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På et partiforeningsmøde i maj besluttede partiforeningen i Odsherred at opstille Gitte Terp 
Henriksen til folketingskandidat. Senere har Kalundborg også støttet opstillingen, og nu er Gitte 
så me3d i en urafstemning om, hvilken rækkefølge hun skal placeres i på opstillingslisten. Det er de 
personlige stemmer der afgør hvem der vælges. 

Vi kender Gitte som en dygtig politiker, der både evner at overskue økonomiske forhold (hun er ud-
dannet cand. Polit, og har haft jobs indenfor vigtige samfundsmæssige områder. I dag er hun økono-
misk konsulent for Køge. Vi ved, hun har øje for de nære områders udvikling. SF vil få en betydelig 
styrkelse ved at vælge hende til folketinget. 

mailto:armi@nyka.dk
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Generalforsamling i SF Odsherred. 

 

AM. 

Generalforsamlingen blev afholdt i Pakhus 2 i Nykøbing. Vi var alt for få, men selve forløbet var 
hyggeligt, og med gode samtaler om ”de politiske vinde der blæser.” 

Bestyrelsen for de kommende år ser således ud: 

Formand Mogens Stig Møller, Kasserer Hans Thaysen, Sekretær Arne Mikkelsen, medlemmer: 
Torben Kjeldsen Ulla Feldhusen og formanden for byrådsgruppen Mette Feenstra. 

1. suppleant Gitte T Henriksen og 2. suppleant Frank Buch.. 

Revisorer: Ivan Back Svendsen og Frank Buch.. 

- Vi lægger en liste ud på vores hjemmeside: www. https://sf.dk/partiforeninger/sf-odsherred/ 

Her vil adresser for kontakt til partiforeningen ligeledes fremgå. 

                                                                                           

 

Alle de beretninger der blev afgivet blev tiltrådt, men der var faktisk en meget livlig debat. I det føl-
gende lidt derfra. 

Fra den mundtlige beretning: Om forsvarsforbeholdets ophævelse. 

”Det har været SF – politik siden det blev vedtaget på landsmødet i 2005, at forsvarsforbeholdet 
burde afvikles. 

Det var der flere grunde til. Det ene var, at situationerne under de Jugoslaviske borgerkrige viste, at 
vi kunne gøre en positiv forskel ved at være med, og den anden var, at frygten for en egentlig Euro-
pahær viste sig at være grundløs. 

Siden har valget af Trump i USA og USA's større orientering mod Stillehavsområdet gjort, at der er 
tvivl om, hvor meget USA' egentlig vil beskytte Europa. 

I det følgende 3 bille-

der fra generalfor-

samlingen: 

 

Her ses fra venstre Mogens (gen-
valgt formand), Mette Feenstra, 
vores byrådsmedlem. For bord-
enden dirigenten Gitte Henriksen 

https://sf.dk/partiforeninger/sf-odsherred/
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Det betyder, at vi må tænke i alternativer, og det betyder også, at EU's forsvarssamarbejde ikke 
mere skal ses som en konkurrent til NATO, men som et supplement, der over tid måske vil være 
kernen i NATOs europæiske søjle – og der bør vi selvfølgelig være med.” 

Lokalt lød det bl.a. således: 

”Vores fokus i den kommende periode vil være på nogle lokale emner og vi vil starte med boligpo-
litikken hvor vi især mangler almene boliger til stort set alle grupper.” Senere lød det: 

”Og først og sidst, så skal vi arbejde med ulighed og klimakrise.” 

 

                                                                                        

 

 

 

Generalforsamlingen gav et godt grundlag for partiforeningens videre arbejde. 

 

Her fra venstre: 

Ulla Feldhusen, Torben Kjeldsen og Hans 

Thaysen. 

Efter beretningerne var der en pause, hvor 

man kunne forsyne sig med kaffe, vin og 

brød. 

Her: 

Mette, Gitte og Ulla. 

 

Mødet blev ledet myndigt og sik-
kert af Gitte Henriksen. Der var 
stor talelyst, men det hele blev af-
viklet i en rolig, rar og afslappet 
stemning, hvor man gav sig tid til 
at høre hinanden. 

