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Fokus nr. 17. 

Nyheder og drøftelser fra SF i Odsherred. 

D: 07.07. 2021 

Redaktion: Arne Mikkelsen, Bispevej 16, 4500 Nykøbing Sj. (ansvarshavende). 

Tlf.2984.5851; E – mail: armi@nyka.dk 

   
Kopiering mv. anbefales. 

Deadline for næste nr.: 4. november 2021. 

 

Her er så de 8 kandidater, som SF Odsherred stiller op til byrådsvalget i 

november. Fra venstre. 

 

Torben Kjeldsen, Pia Skydsgaard, Mogens Møller, Arne Mikkelsen, Mette 

Feenstra, Ejnert Sørensen, Gitte T Henriksen og Frank Buch. 
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Gennemgang af nogle udvalgs – og byråds forløb. 

Det følgende bliver beskrivelse af nogle dele af arbejdet. Jeg starter med at følge op på de områder 

som blev omtalt i sidste nr. og som ikke var endeligt afklarede. 

 

Af AM: 

       Byrådsmedlem SF. 

 

Forholdene på vores plejecentre. 

Det er jo altid således, at det er de forhold som ”går galt” der vækker opmærksomhed og kalder på 

ekstraordinær politisk handling. I sidste nr. af Fokus omtalte jeg en sag fra Solvognen, hvor en be-

boer ikke fik hjælp til toiletbesøg mv. Situationen afslørede, at vi har problemer med kompetencer 

og ligeledes med hvilke handlinger der skal foretages af hvem, når en situation for en borger påkal-

der ekstra opmærksomhed.   

Jeg har sikret, at det er blevet drøftet indgående i udvalget. Administrationen strammer op på de 

kompetencer og procedurer, der skal handles efter. I Social -og Forebyggelsesudvalget er vi enige 

om, at afsætte nye midler til kompetenceudvikling. 

Der er et stort sygefravær på plejecentrene og i hjemmeplejen. Det er tiltaget betydeligt her under 

Corona krisen. Center for Omsorg og Sundhed forventer en stigning i sit merforbrug på 4,2 Mill. kr. 

siden sidste opgørelse i slutningen af februar. Årsagen er primært en stigning i sygefravær. En så-

dan stigning har klart sammenhæng med et dårligt arbejdsmiljø. Det var besluttet at sammenlægge 

hjemme – og sygepleje, men det er ikke sket, og den estimerede gevinst der var beregnet ved denne 

ændring, er pt. en overskridelse af budgettet, samtidig med at sammenlægningen ikke er gennem-

ført. Det er helt klart, at den udvikling kalder på et politisk initiativ. SFs gamle plan om at organi-

sere hjemme – og sygeplejen samlet og i mindre selvstyrende grupper skal vi have i spil. Visitation 

og Controllere skal med i gruppen, der skal have en afdelingsleder samtidig med at teamledelsen 

forsvinder. Der skal altså kun være 3 ledelseslag. Centerledelsen skal måske styrkes med souschef. 

Vi forbereder et forslag herom. 

Læger tilknyttet plejehjemmene 

Regionerne, KL og Lægernes organisation PLO indgik i 2016 en aftale, hvorefter der kunne tilknyt-

tes læger fast til plejecentrene. 
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Erfaringerne hermed er, at dette har styrket samarbejdet mellem lokale lægepraksis og plejehjems-

personalet. Der har kunnet konstateres et klart kvalitetsløft af kerneopgaverne, noget vi jo har erfa-

ret er ret nødvendigt i Odsherred. Derfor har Social – og Forebyggelsesudvalget valgt, at det skal 

prioriteres og drøftes i forbindelse med budget 2022. 

Produktionskøkken. 

De to køkkener vi etablerede i 2007, og som leverer varm mad til plejecentre, Siriusparken og sund-

hedscafeen i Nykøbing, foruden mødeforplejning til administrationen og til skolerne, er så ned-

slidte, at det er nødvendigt med en udskiftning. Jeg opfatter, at der er tale om ”kritisk infrastruktur.”  

Der er to løsningsmodeller: 

1: Området udliciteres. 

2. Der sker en tilpasning (omplacering). 

• Omsorg og Sundhed (centret hvorunder madproduktion henhører) har ikke en økonomi så de 

kan oprette produktionen. Ej heller til den løbende vedligeholdelse. 

• Det er ikke en mulighed at finansiere ved at hæve madprisen. 

Socialudvalget blev enige om, at vi ville forfølge punkt 2. I forhold til en administrativ indstilling 

på følgende præmis: 

Vi reducerer udgifterne ved at samle produktionen i et køkken. Samtidig skal der gives en tillægsbe-

villing til løbende vedligehold og til nyinvesteringer. Den beslutning har byrådet efterfølgende til-

trådt, dog uden at sætte beløb på. 

I byrådsdebatten fremførte jeg, at der for SF ville være et perspektiv i, at udbygge det ny køkken så 

meget, at det også kunne levere varm mad til hjemmeplejen. Det kom ikke med i forslaget, men bli-

ver et SF-forslag i økonomiforhandlingerne for budget 2022.  

Det vil dels give lokale arbejdspladser, men samtidig også modvirke at den færdige mad (kølholdt) 

skal køres over 100 km., før den kan leveres. Her ud over er det generelt en holdning, at de ydelser 

som fællesskabet giver, bør leveres ved indsats fra fællesskabet. I det her tilfælde fra kommunen. 

Stor debat om ”gammel” fredningssag. 

Byrådet besluttede i juni 2020 at være medrejser af en fredningssag sammen med Danmarks Natur-

frednings forening. Fredningen drejer sig om Skamlebæksletten, Veddinge bakker og Bollinge 

bakke. I alt en udvidelse på ca. 82 ha til i alt 168 ha. 

Fredningen lægger vægt på, at bevare og udvikle områdets naturværdier, samt at sikre offentlighe-

dens adgang. 

Der var fremført protester over processen og mod kommunens deltagelse. Nogle af de fremførte 

indsigelser blev fulgt, men det var helt klart ikke nok. Derfor beslutt3ede Økonomiudvalget, for at 

imødekomme borgerne, at der blev holdt et borgermøde om sagen før byrådet igen traf en beslut-

ning. Selve fredningsprocessen tager tid. 
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Et af emnerne der kom frem på borgermødet, nok mest for at begrænse fredningen, var at de kreatu-

rer der går ude på området hele året, bl.a. for at modvirke at det ”springer i skov,” i hårde vintre må 

have fodertilskud. 

