsvangen 12, Strandhuse · 4500 Nykøbing Sjælland
Tlf.: 31221125 · www.fotograf-odsherred.dk

bare en sommersport, men en helårssport. Klub-
berne i Odsherred, har sammen med DBU har lavet 
et flot oplæg, som politikerne ikke vil drøfte med 
klubberne. Odsherred Kommune er den eneste i 
landet, der ikke har prioriteret kunstgræsbaner. De 
omkringliggende kommuner har besluttet, at der 
hvert år anlægges en kunstgræsbane. De lokale 
fodboldklubber har lavet et fælles udspil i samar-
bejde med DBU om at fordele kunstgræsbanerne, 
så flere klubber udnytter faciliteterne imellem sig. 
Men tænk A-krobaterne vil ikke en gang i dialog 
med dem?  Mit ønsker er, at der kommer mindst 
3 kommunale kunststofbaner de næste 1-2 år. Og 
som jeg tidligere har skrevet, skal der satses mere 
på grovkulturen end på finkulturen.

Der skal bruges frivillige i foreningsarbejdet, og 
hvordan får vi det? Det er en kæmpe opgave, da 
mange har nok i sig og forventer, at andre gør arbej-
det. ”Vi har brug for dig” så spørg bare og bed om 
hjælp til foreningsarbejdet og fortæl, det er med-
lemmernes forening og ikke bestyrelsens. Der skal 
være et ejerskab og en glæde ved at gøre noget for 
andre. Det er berigende at være frivillig. Jeg taler af 
erfaring. Har du aldrig været frivillig? Så prøv det.
Vi mangler fyrtårne i Kommunen. Mit ønske er, at 
Skamlebæk Radiostation bliver det nye Lousianna 
og kan tiltrække hundrede tusinde turister om året. 
Øltårnet skal renoveres med en ny elevator, så turi-
ster kan komme op på platformen for at se, hvordan 
det hele ser ud, sådan lidt for oven. 

Tænk hvis der ved Dragsholm Slot blev opført Ola-
fur Eliassons kunstværk. Så kunne der trækkes end-

nu flere turister til. Da jeg var ung, kom der årligt 
25.000 for at se Jarlen af Bothwell. Det er muligt, 
at Geoparken trækker folk til, men for mig er der 
stadig lang vej til den helt store succes. 

Lad os da tænke og arbejde stort i stedet for altid at 
have bagdelen i Sejerøbugtens vandskorpe.
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Formand 
Kai Hansen
Klintvej 37, Klint Strand
4500 Nykøbing Sj
Tlf.: 59 64 11 09 
Mobil: 40 10 52 06
kaikyrios@icloud.com

Næstformand 
Per Nielsen
Garboparken 33
4550 Asnæs
Tlf.: 40 72 95 18
lp-nielsen@mail.dk

Sekretær 
Susanne Luckow
Dybesøvej 29
4581 Rørvig
Tlf.: 
luckow@post4.tele.dk

Kasserer 
Gunnar Frandsen
Hvilehøjvej 7
4550 Asnæs
Tlf.: 33 32 10 24 / mobil 26 25 33 32
gef@helle-gerd.dk

Bestyrelsesmedlem 
Lis Lykke
Klint Havnevej 13 F
4500 Nykøbing Sjælland
Tlf: 28 11 02 44
lis@lislykke.dk

Bestyrelsesmedlem 
Catherine Bendixen
Kokkevang 9, Nyrup
4500 Nykøbing Sjælland
Tlf: 53 60 65 50 Mobil: 
catbendixen@gmail.com

fmd. Lokalgruppe Nord
Pia Gade
Dybesøvej 2
4581 Rørvig
Tlf.: 20 12 91 19
pia.gade@hotmail.dk

BESTYRELSEN 

I  ODSHERRED 2019
fmd. Lokalgruppe Midt 
Annelise Hansen
Høvevej 34
4520 Fårevejle
Tlf.: 60 61 15 05
anneliseh@ymail.com

fmd. Lokalgruppe Syd 
Jørn Højgaard
Liljevænget 15
4550 Asnæs
Tlf: 59 65 16 74/ mobil 53 38 49 22
joernoglise@hotmail.com

Palle H.A. Ankerstjerne Scherning
Udsigtsvangen 12, 
Strandhuse
4500 Nykøbing Sj.
Tlf.: 31 22 11 25 && 33 22 11 25
palle@fotograf-odsherred.dk

Suppleanter 
Hanne Pigonska
Grundtvigsvej 27
4500 Nykøbing Sj.
Tlf.: 40 83 73 58
hapi@odsherred.dk

VU repræsentant
Mathias Vingård
Nørreled 3
4581 Rørvig
Tlf.: 31 38 18 22
vingaard33@hotmail.com

Observatør til byrådsgruppen
Kai Hansen

Suppleant
Lis Lykke

Medlem af Europaudvalget.
René Pape