Bestyrelsen havde foreslået en 
udtalelse om indsatser på hjemme 
– og sygeplejeområdet i kommu-
nen. Den blev vedtaget med tilfø-
jelsen om, at vi skal stille konkret 
forslag. 

Se Fokus 20. 
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Vi har ikke haft et traditionelt 1. maj møde de seneste  2 år.  Årsagen hertil har været Corona pande-
mien. I år var forholdene dog således, at vi kunne gennemføre traditionen. Det skal indrømmes, at 
vi kom sent i gang. Socialdemokraterne takkede nej til at deltage, så det blev alene Enhedslisten og 
SF der var arrangører.     

I det følgende de 2 hovedtalere og lidt indtryk for arrangementet.       

Amalie Petersen, Enhedslisten. 
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                                                                                            --- 

Opbakning fra musikhøjskolen 

 

 

Et 5 mands band fra musikhøjskolen spillede for til vores fælles sange, men gav også 
nogle forrygende numre af egen komposition og egne tekster. Det gav fin stemning, 
og så blev den da forøget fordi de også havde medtaget nogle af deres andre kamme-
rater fra skolen. 

Vi havde som det ses ikke stillet mere end et telt op foruden det ”ly for instrumenter 
der fremgår af billedet. 

Mette Feenstra, Socialistisk Folkeparti: 

Velkommen til denne historiske dag – arbejdernes kampdag, og tak for at komme og dele dagen 

med os.   
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Der er gennem tiden blevet kæmpet for mangt og meget på netop denne dag, og nogle af nøgleor-

dene har gennem tiden været frihed, fremdrift og fællesskab. Der er fortsat meget at kæmpe for, 

blandt andet den stigende ulighed. 

Arbejdernes kampdag er præget af mange spændende arrangementer og demonstrationer i hele lan-

det, og det har gang på gang vist os vigtigheden af at stå sammen og holde fokus på målet.  

Man kan spørge sig selv hvad vi skal med arbejdernes kampdag i 2022, og jeg har da nogle bud som 

jeg vil dele med jer i dag.  

Når vi kigger ud på Danmark, kan man se at uligheden stiger og er steget støt de sidste 30 år, så der 

er stadig god grund til at vi mødes og kæmper mod uligheden. Vi ser blandt andet ulighed for de 

grupper af mennesker der af forskellige grunde står uden for arbejdsmarkedet lige nu. Det kan være 

unge der ikke kan få en læreplads, folk med fysiske eller psykiske handicap, folk over 50 som ikke 

kan finde nyt arbejde på trods af stadig mange gode år tilbage. Der bliver snakket meget om mangel 

på arbejdskraft, men vi har lige nu 76.000 unge mellem 15-29 som hverken er i job eller uddan-

nelse. Der er steder hvor virksomheder kan indrette sig mere fleksibelt og imødekommende og der-

ved få flere i arbejde.   
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Ulighed kan komme til udtryk på mange måder – vidste I f.eks. at hver gang en mand her i Dan-

mark tjener 100 kr. så tjener en kvinde 87,30 kr.? Det er når vi kigger på alle mænd og kvinder der 

arbejder her i Danmark.  

Tilbage i 1969 indførte man tjenestemandsreformen, og her rangerede man alle offentlige fag og 

gav løn derefter. De kvinde dominerede fag kom til at rangere lavt på denne liste, og det slår stadig 

igennem den dag i dag. Vi mangler SOSU’er, pædagoger og sygeplejersker i hele landet, og det kan 

jo undre, at man ikke tidligere har lyttet til advarslerne, og at man heller ikke den dag i dag tør tage 

et opgør med en forældet reform.   

Så vi har stadig meget at kæmpe for denne dag, og vi fortsætter med at kæmpe! 

 

Når jeg kigger ud på Odsherred og de mennesker der bor her, så er der særligt et fokusområde som 

jeg mener er ekstremt vigtigt, og som også er værd at kæmpe for denne dag her i Odsherred – nem-

lig boliger der er til at betale.  

Odsherred ligger nr. 82 ud de 98 kommuner når man kigger på antallet af almene boliger i kommu-

nen. Man kan mene mange ting om almene boliger, men hovedformålet med dem er, at det skal 

være boliger der er til at betale.  