  

 

Administrationen havde peget på, at et område med fodertilskud kunne være udenfor det egentlige 

fredningsområde. 

Da sagen igen blev behandlet i byrådet, var der ikke mere et enigt byråd for fredningen. Der var 

gået valgkamp og politik i sagen. Resultatet blev som følger: 

Nyt Odsherred, Venstre og Dansk Folkeparti foreslår, at Odsherred Kommune fremsætter 
forslag til fredning af Skamlebækssletten (scenarie 1 fra byrådets dagsorden den 30/6-20. 
Pkt. 89) og dermed handler det ikke om den store fredning, men fredning af et mindre areal 
og samtidig foreslås at Odsherred Kommune ikke går sammen med DN om den udvidede og 
vidtgående fredning af Veddinge Bakker. 
  
For stemte: N, V, O og Felex Pedersen (A) 
Imod stemte: A (undtagen Felex Pedersen), B, F og Ø 
  
Forslaget faldt. 
  
Derefter blev indstillingen fra Miljø- og Klimaudvalget sat til afstemning. 
Den administrative indstilling suppleret med: Det præciseres at forslaget til fredning ikke 
er et endeligt fredningsdokument. Det er et forslag til fredning som Fredningsnævnet skal 

Fra området der foreslås fredet. 

Billede fra bilaget. 
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beslutte at rejse en fredningssag på baggrund af. Derefter skal Fredningsnævnet via dialog 
og forhandlinger med grundejerne, offentligt møde, besigtigelser m.v. beslutte en fredning 
som sidst skal behandles i sin helhed i Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
I fredningsnævnets fremtidige dialog med grundejerne, vil kommunen gerne deltage i dia-
logmøde med samtlige lodsejere og DN, hvor stiforløb og adgangsveje til området ses i et 
overordnet perspektiv i forhold til de ønsker som de forskellige parter har. På den måde 
får alle parter mulighed for at fremkomme med input og synspunkter, og det afklares hvor-
vidt der kan findes en samlet løsning, der imødekommer flest muligt, og samtidig har fokus 
på biodiversitet i den fremtidige stiføring af Højderygsstien. 
  
For stemte: A (undtagen Felex Pedersen), B, F og Ø 
Imod stemte: N, V, O og Felex Pedersen (A) 
  
Forslaget godkendt. 
  
Mindretalsudtalelse: 
Nyt Odsherred, Venstre, Dansk Folkeparti og Felex Pedersen (A) ønsker kun en fredning af 
Skamlebækssletten og ønsker ikke at fredningsforslaget også skal omfatte en udvidelse af 
den eksisterende landskabsfredning af Veddinge Bakker. Dermed udgår §34-forbuddet, til-
skudsfodringen kan fortsætte og det foreslåede stisystem og eventuelle nye stisystemer 
skal aftales i enighed med lodsejerne. 

 

Felex Pedersen havde klare og velbegrundede argumenter, der mest var centreret omkring hans jagt-

interesser. Det var derimod svært at forstå resten af modstanderne på andre måder, end at de sætter 

hensynet til private interesser, her mest retten til at begrænse offentlighedens adgang mest muligt, 

over de generelle naturinteresser. 

 

En landmand på Skamlebæksletten aflivede i frustration 8 af sine 19 køer. Han sikrede sig, at miljø-

minister Lea Wermelin, der var på besigtigelse sammen med borgmester og personer fra 
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administrationen fik syn for hans reaktion. Landmandens argument er, at hans usikkerhed for den 

fremtidige drift er blevet for stor med den planlagte fredning. Han har rundet de 60 år, og har planer 

om at sælge gården. Nu frygter han, at fredningsplanerne vil nedsætte hans ejendoms værdi. De afli-

vede kreaturer var hobet op i en klump, og et dyr hang angivelig ud fra en traktorgrab. Dyrene er 

kørt til destruktion efterfølgende! 

Det står klart, at fredningstilslutningen bliver et emne i den kommende valgkamp. 

                                                                           --- 

 

   

Ejnert Sørensen på Facebook. 

Ejnert er sekretær for SF Odsherred. 

Udtalelse om ovennævnte slagtning af 8 køer.  Ejnert opstiller for SF til byrådsvalget. 

 

                                                                             --- 

 

SF-Odsherred                                  
Offentliggjort af  

Ejnert Sørensen                                                Børn hjem 

                                                           

Det var ganske unødvendigt. Det var et stunt der 

skulle bevæge os alle. Ikke mindst ministeren. Fred-

ningsforslaget er rettet til, så hans problem er langt 

mindre. Hold op med at hyle. Vær stolte over at 

endnu et stykke natur får mulighed for at glæde alle 

vi mennesker der holder af den. Læs teksten på Ods-

herred kommunes Politikerweb 

 

https://www.facebook.com/SFOdsherred/?__cft__%5b0%5d=AZVhZ-UjDYLXtA9x6klvGR4kjx0esnj8gpQPTzqJHIbxtK7c_6TUSxKZo1WC5kUEOI00Cyj-Ix-fOowF4MfMl_0JfZpNJTTdiInK3fiF3C7teJfKOqDiUkl4is2dTcW9XDQKo-MnN9qT9LAdr19TpfsZrU2P4wEflgtPQyir64whmW-IZtch5k8v0C86EZBpKI0x4q_YEBpkU58SZqxijST7czqHgLfdjelPjuoQ3WIuBw&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/ejnerts?__cft__%5b0%5d=AZVhZ-UjDYLXtA9x6klvGR4kjx0esnj8gpQPTzqJHIbxtK7c_6TUSxKZo1WC5kUEOI00Cyj-Ix-fOowF4MfMl_0JfZpNJTTdiInK3fiF3C7teJfKOqDiUkl4is2dTcW9XDQKo-MnN9qT9LAdr19TpfsZrU2P4wEflgtPQyir64whmW-IZtch5k8v0C86EZBpKI0x4q_YEBpkU58SZqxijST7czqHgLfdjelPjuoQ3WIuBw&__tn__=-%5d%2CP-R
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Lisbeth Bech-Nielsen                               Facebook 26.04.2021 
 Folketingsmedlem SF, pt.  på barsel.  