Hvorfor er det, at netop dette område optager mig og SF så meget?  

Jo, det er der en række forskellige grunde til. For det første så mangler vi prisbillige boliger, det er 

hele byrådet for nylig blevet orienteret om. Vi har mennesker her i kommunen, folk der bor her lige 

nu, som af forskellige uheldige årsager har brug for en bolig de har råd til at sidde i, det kan være de 

er blevet skilt, er blevet syge, har mistet deres arbejde eller noget helt fjerde  

Desværre har det vist sig, at når der mangler boliger til denne gruppe af mennesker, så presses de ud 

i forskellige u heldige situationer. Nogle bor ulovligt i sommerhuse, andre på sofaer hos venner og 

bekendte, nogle ender i boliger med al for høj husleje og dermed er de nødt til at skære på andre 

nødvendigheder og nogle ender i lejeboliger i en ret tvivlsom stand. Det kan vi simpelthen ikke 

være bekendt!  

Prisbillige boliger kan også have andre positive effekter.  
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Det kan give unge mennesker en mulighed for at flytte hjemmefra, og det kan der være mange 

grunde til at man har brug for. Hvad enten det er for at flytte tættere på sin uddannelse, fordi man 

ønsker at bo i nærheden af andre unge eller noget helt tredje.  

De prisbillige boliger er en unik mulighed for potentielle tilflyttere for at ”prøve Odsherred af”, 

uden at være forpligtet gennem køb af ejendom. Høj husleje kan afholde nogle fra at se nærmere på 

området, og i stedet søge andre steder hen.  

Endelig har vi en gruppe af pensionister, som har deres opsparing i netop boligen. Der skal være 

mulighed for denne gruppe for at kunne sælge boligen, og kunne nyde godt af den opsparing de har 

opsparet til deres 3. alder. Samtidig vil det frigive boliger til dem der før har boet i de prisbillige bo-

liger og som har haft mulighed for at spare op til indskud – det er ren win win.  

Vi kan ikke komme uden om det – Odsherred har brug for flere almene boliger! 

 

I starten nævnte jeg, at rent historisk har 1. maj handlet om mange forskellige ting, og i 1992 og 

1993 fyldte afstemningen om EU og unionen, og nu står vi har igen. Om præcis en måned skal vi til 

stemmeurnerne for at stemme om forsvarsforbeholdet.  

For mig er samarbejde et nøgleord, og sammen kan vi mere end hvis vi står alene.  

Vi er nu medlem af NATO, og NATO kan meget – i EU kan vi mere. At være en del af forsvars-

samarbejdet giver os mulighed for at påvirke beslutningerne, for at nedlægge veto hvis det er nød-

vendigt og for at bliver stærkere sammen. NATO er stærkt domineret af USA, og jeg tror ikke jeg er 

den eneste der vil være bekymret hvis Trump kommer til magten igen. Derfor mener jeg at vi skal 

styrke det nære samarbejde endnu mere.  

Der er ingen tvivl om, at det der lige nu sker med Rusland og Ukraine rækker langt udover deres 

landegrænser, og det giver udtrykket kampdag en helt anden mening. Sikkerhedspolitik er pludselig 

et ord der er kommet på alles læber.  

Jeg vil derfor kraftig anbefale et ja, når I om en måned står i stemmeboksen og skal sætte jeres 

kryds. Et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, og styrke samarbejdet til fordel for både EU og især 

Danmark.  
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Arbejdernes kampdag har altid været og vil altid være en dag hvor vi gør hinanden opmærksom på, 

at gennem samarbejde er vi stærke, og at der fortsat er kampe vi skal tage.  

Rigtig god kampdag til alle! 

                                                                      --- 

Teater -og musik Odsherred 

50 år. 

                 

Den 21. maj kunne teaterforeningen Teater og Musik Odsherred fejre 50 års fødselsdag. Og det 
gjorde den! 

Foreningen blev stiftet på en generalforsamling den 12.05. 1972. I opstarten havde man 3 årlige fo-
restillinger. Det tal er i dag vokset til 25 foruden at der er tilbud om børneforestillinger til institutio-
ner – og skoler i hele kommunen. 