Om de danske børn i Syrien. Jeg er på barsel, men har nogle tanker om de danske børn i de syriske 

fangelejre. For situationen er ikke bare umenneskelig og amoralsk overfor børnene, det er også uan-

svarligt, historieløst og farligt. 

Lad os starte med børnene. For hvornår skiftede vi spor og lod børn betale for deres forældres fejl 

eller endda forbrydelser? Hvornår lod vi små børn rådne op i uhumske lejre, hvor de hvert eneste 

øjeblik kan risikere at blive kidnappet af IS for at blive hjernevasket til terrorisme? Hvor de ikke har 

nogen udsigter til nogensinde at blive fri igen. Tænk, hvad det gør ved små børn.  

 

Men det er også uansvarligt at efterlade børnene og deres mødre. For hvad kan kurderne, der be-

kæmpede Islamisk Stat eller andre i fremtiden lære af Danmark? Jo, at vi ikke vil tage ansvaret på 

os og tage vores egne hjem til retsforfølgelse. I stedet hænger kurderne på overfyldte lejre. Vi siger 

til dem: ja, I nedkæmpede IS for vores alle samens skyld, jeres mænd og kvinder døde, men vi gider 

ikke tage vores egne statsborgere hjem - dem må I opbevare evig tid. I har jo heller ikke andet at 

lave, når I ikke lige skal håndtere Erdogan, forfølgelse og den slags.  

 

Så omverdenen kan lære at Danmark ikke vil tage ansvaret på os - det er uansvarligt, for det betyder 

at vores allierede ikke kan stole på os.  

 

Det er også historieløst. For når statsministeren og andre siger at det her er en unik situation og vi 

ikke kan forvente at disse kvinder kan få en passende dom i en dansk retssal, så tænk på 2. verdens-

krig. Landsforrædere, der havde hjulpet Hitler og Nazi -Tyskland med deres terrorregime, blev hen-

tet hjem efter krigen for at blive retsforfulgt og straffet. Udover folk der havde begået mange drab 

på danskere, arbejdet for Gestapo eller terrororganisationer som Petergruppen.  

                                                                       --- 

 

FNs Flygtninge dag. Den 19. juni. 

 

Familier kan blive splittede hvis Danmark udviser flygtninge til Syrien u7nder påskud af, at der nu 

er sikkert. FN vurderer at det overhovedet ikke er sikkert, heller ikke i de såkaldte ”sikre områder” 

ved Damaskus. I skrivende stund har mindst 37 syrere fået besked om at ve3nde hjem. De er vurde-

ret til at være i en såkaldt udsendelsesposition. 

På den internationale flygtninge dag blev der protesteret højlydt her over. Amnesty International har 

dokumenteret grove menneskerettigheds krænkelser i de såkaldte sikre områder. Det har drejet sig 

om vilkårlige arrestationer, tortur laboratorier, og generelle angreb på hjemvendte med mord til 

følge. 

Danmark vil ikke have diplomatisk kontakt til styret. Vi anerkender det rent faktisk ikke. Hverken 

USA eller FN vil garantere for hjemsendte syreres liv. Alligevel mener regeringen det er forsvarligt 

at sende dem hjem. Radikale, Enhedslisten og SF har protesteret her imod. Vi kræver stop for hjem-

sendelser indtil FNs flygtningekommissariat meddeler at en hjemsendelse er forsvarlig. 

https://www.facebook.com/lisbethbechpoulsen/?__cft__%5b0%5d=AZVhZ-UjDYLXtA9x6klvGR4kjx0esnj8gpQPTzqJHIbxtK7c_6TUSxKZo1WC5kUEOI00Cyj-Ix-fOowF4MfMl_0JfZpNJTTdiInK3fiF3C7teJfKOqDiUkl4is2dTcW9XDQKo-MnN9qT9LAdr19TpfsZrU2P4wEflgtPQyir64whmW-IZtch5k8v0C86EZBpKI0x4q_YEBpkU58SZqxijST7czqHgLfdjelPjuoQ3WIuBw&__tn__=-UC%2CP-y-R
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Den 19 er som sagt FNs flygtninge dag. I Holbæk havde Dansk Flygtningehjælp arrangeret en de-

monstration. Den valgte jeg at deltage i, og her mødte jeg bl.a. mange andre bekendte Clark Pratt 

fra Enhedslisten. Vi aftalte at fortælle om det budskab offentligt, som arrangementet lagde op til. 

Hovedlinjen her fremgår af plakaten fra mødet. 

      

Start på Mar-

kedspladsen. 

Herefter gik 

vi til hoved-

gaden og 

gjorde ophold 

ved højskole-

foreningens 

telt der. 

Endelig til-

bage og af-

slutning. 
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Støtte til flygtninge. 

Læserbrev bragt i Nordvest nyt den 24.05.  

 

I lørdags var vi, sammen med et par hundrede andre mennesker med til demonstration i Holbæk for 

at vise støtte til syriske flygtninge. Fokus var ikke på at åbne Danmarks grænser til alle de mange 

krige og katastroferamte folk fra Asien, Afrika og Mellemøsten. Ej heller på at følge FNs konserva-

tive kvotesystem, som vil give de mest velstillede mulighed for at starte et nyt liv. Nej fokus var på 

de syrere, som allerede bor i Danmark og kort efter at være faldet lidt til ro i et land uden tortur, ke-

misk krigsførelse og bombardementer af hospitaler og skoler, får at vide at de skal være parate til at 

blive sendt hjem. Som en af dagens syriske oplægsholdere påpeger, Hjem er det sted hvor man føler 

sig sikker og hvor der bliver passet på en. Og som Rahima Abdullah, politisk næstperson for 

DFUNK (Dansk flygtningehjælps Ungdom) i Kommunen DK: ” min erfaring er, at man vælger at 

blive integreret, hvis man føler sig tryg og får følelsen af, at de der gør det godt vil blive accepteret 

som en del af samfundet og fællesskabet på linje med alle andre.” 

Det viser at Danmark ikke længere er et land der er solidarisk overfor de kriser der er i resten af ver-

den. Som ikke længere er et sikkert sted for flygtninge, hvor man kan både blive passet på, og hvor 

det frivillige og fuldtidsarbejde fører til en vedvarende integration. Som ikke længere har visioner 

som et samfund som i sin mangfoldighed og humanisme kan løse både de sociale og økonomiske 

udfordringer som traumatiserede flygtningefamilier har med i deres bagage.  
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Det er trist og uanstændigt, og det skal vi lave om på. Folk skal være velkomne – uanset hvem de 

er. Og ingen skal sendes tilbage til krig eller politisk forfølgelse. 