Der er nogle pejlemærker for foreningens udvikling. I 1978 fik man støtte til en teaterscene i Højby-
hallen (der nu er brændt). I slutningen af 90erne blev teatret ”Egnsteater” med statsstøtte. I samme 
forbindelse blev spillestedet hovedsagelig nyindrettede lokaler i Annebergparken.  Her blev der li-
geledes oprettet en ”skole for udøvere.” Begge dele er i dag historie. 

(I perioden holdt SF sit årlige amtsmøde ved at leje sig ind.). 

Udviklingen tog fart, da byrådet besluttede at støtte opførelsen af et nyt teater i Nykøbing. Det er 
sket i den gamle Irmabygning, som i øvrigt var Irmas første forretning i Danmark. 

I forbindelse med denne korte historiske gennemgang vil jeg fremhæve nogle personer og hændel-
ser 

Foreningens 1. formand (i 35 år) var arkitekt sve3nd Langhans. Han var klart foreningens drivende 
ildsjæl! I den nuværende bestyrelse er der to personer som har været med fra begyndelsen. Det er 
Anni Hass og Bente Rothgardt. Odsherreds teaters nyligt afgåede direktør Simon Vagn Jensen har 
på en særlig måde ligeledes præget udviklingen hele vejen igennem. Som nyansat lærer i Egebjerg 
oplevede jeg i 1973 at en teatergruppe som havde slået sig ned i Bøsserup i teatergruppen Fair Play 
øve3de i skolens gymnastiksal. Her var Simon en af gruppen. En af de andre (jeg husker ikke hans 
navn) var ind mellem teatervirksomheden også vikar på skole. 
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Indretningen af spillested i Annebergparken havde SFs kulturudvalgsformand Anne Mette Spaan-
hede som en drivende kraft. Hun blev i øvrigt også medlem af teater og Musik Odsherreds besty-
relse nogle år.  

                                                                    

                                                                        

 

Teatret og foreningen Teater og Musik Odsherred. 

En del borgere har svært ved at skelne mellem Odsherred teater og foreningen Musik og Teater 
Odsherred. Teatret er en professionel ramme om et etableret teater. Teatret producerer og opfører 
egne værker, og kan også tage på turne med disse. 

Teater og Musik Odsherred er  en forening baseret på frivilliges indsats. Der er tale om en forening 
med medlemmer og bestyrelse. Foreningen tilbyder opførelser af forskellige professionelle teatre, 
som opføres i teaterbygningen. Der er klart et tæt og fint samarbejde mellem de 2 institutioner. 

Fejring. 

Selve fødselsdagen startede som nævnt om formiddagen. Vi måtte rykke ind i teatret på grund af 
vejret, så det planlagte gadeteater blev henlagt til den ny store sal. Her nød især borgere med mindre 
børn en fin opførelse. 

Om aftenen mødtes bestyrelsen med inviterede gæster (udgåede bestyrelsesmedlemmer og andre 
der har haft betydning for arbejdet. Der var spisning og der blev holdt taler. 

Her efter var alle medlemmer inviteret til at deltage  i teater salen, hvor 

 

 

 

Teatergruppen Batida varmede op 

til fejringen af jubilæet allerede om 

formiddagen. 

Vejret var dog ikke sådan at det 

planlagte gadeteater kunne gen-

nemføres, men i stedet gik nogle 

medvirkende på gaden og opfor-

drede borgerne til at se deres opfø-

relse i den nye teatersal. 

 



 

13 

 

  

                                                                                                  

 

 

 

Foreningen havde været vært ved drikkelse for medlemmerne, der var mødt frem for at fejre deres 
forening. Der var en fin stemning og dermed et godt signal for fremtiden. Det er flot, at en lille 
kommune som Odsherred magter at have et kvalitetstilbud på teaterområdet, samt at give alle børn i 
kommunen teateroplevelser.                                                                                      AM. 

Før gæsterne gik ned 

i teatersalen, fik de 

besøg af nogle hånd-

værkere, som på 

passende vis kom 

gennem publikum. 

Her efter opførte de 

på lille scene en 

akrobat og danseag-

tigt show. 2. akt fo-

regik i den store sal. 

Teater og Musik Odsherreds formand 

Inge Risom holdt en tale, hvor de bety-

deligste personer og hændelser blev 

nævnt. 

Endelig kunne alle gæsterne opleve 

endnu en kunstnerisk fremførelse. Det 

var Leonard Cohen som blev fortolket af 

hans landsmand Gary Snider. De er 

begge fra Canada, og begge havde det 

meste af deres kunstneriske virke i Eu-

ropa -. Snider i Danmark. 
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Beskyttet Natur – ja tak 

 

 

                                                                                 

 

I Odsherred er vi stolte af vores natur, vi er stolte af vores bakkede landskab, vores særlige flora og 
fauna og vores skønne skove og strande. Det er det vi sælger os selv på, og det er altid det man ser 
fremhævet når det skal laves foldere, informationspjecer mm.  

En fredning af Skamlebæk sletten, Veddinge bakker og Bollinge Bakker er i gang. I 2021 var kom-
munen sammen med Danmarks Naturfredningsforening med til at starte fredningen. En fredning er 
ifølge miljøstyrelsens hjemmeside: ”…det ældste og mest vidtgående instrument til beskyttelse af 

flora og fauna, landskaber, kulturspor, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier, og i 

dag er cirka fem procent af Danmarks landareal fredet.”. Det er ikke uden grund at der var et ønske 
om at frede området, det vil sikre vores smukke landskab og natur, ikke kun nu, men også i fremti-
den.  

I den naturpolitik vi netop har vedtaget her i kommunen, bliver det påpeget at vi har utrolig lidt fre-
det natur, og derfor kan det undre, at vi på byrådsmødet d. 21. juni skulle stilles overfor valget om 
at trække os fra en fredning der allerede er i gang. Danmarks Naturfredningsforening har tilkendegi-
vet, at de fastholder fredningen selvom kommunen trækker sig. Ikke desto mindre blev det besluttet, 
at kommunen skulle trække sig fra fredningen, også selvom kommunen når fredningen er gennem-
ført, kommer til at have opsyns- og vedligeholdelsespligten.  

Jeg undrer mig – er naturpolitikken kun pæne ord uden handling?  

Mette Feenstra. SF-medlem 

af byrådet i Odsherred.  

D. 1. juni 2021 besluttede kom-

munen at være medstillere til en 

fredning af skamlebæksletten. 

Ønsket var dengang at skabe 

mere beskyttet natur, og her er 

en fredning det bedste redskab. 

Desværre ændrede denne beslut-

ning sig på byrådsmødet d. 21. 

juni 2022.  
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Valgtrommerne buldrer. 

Meget tyder på, at statsministeren udskriver valg til afholdelse her i sensommeren 

                         

SF stiller med et stærkt hold til den kommende valgkamp. Øverst på stemmesedlen i region Sjæl-
land vil nuværende folketingsmedlem Jacob Mark stå.  Han taler for sig selv! Det er klart en styrke 
at have ham med. Der er dog også andre kandidater. 

SF i Odsherred, og bakket op fra Kalundborg og enkeltpersoner i hele regionen, satser på også at få 
valgt Gitte Terp Henriksen. Som jeg ser det, vil Gitte være et stærkt valg specielt for Nordvest Sjæl-
land og Lolland. Altså for de fattigste dele af regionen. Hun er en god holdspiller, er stærk vedrø-
rende økonomi og brænder for at sikre vores klode for de kommende generationer, samt for at ud-
jævne den stigende ulighed. Jeg vil anbefale at stemme på hende!                            Arne Mikkelsen. 
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Dit valg – Din fremtid 
Af Gitte T Henriksen 

 

                                                                                      
 
Skal vi lykkes må både borgere, fagbevægelse, bureaukrati og politikere se hinanden i øj-
nene – og nedbryde hierarkier, fordomme og resignation. Skal den offentlige sektor fort-
sætte som omdrejningspunkt for velfærdssamfundet – og dermed modstå presset fra pri-
vate og globale kræfter – må vi tage fat på markante reformer.  
 