Clark Pratt og Arne Mikkelsen 

Medlemmer af Odsherred byråd for hhv. Enhedslisten og SF. 

                                                                          

 

 

 

      

 

Fællessang sammen med højskoleforeningen. 

 

Artiklen blev skrevet af Clark, men 

herefter tiltrådt af AM. 
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Placering af Odsherreds demensindsats 

                                                                             

 

Som det fremgår af sidste nr. af Fokus, besluttede et flertal i Social -og Forebyggelsesudvalget, at 

flytte demensindsatsen til Solvognen i Højby. Venstre og SF var uenige, og vi krævde sagen be-

handlet i byrådet. I byrådet blev følgende vedtaget efter afstemning: 

Socialdemokratiet stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til Social- og Forebyggelsesudval-
get, hvor sagen undersøges yderligere. Det skal undersøges, hvilke bygningsmæssige muligheder 
og udgifter, der vil være forbundet med at beholde demensindsatsen på Baeshøjgård, så det le-
ver op til gode og afskærmede forhold for brugerne af daghjemmene. Aktørerne på området (fri-
villige foreninger, relevante råd, pårørende, medarbejderne mv.) inddrages i processen. 
  
Forslaget blev bragt afstemning. 
For stemte: Socialdemokratiet og Nyt Odsherred (15) 
Imod stemte: Socialistisk Folkeparti og Venstre (5) 
Undlod: Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten (4) 
 

Venstre og SF stemte imod, idet vi ønskede klarlagt, at daghjemsfunktionen blev på Baeshøjgård, 

og at denne funktion indrettes så den forløber gnidningsfrit. 

 

Efterfølgende har der været en række forhold, som skulle belyse og klarlægge hele sagen. Jeg invi-

terede, efter aftale med Livsgnisten hele udvalget til at se det arbejde med at indrette naturvenlige 

omgivelser for de demente i forbindelse med Baeshøjgård. Det fik opbakning fra Hanne Pigonska 

og Pia Gade (V) og Lis Ingemann (A). Per Kragh og Leif Egholm havde også tilmeldt sig, men blev 

af forskellige årsager forhindret. 

 

Vi fik af bestyrelsen et fint indtryk af, hvad ”Naturens Pusterum,” som de kalder projektet giver af 

muligheder for netop borgere med demens. Der var herefter klar opbakning til at fastholde, at pro-

jektet skulle blive hvor det var, og at man så administrativt måtte tilpasse sig. 

 

Livsgnisten inviterede mig til at deltage i deres generalforsamling. Noget jeg klart imødekom! 

Af Arne Mikkelsen, 

Formand for Social og Fo-

rebyggelsesudvalget. 

Solvognen eller Baeshøj-

gård. 

-En længere fortælling. 
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Formanden Peter Løn Sørensen redegjorde i sin beretning for, hvorledes forløbet omkring den på-

tænkte flytning havde været. Jeg blev bedt om at komme med et oplæg om, hvorledes jeg opfatter 

forløb og muligheder. Det blev som følger: 

 

”Historik: 

Det er i administrationen besluttet at flytte dele af indsatsen for et vellykket arbejde til plejecentret Solvog-

nen fra Baeshøjgård. Det drejer sig om dagcentret på Baeshøjgård. 

Odsherred kommune har efter et grundigt arbejde hvor demenskonsulenter, Ældreråd, Udsatteråd, 

praktikere fra hjemmepleje og plejecentre, samt politikere indgik, vedtaget en plan for kommunens 

Demensstrategi. Af planen fremgår det, at der skal udbygges og arbejdes ud fra 5 spor. Det 4. spor 

hedder Demenshus, og udvalgets indstilling var, da dets ønske om et demenshus økonomisk ikke 

kunne rummes, at målsætte udviklingen af et sådant på langt sigt! Fra ønsket til et sådant kan næv-

nes: 

- Adgang til natur – såvel gåture i lokalområdet, samt sansehave. 

- Mulighed for sansestimulering, musikterapi, snoezelrum mv. 

- Mulighed for cafe og fritidsaktiviteter, herunder inddragelse af pårørende. 

Det blev den gang konstateret, at vi ved at udnytte dele af kommunens servicearealer på Baeshøj-

gård kunne imødekomme en stor del af de ønsker, der var fremkommet i udvalget. Efterfølgende 

har den forening, der er dannet af pårørende til demensramte (Livsgnisten) arbejdet for at udvikle 

netop naturoplevelser, sansestimulering og endog musikoplevelser i tilknytning til et lokale, der er 

stillet til rådighed samt til aktiviteterne på dagcentret. 

Livsgnisten har søgt og fået over ½ Mill. Kr. til indretningen af et storstilet projekt med natursanse-

område, vandløb, stiforløb, en løvhytte og endog et musikarrangement benævnt ”Lærkesang.” Pro-

jektet kalder de ”Naturens pusterum.” 

Det er fremgået, at flytningen ikke er igangsat, og at det tidligst kan ske op under sommeren. 

Ligeledes står det klart, at det ikke uden meget store omkostninger vil kunne lade sig gøre at flytte 

Naturens Pusterum til området ved Solvognen. En stor del er allerede etableret ved Baeshøjgård. 

Bestyrelsen for Livsgnisten har rettet henvendelse til undertegnede vedrørende flytningen.  

Om dagcentre. 

Da §17 stk. 4 udvalget arbejdede, var vi bl.a. på rundtur til 2 af de dagcentre der den gang var etab-

leret. Det på Bakkegården i Hørve og det på plejecentret Præstevænget i Nykøbing. Det fremgik ty-

deligt, at der rummæssigt var plads til forbedringer! I dag er der dagcentre på Præstevænget og på 

Baeshøjgård. 

Baeshøjgård har åbent i tidsrummet 9.30 – 15.00 fra mandag til fredag. 

Præstevænget tirsdag og torsdag 09.30 – 15.00. 

Ud fra hjemmesiden kan det ses, at der bl.a. Tilbydes: 
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- Deltagelse i socialt samvær med humor og hygge. 

- Mange forskellige fysiske – og kreative aktiviteter. 

- Vi spiser sammen og der er mulighed for at købe varm middagsmad, smørrebrød, lune ret-

ter, salat, kage, kaffe, te med videre. 