Vi skal gøre op med bureaukratiet i jobforvaltningerne, frisætte socialforvaltningerne og 
ændre lovgivningen på socialområdet, så sårbare unge og handicappede ikke skubbes 
forsvarsløse ud i samfundet, når de fylder 18.  
 
Vi er nødt til at investere i unge, i omskoling, i iværksættere, i lokalsamfundene, hvis vi 
fortsat skal kunne konkurrere med resten af verden.  
 
De unges valg er nemlig afgørende for, at der er både vækst og hjælp og støtte i fremti-
dens ældresamfund. Hospitaler og kommunernes ældrepleje skriger på arbejdskraft – ar-
bejdsmiljøet forværres mere og mere – vi må gøre noget nu. 
 
De sidste 20 år er mange danskere blevet meget velstående. Biler, huse, ferier, flad-
skærme, sommerhuse, pensionsordninger og friværdier er mangedoblet. Men hvad hjæl-
per det, hvis der ikke er nogen til at hjælpe med indkøb og personlig pleje, når man bliver 
gammel? Hvis alt oversvømmes ved stormflod? Hvis vores vand er fyldt med giftstoffer? 
 
Det handler om prioritering, og tiden er kommet til at nedbringe ulighed i beskatningen, ny 
ledelse af den offentlige sektor, omlægning af erhvervstilskud fra store virksomheder til 
iværksættere, og overførsel af midler fra akademisk uddannelse til omskoling og kvalitets-
udvikling af ungdoms- og faguddannelserne.  
 
Arbejdsmiljøet er afgørende – hvordan indrettes arbejdet, så hjemmehjælperen, socialråd-
giveren og sundhedspersonalet ikke længere ansættes i en brug og smid væk-kultur? 

 
Krigen i Ukraine og Corona har vist, at 
vi kan stå samme. Løse svære udfor-
dringer og bakke op, når det gælder. 
Den oplevelse skal vi tage med os, i 
en tid hvor opgaverne tårner sig op 
foran os. 
 
Både mennesker og midler mangler 
øjensynligt, når vi ser ind i fremtidens 
ældrepleje, klimaudfordringer, sikker-
hedspolitik og socialsystemets sam-
menbrud. 
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Industrisamfundets stive kommandoveje dominerer den offentlige forvaltning, og der er 
brug for en politiske ledelse, der kan sættes en ny retning - via uddannelse, oplæring og 
netværk for politikere. Bureaukratiet kan ikke reformere sig selv, det er et politisk ansvar.   
 
Med min brede erfaring som SF-kommunalpolitiker, diplomat, cheføkonom i fagbe-
vægelsen, som mor og mangeårig aktiv i idræts-Danmark, vil jeg gerne byde ind 
med løsninger. Være en stærk stemme for udvikling i de dele af landet, der økono-
misk og menneskeligt er hårdest ramt – og står overfor en skræmmende fremtid, 
hvis ingen lytter til os.  
 
Vi har ikke brug for en Kattegatbro – men investering i boliger, social støtte, geotermi, na-
tur, uddannelse, iværksætteri, fødevarer, kultur og design - og kollektiv trafik. Fremtiden 
bliver svær, men vi kan godt.  
 
                                                               --- 
 
 
 

  

Efter 20 måneders behandlingstid udtaler 

Ankestyrelsen sig endeligt. 

Det fremgår tydeligt: 

"Ankestyrelsen vurderer, at byrådet i Odsherred kommune ikke var berettiget 
til at træffe beslutning om at afvise det fremsatte forslag fra dagsordenen på mø-
det den 6. juni 2020." 
 
Endelig efter 20 måneder kom der et svar fra Ankestyrelsen. Der medfulgte en beklagelse over 
den lange sagsbehandlingstid. Odsherred byråd havde nægtet at behandle en henvendelse fra os 

tre. 
 
 

 

                
 
Clark Pratt (EL), Thomas Nicolaisen (RV og Arne Mikkelsen (SF) havde indbragt sagen. 
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Det punkt vi som medlemmer af byrådet havde forlangt behandlet lød såle3des: 

” Socialistisk Folkeparti, Radikal Venstre og Enhedslisten ønsker at 
Byrådet pålægger Borgmesteren at rette henvendelse til udlændinge- og integrationsministeren for 
at gøre Ministeriet klar over Odsherred Kommunes interesse i at modtage flere flygtninge, især for 
at lette situationen med de uledsagede børn i Moria-lejren på Lesbos.” 
 
Med 18 stemmer mod 3 afviste byrådet totalt at behandle sagen. Det mente vi var i strid med 
Styrelsesloven, og det var baggrunden for at vi indbragte sagen. 
 
                         

                                        
                                                                                                         AM.                                         
 
 
 
Styrelseslovens bestemmelse: ”§ 11. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for denne 
indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutnin-
ger herom.” 

Ankestyrelsen bad 
byrådet om at for-
klare deres begrun-
delse for at afvise 
sagen. Fra admini-
strationen lå et for-
slag, hvor hovedbe-
grundelsen var, at 
vores forslag til en 
henvendelse ikke 
kunne opfattes som 
omfattet af begrebet 
et kommunalt anlig-
gende.  

Dette forslag fik til-
slutning fra de 
samme 18. Vi 3 ud-
talte os derfor til 
Ankestyrelsen som 
mindretal. Vi mente 
at styrelseslovens 
bestemmelser klart 
giver mulighed for 
at byrådet kan agere 
i en ulykkelig situa-
tion. Ikke for at 
overtage en national 
opgave, men for at 
støtte løsningen af 
den. 
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Jeg kommenterede på Facebook Ankestyrelsens afgørelse således: 
 ”Efter 20 måneder har Ankestyrelsen fået sendt Odsherred kommune en afgørelse vedrørende 

lovligheden af at nægte et punkt optaget på byrådets dagsorden. 
På mødet den 06. oktober 2020 havde Enhedslisten, Radikale og SF bedt om at få behandlet et øn-
ske om at tilkendegive, at kommunen var klar til at modtage flygtningebørn fra Morialejren. Fler-

tallet afviste at den sag kunne behandles. Det mente vi var ulovligt i forhold til Styrelsesloven. 
Nu har Ankestyrelsen afgjort dette. De skriver konkret: 
"Ankestyrelsen vurderer, at byrådet i Odsherred kommune ikke var berettiget til at træffe beslut-

ning om at afvise det fremsatte forslag fra dagsordenen på mødet den 6. juni 2020." 
Det er klar tale, og det er en styrkelse af demokratiet. Selvom jeg ikke mere har sæde i byrådet, vil 
jeg opfordre til, at sagen bliver taget op og behandlet på førstkommende møde. Der er desværre 

stadig uledsagede flygtningebørn i den græske lejr.” 
 

I Nordvestnyt har daværende borgmester Thomas Adelskov givet en klar undskyldning for be-
handlingen af ovennævnte sag. Det er også sket på Facebook, hvor jeg har skrevet, at det er helt 
accepteret.  Det var et konkret forslag fra Allan Andersen, der bevirkede at vores forslag ikke 

kunne behandles. Efterfølgende har administrationen og vores chefjurist ment, afvisningen var i 
overensstemmelse med juraen. Personligt begriber jeg ikke den skråsikkerhed, men tror alle 18 
har handlet ud fra en nøje granskning af Styrelsesloven. Det er menneskeligt at fejle! 

 
                                                                                        --- 
 

 
 

Minkkommissionens beretning. 
 

Af redaktør Arne Mikkelsen 
 
I mangel af en selvstændig politik, som de vil være bekendt at lægge frem for borgerne, har ”blå 
blok” holdt liv i en debat om grundlovsbrud, diktatur fra statsministeren, og andre lignende anklager 
vedrørende en proces, der for de fleste forekommer meningsløs. Det er i alle tilfælde hvad der gæl-
der for denne skribent. 

                                                                                  

Kort: Den 4.11. 2020 bebudede statsministe-
ren på et pressemøde, at alle mink i Danmark 
skal aflives, på grund af deres smitte til men-
nesker. Processen herefter savnede lovhjem-
mel. Den blev da det var klarlagt vedtaget i 
folketinget. Dog var processen gået i gang 
før. 