- Festlige og underholdende højtids eller årstidsbestemte arrangementer. 

- Ture ud af huset, enten på gåben eller kortere køreture i nærområdet (så husk tøj og sko til 

udendørsbrug). 

Forslag til behandling: 

Ud fra situationen og fra henvendelsen som den foreligger fra Livsgnisten drøfter udvalget det 

hensigtsmæssige i den påtænkte flytning.  Personligt vil jeg finde det meget uhensigtsmæssigt at 

adskille aktiviteterne omkring de pårørende og deres Naturens Pusterum fra de andre tilbud der 

er til borgerne. Demensstrategiens punkt 3 kaldte vi: Styrket indsats for pårørende til borgere 

med demens. Herfra vil jeg citere: ” Tilbud, der støtter og aflaster pårørende, er en indsats i 

denne strategi.” I indsatsen er det formuleret, at det er vigtigt, at borgere med demens kan blive i 

et socialt fællesskab så længe som muligt. 

Derfor skal de pårørendes indsats påskønnes, og deres indsats skal hænge sammen med det øv-

rige arbejde på området. Jeg mener det bedste vil være,  

1. At følge Livsgnistens forslag. Daghjemsfunktionerne indrettes så de forløber gnidningsfrit 

på Baeshøjgård. Livsgnisten peger på muligheder for hvordan. 

2. Hvis daghjemsfunktionen flyttes til Solvognen etableres der, i samarbejde med Livsgnisten 

en bustransport fra daghjem til Naturens Pusterum, og det indrettede lokale. Der forsøges en 

udvidelse af Livsgnistens område, så de kan fungere sammen med de pårørende.” 

 

Der var stor opbakning til mit forslag, og på det efterfølgende udvalgsmøde inviterede jeg for-

mand og næstformand til at deltage. Administrationen havde inviteret nogen fra den tekniske 

afdeling. De inviterede var der hver for sig. Vi fik en god debat, og det blev klarlagt, at admini-

strationen skulle arbejde videre ud fra den opfattelse af muligheder mv. der var åbenbaret. Ad-

ministrationen skulle forelægge et endeligt forslag på augustmødet. 

Rent politisk skete der det i byrådet, at vi kunne konstatere et flertal på en for bevarelse af de-

mensfunktionerne på Baeshøjgård. Leif Egholm havde i udvalget stemt sammen med flertallet 

for flytning, men ændrede holdning og udtaler til Nordvest Nyt, at Man jo har lov at blive klo-

gere. Det hilser jeg jo med glæde. På det tidspunkt er han gruppeformand for en udbrydergruppe 

fra Venstre, der kalder sig Ny Odsherred. Det varer dog ikke ret længe, og nu er han blevet 

medlem af socialdemokratiet. Hvad han derefter mener om flytning, står hen i det uvisse. 

Jeg har som udvalgsformand fået et udkast til den administrative fremlæggelse i august. Den gik 

alene på, at foreslå flere muligheder for indretning på Baeshøjgård. Desværre er den senere til-

bagekaldt, og nu er der også et afsnit hvorefter man foretager flytningen.  
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Det bliver på det her område en spændende sensommer. Hvis et snævert flertal beslutter en flyt-

ning, så bliver det et hot emne i valgkampen. 

 

 

Fra udvalgets besigtigelse af Naturens Pusterum og forholdene på Baeshøjgård 
 

 
                        

Aftaleforhold skal være i orden 
 
Af byrådsmedlem Arne Mikkelsen (SF). 
 
SF har sammen med Enhedslisten foreslået og arbejder fortsat for, at alle som leverer arbejde til 

kommunen skal have indgået en overenskomst med en organisation som er repræsentativ på deres 

område, eller de skal underskrive en arbejdsklausul der dækker samme forhold. Indenfor byggeri 

har dette hidtil fungeret fint. Arbejdsgiverne har accepteret overenskomst, kædeansvar og generelle 

bestemmelser, som de fremstår i den Danske model. Indenfor områder med tjenesteydelser, 

herunder bo – og opholdssteder eller institutioner for børn – og unge under 18 i privat regi, er 

overenskomster eller arbejdsklausuler yderst sjældne i Odsherred. Vi mener, af hensyn til både de 
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personer der skal have ydelserne, modvirken af løndumping, medarbejdernes sikkerhed, og den 

sociale balance generelt, at alle der leverer tjenesteydelser for kommune, skal have indgået 

overenskomst eller underskrevet en arbejdsklausul. Det stillede vi så forslag om i byrådet. Under 

behandlingen her fik Socialdemokraterne vedtaget, at vores forslag blev sendt til behandling i 

udvalget for Børn – og Uddannelse og Social – og Forebyggelse. 

 

          
 
Da regeringen, Venstre, Radikale, Konservative, Alternativet, Enhedslisten og SF i april indgik en 

aftale i folketinget om at styrke tilsynet med de sociale tilbud, herunder tilse den økonomiske del, 

afviklede vi et møde med repræsentanter for tilsynet. Herefter kom forslaget til behandling i 

udvalgene. Der blev 3 indstillinger i Social og Forebyggelsesudvalget og byrådet måtte så behandle 

forslaget igen. Resultatet blev som følger: 

 

 

Beslutning fra Byrådet 

Dato: 22. juni 2021 Sted: Vig Skole, AULA C 

Fraværende: Julie Jacobsen, Thomas Nicolaisen 

  
Ændringsforslaget fra Socialistisk Folkeparti blev sat til afstemning. Forslaget lyder: 
  
"Når Odsherred kommune visiterer borgere til private bo– og opholdssteder eller til private 
institutioner for børn under 18 år skal det sikres: 
  

•        At stedet enten har en overenskomst med de relevante organisationer som er repræ-
sentative for området, eller indgår en arbejdsklausul med kommunen, der sikrer de 
ansatte samme rettigheder, som hvis stedet er overenskomstdækket. 

  
Udvalgene sender til Social– og Ældreministeriet en opfordring til, at Socialtilsynet kon-
trollerer: 

•        Er der lønsedler 

•        Lønudbetaling / bankoverførsler, sikring af at ”lønnen” når frem. 

•        Timeregnskab / timesedler 
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•        Ansættelseskontrakt. 

•        Skattebetalinger. 

•        Lovpligtige forsikringer, herunder A 1 blanketten. 

•        Eventuelle ulovlige modregninger i lønnen (kost, logi, transport, værktøj, arbejdstøj 
m.m. 

•        Relevant uddannelse. 
  
Henvendelsen til ministeriet udformes af de to udvalgsformænd i samarbejde med admini-
strationen”. 
  
For stemte: Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten (2) 
Imod stemte: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Nyt Odsherred (21) 
  
Forslaget faldet. 
  
Herefter blev ændringsforslaget fra Socialdemokratiet blev sat til afstemning. Forslaget 
lyder: 
”Udvalgsformændene for Børne & Uddannelsesudvalget og Social & Forebyggelsesudvalget 
skriver et brev ti Socialminister Astrid Krag, hvor de anmoder om, at loven om socialtilsyn 
ændres, så socialtilsynene kan udføre udvidet kontrol med bl.a. løn- og arbejdsforhold”. 
  
For stemte: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten (15) 
Imod stemte: Venstre, Dansk Folkeparti og Nyt Odsherred (8) 
  
Forslaget godkendt. 

 

I skrivende stund har vi ikke fået udformet skrivelsen til Socialministeren. Det er noget af det første 

når ferietiden er forbi. 

                                                                             --- 

 

              
 

Solidaritet med en retfærdig 

kamp. 
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Sygeplejerskernes kamp er rimelig og retfærdig. 

 

Jeg har fuld forståelse for, at 2/3 af sygeplejerskerne forkaster det mæglingsforslag, de var præsen-

teret for. Samtidig er det vist klart, at forslaget var det der kunne opnås enighed om. Hvorfor nu 

det? 

Jo parterne var bundet af de vilkår regeringen og folketing har dikteret. Arbejdsgiveren (regionerne) 

har kun de midler som regeringen / folketinget har tildelt dem. I folketinget har der ikke været fler-

tal for at ændre den rangordning i lønsystemet, der dikterer at kvindefag har et lavere udgangspunkt 

end sammenlignelige mandefag. Rent historisk blev det fastlagt med vedtagelse af en tjeneste-

mandskommissions indstilling i 1969. Det er den automatik, som sygeplejerskerne nu (igen) går i 

front for at få brudt. 

Regeringens dilemma er formentlig, at de frygter konsekvensen af at efterkomme sygeplejerskernes 

lønkrav, vil betyde at både FOA (SOSUer) og BUPL (pædagoger m. fl.) vil komme og kræve det 

samme. Helt rimeligt i øvrigt! Det gamle hierarki fra 69 har låst situationen fast. Som jeg oplever 

det, så skal det ændres, og en udsættelse vil kun gøre operationen sværere. 

Det er ikke en ny problematik, og fagforeningerne har ”bøvlet med den” i årtier. Da jeg i 80erne var 

medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, drøftede vi også situationen forud for hver ind-

gåelse af ny overenskomst. Vores situation var dog, at vi i 69 var indplaceret som et hovedsageligt 

mandefag (ligesom f.eks. Politiforbundet). Derfor blev det ikke os der gik i front på det punkt, men 

vi rettede augmentationen mod at de private i sammenlignelige områder fik mere end os. Det var 

argumenter, som de fleste offentligt ansatte kunne forstå. 

Sygeplejerskerne m.fl. Har valgt at gå i front for en udjævning af lønhierarkiet! Det skal de støttes i! 

Regeringen skal i et samarbejde med sine støtter finde midler, så konflikten kan afsluttes værdigt, 

og så en udjævning af lønforløb ikke er afhængig af gamle kulturtraditioner, der for længst er histo-

rie. 

Danmarks relative rigdom har jo bl.a. rod i, at vi gjorde op med landbrugssamfundets arbejdsdeling, 

hvor manden dyrkede jorden, handlede og byggede huse, mens kvinderne sikrede opbevaring og 

tilvirkning af dyrkningen og opdragede / passede børn. I dag er kvinder en nødvendig og rigdoms-

skabende del af samfundet. Det var de også i det gamle samfund, men den gang betød løn ikke det 

samme for en harmonisk udvikling. Samfundet i dag er jo opdelt i privat svære og arbejdsdel. 

Arne Mikkelsen, Facebook. 

                                                                      --- 

 

                  

SF bør rejse kravet om, at der afsættes midler i finansloven, så vi kan få rettet den ulighed der alt for 

længe har været. Det er ikke en rimelig udlægning statsministeren kommer med, at det er parternes 

opgave at få løst problemet. Regionerne har jo ikke penge, og kan ikke selvstændigt udskrive skat! 
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Nordisk Socialisme 

- På vej mod en demokratisk økonomi. 

En spændende debatbog af Pelle Dragsted. 

Omtale / anmeldelse AM. 

Pelle Dragsted fra Enhedslisten har skrevet en debatbog om hvilke betingelser vi har 

for at udvikle samfundet, så det kan afværge den truende klimakrise og skabe det 

mere lige samfund der bygger på økonomisk demokrati og demokratisk ejerskab. 

- Bogen er et optimistisk forsøg på, at give ”Venstrefløjen” det håb og perspektiv, som kan 

bevirke, at vi trods truende udfordringer kan komme videre mod et bæredygtigt samfund. 
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I min forståelse er bogen et vægtigt bidrag til en bevidstgørelse af, hvilke muligheder vi har for at 

fremme den nødvendige socialistiske udvikling. Bogen handler om markedsøkonomi, om sam-

fundsforståelse og om hvad en socialistisk revolution kan være, når bæredygtighed og demokrati er 

klare forudsætninger og elementer i den. 

 

Pelle Dragsted argumenterer for en ”Nordisk socialisme,” hvori en aktiv og forandrende reformpoli-

tik er et vigtigt element. Han argumenterer ikke for, at vi kan isolere udviklingen til Norden, men 

påpeger at vi her har nået en udvikling, som udfordrer kapitalismen med sin fremtrædelsesform. 

Samtidig peger han på, at der overalt i verden er tendenser til den samme bevægelse. Jeg læser det 

som om han mener, Norden skal og kan gå foran i en nødvendig proces. 

 

Jeg skal ikke gennemgå bogens 349 sider + et omfattende noteapparat. Derimod en kraftig anbefa-

ling til at læse den selv! I det følgende vil jeg bare slå ned på nogle af de områder som bogen be-

handler. 

 

Pelle Dragsted argumenterer for, at vores politiske valg mod vejen til et bedre samfund, ikke behø-

ver stå mellem total kapitalisme og en total socialisme. 

 

(Store danske encyklopædi: Kapitalisme er et økonomisk system baseret på lønarbejde, hvor pro-

duktionen af varer og tjenesteydelser er karakteriseret ved, at produktionsmidlerne, kapitalen, og 

produkterne ejes af kapitalejeren, kapitalisten, der producerer til et marked i konkurrence med andre 

kapitalister). 

 

Dragsted erkender, at den historiske skelnen mellem revolution og reformisme (kommunisme og 

Socialdemokrati) i hans måde at skue forholdene på, vil blusse op og skille mange holdningsbærere. 

Han definerer derfor forskellen mellem 2 reformopfattelser.  

 

1.Reformer der sikrer en bæredygtig og mere lige fremtid for mennesker. 

2. Reformer der har sigtet kun at tilpasse sig til de nutidigt gældende forhold. Forandre for at be-

vare. 

Modsætningen mellem en revolutionær og en reformistisk politik handler altså om det er tilstrække-

ligt at vedligeholde den nuværende udvikling eller om der skal dybtgående forandringer til. 

Det brændende spørgsmål her er, om en kapitalistisk markedsøkonomi med sin deraf afledte sam-

fundsstruktur kan håndtere global opvarmning? 

Al hidtidig erfaring tilsiger, at håndteringen heraf kræver gennemgribende reformer af revolutionær 

karakter. 

Dragsted drager med udgangspunkt i den alment accepterede kapitalismedefinition den konklusion, 

at der i Norden er store dele af vores økonomi, der ikke er underlagt en kapitalistisk produktions-

form. Den offentlige sektor udgør mere end ¼ af vores økonomi. Vi har i fællesskab betalt en række 

goder som folkeskole, daginstitutioner, sygehusindlæggelse, jernbaner plejehjem m.m. Ydelserne 

herfra er unddraget profit. 
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Også i det private område er der ”lommer af demokratisk ejerskab.”  Her nævnes Coop (dagligva-

rer), energiforsyningen, almene boligforeninger, forsikringsselskaber, pensionskasser m.fl. 

Pelle Dragsted opstiller 10 punkter som baggrund for den revolutionære / reformudvikling. Han 

nævner 2 målsætninger for dem: 

”For det første en demokratisering af ejerskabet og styringen af vores virksomheder, banker, jord, 

og informationsresurser. 

For det andet en vidtgående bevægelse i retning af mere demokratisk styret planlægning og mindre 

af markedets planløshed. Både ved at forvandle markedsgjorte områder til nye offentlige goder, 

som vi har adgang til udenom markedet, og ved at opstille demokratisk planlagte rammer for øko-

nomiens mål og retning.!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Du kræver et 20 tal på en 12 -tals 

skala? 

Hvordan i alverden vil du forlange 

at jeg kan præstere det??? 

Tja´  det ved jeg ikke. 

Nu må du så være lidt krea-

tiv! 
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De 10 punkter, der forklares ret omstændigt i bogen har som overskrifter: 

1 Ekspander den offentlige sektor 

2 En moderne fondssocialisme. 

3 Tilbage til fællesskabet – nyt og demokratisk offentligt ejerskab. 

4 Et demokratisk tokammersystem i store selskaber. 

5 Demokratisering af finanssektor og investeringer. 

6 Jord og boliger som brugsværdi! – ikke markedsværdi. 

7 Datasocialisme. 

8 Fællesgørelse og nye offentlige goder. 

9 Demokratisk Doughnut -planlægning. 

10 Fuld beskæftigelse og en offentlig jobgaranti. 

Jeg håber hermed at have fremmet interessen for en fantastisk spændende bog. Dets indhold og for-

slag vil være en vigtig bestanddel af de kommende drøftelser af hvilken strategi og målsætning, vi 

skal vælge. 

                                                              --- 

 

Nye krav til affaldssortering 

 

Folketinget har besluttet, at vi i fremtiden skal have en mere intensiv og opdelt affaldssortering. I 

dag sker dette i 6 sektioner, men i fremtiden skal det ske i mindst 10. Det gælder også for sommer-

huse. 

På byrådsmødet i juni var sortering til debat. Administrationen havde delt debatten op i 4 dele, men 

byrådet besluttede at en enkelt måtte være nok. Forud var gået, at der i Miljø – og Klimaudvalget 

var et flertal for at følge en administrativ indstilling, men Socialdemokraterne havde været uenige 

og krævede sagen behandlet i byrådet. 

Uenigheden kort drejede sig om, hvor vidt man som flertallet ville skulle følge den administrative 

indstilling, eller udsætte beslutningen indtil der havde været en borgerinddragelse og en afklaring af 

en række forhold. Resultatet som det fremgår af beslutningen jf. byrådets referat: 

Socialdemokratiet stiller forslag om at udsætte beslutningerne om husstandsindsamling, indtil 
der har været en solid offentlig inddragelse af borgerne ved borgermøder, via Borgernet Odsher-
red, og andre møder. Det vedrører samtlige borgere i Odsherred, helårsboliger og sommerhuse. 
Før det skal der være et snarligt temamøde for Byrådets medlemmer. 
  
For stemte: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten (15) 
Imod stemte: Venstre, Dansk Folkeparti og Nyt Odsherred (8) 
  
Forslaget godkendt. 
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En del af uenigheden gik på, om vi kunne nå hele processen inden udgangen af 2022. Endelig blev 

der fremført noget om, at en del af opgaven kunne kommunaliseres. Det bekommer jo ikke den bor-

gerlige del ret godt! 

 

                  

 

 

Venstres gruppeformand havde ellers været ude på Facebook således: 

Niels Nicolaisen  

Det giver rigtig god mening, at borgerne høres og at vi i Byrådet får en 
tilbundsgående gennemgang af de forskellige muligheder, før en så 
stor beslutning træffes. Hvis ikke Socialdemokraterne havde bedt om 
at få sagerne pillet af dagsordenen i dag, så havde Venstre gjort det. 

 
Niels havde så åbenbart været lige hurtig nok. Han forklarede sin ændrede holdning med, at lov-

forslaget krævede ens ordninger, og derfor ville en borgerinddragelse være uden værdi. I debatten 

var det nævnt, at kommunen kunne overtage nogle af de udliciterede opgaver. Det blev betegnet 

som helt forkasteligt. Al arbejde der kan skal udføres privat. I SF er vi meget spændte på, hvad der 

kommer på bordet når et detaljeret forslag efter borgerinddragelsen kommer frem.   

                                                                --- 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1296959250400530/user/1212252795/?__cft__%5b0%5d=AZUHprbc-dGwZXX-NSjLg01UYnZuBPnq_mzdDbcVyFdEClqLLdqsigkLs6UH3j08SoACEApEO-Y0nSa9j0d5dyp-Wm4P5CdFfCDFDbRfDZRHl-TlLRhiWHdpkBWY_KiRRAZpzz_RvNyWcxWUpODf65GlUdVgr-TDPk1SDfLeehYp_wHd_j_twgesXFCNrvURd1I&__tn__=-%5dC%2CP-R
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Deltagelse i følgegrupper for Lynetteholm og Holmene 

                                                                                AM. 
KKR Sjælland, regionens afdeling af KL har sendt nedenstående til København og Hvidovre kom-

muner samt ministrene for transport, miljø og erhverv. KKR består af regionens borgmestre og 

nogle (forholdsmæssigt udvalgte for kommuner uden borgmestre. SF har 2 medlemmer. Jeg har på 

vegne af Annemette Johnsen (den anden) og mig selv, på vegne af SF tilsluttet mig henvendelsen. 

 

 

”Kommunerne i KKR Sjælland har med interesse og forundring konstateret, at anlægsloven vedr. 

Lynetteholmen er blevet vedtaget, uden at kommunerne i Region Sjælland har været inddraget i 

det lovforberedende arbejde. 

 

Vi har forståelse for, at såvel staten som København og Hvidovre kommuner ser muligheder i hhv. 

Lynetteholm projektet og Holmene-projektet ved Avedøre, men vi savner en bredere og bedre ind-

dragelse af berørte kommuner.  

 

I forhold til begge projektets anlægsfase er flere af kommunerne i KKR Sjælland bekymret for de 

miljømæssige aspekter af projekterne, særligt i forhold til klapning af enormt store mængder klap-

materialer i Køge Bugt, råstofindvinding på land og i havet, samt den omfattende transport af over-

skudsjord. 

 

Mere end halvdelen af de 2,5 mio. m3 klapmateriale fra Lynetteholm projektet forventes spredt ud i 

et meget stort område i Køge Bugt, potentielt med risiko for at forurene badestrandene langs Køge 

Bugt – udover, naturligvis, dyrelivet og havmiljøet i Køge Bugt og Østersøen. Dette kan komme til 

at påvirke turismen, fritidsfiskeriet og erhvervsfiskeriet, som stadig eksisterer ved vores kyster.  

 

På længere sigt kan Lynetteholm og Holmene have store effekter for de sjællandske kommuner, 

særligt i forhold til erhvervsudvikling, trængsel på motorvejsnettet, bosætningsmønstre, energifor-

syning og et øget træk på den sjællandske grundvandsressource.  

 

KKR Sjælland sætter pris på Hvidovre kommunes tilbud om at orientere kommunerne i KKR Sjæl-

land om Lynetteholms projektet. KKR Sjælland ønsker dog at følge arbejdet med begge projekter 

tættere for at bidrage konstruktivt i den videre udvikling af Lynetteholm og Holmene for at få større 

faktuel viden om projekterne og for at bidrage med opmærksomhedspunkter i forhold til afledte 

konsekvenser. Det kan være af nytte for såvel kommunerne i KKR Hovedstaden og KKR Sjælland 

at øge fokus på uudnyttede potentialer i Sjælland og Øerne i forhold til bl.a. erhvervsområder, 

transport, bosætning og energiproduktion.  

 

KKR Sjælland skal derfor anmode om at kunne deltage i følgegrupperne for begge projekter.  

KKR Sjælland vil desuden gerne være med til at sikre, at erhvervsudviklingen ved Lynetteholmen 

og Holmene ses i et større regionalt perspektiv, herunder konsekvenser for miljø, erhvervsområ-

der, bosætning og energiproduktion – og ikke kun i et større hovedstadsperspektiv.” 
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SF kandidater til regionsvalget: Det er fra venstre: Michael Graakjær (4), Eva Levin ( 8 ), Jette Buhl (5), Leif 

Scharling (12), Tina Boel (1), Joan Kragh (14), Charlotte Poulsen (10), Mona Pedersen (10), Linda Heegaard 

(7),  Mogens Møller (3), Lars Christiansen (8), Marie Lenstrup (11),  Mette Vallentin (2) og Joan Kragh (14). 

 

 

 

 

Fra region Sjælland 

På regionsmødet den 30 maj havde vi en drøftelse af - og afstem-

ning om holdningen til en Kattegatforbindelse. Der var 2 indstil-

linger, hvor den ene frarådede en sådan, og den anden ville kun 

støtte hvis forundersøgelsen viste store fordele, og hvis den også 

indebar tog. Mogens Møller stillede det forslag som enstemmigt 

blev vedtaget: 

Det præciserede at det allerede nu har vist sig uøkonomisk uren-

tabelt og med alt for stort CO2 forbrug. ”På den baggrund har SF 

region Sjælland kraftige forbehold mod en forbindelse der vil 

ødelægge vigtige naturområder.” Kort sagt er den drøftede Katte-

gatforbindelse umulig både økonomisk og miljømæssig. 

- Regionsbeslutningen bliver tilsendt Landsledelsen. 

- Der er ikke tvivl om, at vi ikke ønsker der arbejdes videre 

her. 

Mogens Møller 

Odsherred. 
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                                                                     --- 

Så er det sommerferie. 

Næste nr. af Fokus bliver op til valget. Jeg regner med, at alle lader op og at vi ses friske og klar til 

en stor dyst. Der er også Landsmøde den 11 / 12. september. 

 

                             

 

Alle abonnenter og SF støtter ønskes en god sommer! 

Her de 3 øverste til kommunevalget i november. I midten nr. 1: Mette Feenstra. Til højre for hende 

nr. 2: Torben Kjeldsen og til venstre nr. 3 redaktøren af dette magasin Arne Mikkelsen. 

 

 

TORBEN HAACK 1946 – 2021 
Ære være dit minde 

 

Torben døde i juni måned. Han var den 

ene af vores 2 regionsmedlemmer. Desu-

den mangeårigt medlem af byrådet i Køge. 

https://sf.dk/regionerne/sf-sjaelland/torben-2/