I den forbindelse blev der nedsat forskellige 
udvalg som skulle kulegrave forløbet. Det 
endelige blev kaldt ”Granskningskommissio-
nen om sagen om aflivning af mink.” 
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Granskningskommissionen blev nedsat af folketinget. Landsdommer Michael Kistrup blev for-
mand, og i øvrigt indtrådte en række af folketinget udpegede topjurister, hvoraf nogle er dommere. 
 
Kommissoriet er formuleret (kort version, der var en masse skal og skal ikke bestemmelser der 
fremgår af lovtekster).  
Kommissionen har i overensstemmelse med § 4, stk. 4, jf. § 1 b, i lov om under-
søgelseskommissioner og granskningskommissioner fået til opgave at ”foretage 
retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offent-
lige søger nogen draget til ansvar”. 
 
Jeg har på Facebook skrevet min opfattelse af grundlag og forløb, og herunder hvad sagen bør få af 
konsekvenser. Efterfølgende vil jeg indsætte den kommentar, som SFs medlem af folketinget og 
retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt har lagt ud. Hun var med i det udvalg der på folketings-
flertallets vegne på baggrund af rapporten tog stilling til hvilke konsekvenser beretningen skulle 
have. 
 
Flertallet uddelte som bekendt to næser for det passerede. En meget kraftig til Mogens Jensen og en 
mere ”behersket” til statsminister Mette Frederiksen.  
 
 
AM på Facebook den 04. juli 2022: 

 

GRANSKNINGSKOMMISSIONEN OM SAGEN OM AFLIVNING AF MINK 

Så kom efter en lang fødsel endelig beretningen fra ”Minkkommissionen.” beretningens bind 1 er 
på 588 sider. Selvom jeg mener hele forløbet har været endevendt i pressen, kommenteret mere el-
ler mindre ”ædrueligt,” så har jeg skimmet beretningen og læst de sider som har betydning for hvor-
ledes man skal bedømme forløbets politiske ansvar. 

Jeg har bemærket, at mange som alene er imod den linje regeringen har fulgt, herunder dens samar-
bejde hen over midten med udgangspunkt i Centrum venstre, bare råber Rigsret og faktisk har dømt 
statsministeren og regeringen på forhånd.  

Det er min oplevelse, at langt de fleste mennesker ikke helt forstår det forløb, som har været. Meget 
kort kan det opsummeres således: 

Verden rammes af en Pandemi (Corona). Som følge her af må ansvarlige regeringer handle, således 
at deres befolkninger kommer bedst muligt gennem det forløb Pandemien påtvinger befolkningerne. 

Det konstateres at mink smittes af Corona- 19 og at de bringer denne smitte videre til mennesker. 
Forsøg på at inddæmme denne smitte mislykkes (der er en del forklaringer herpå, men i dagen op til 
den 04.november 2020 var situationen at der måtte handles). Ifølge rapporten fra kommissionen dog 
ikke så hurtigt, at lovhjemmelen ikke kunne fremskaffes før handling. Der blev handlet med en be-
slutning om at alle mink i landet skulle aflives. Det blev så sat i gang, og det sker uden at man har 
en lovgivning som kan afstedkomme de efterfølgende handlinger. Først den 11. november bliver det 
klart, at der mangler hjemmel til det besluttede. Denne hjemmel bliver så sikret gennem traditionel 
lovbehandling, og i en proces hvor de borgerlige ikke vil give tid til hastebeslutning. Regeringen 
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erkender, at der er handlet uden hjemmel. De borgerlige siger der er tale om et groft brud på Grund-
loven. Minkavl i Danmark er formentligt slut, idet aflivningen foregik ekstremt hurtigt. Det er så 
dette forløb kommissionen har kulegravet, og som den giver anvisning på hvor og af hvem, der er 
fejlet. 

Der er to grupper som kan få sanktioner, hvis det skønnes der er grundlag herfor. Kommissionen 
tager ikke stilling til straf for en evt. forseelse, men ”kun” om der er grundlag for at straffe. På den 
ene side er der gransket i evt. tjenesteforsømmelser begået af de ansvarlige embedsfolk. På den an-
den side om nogle ministre kan forfølges efter ministeransvarlighedsloven som følge af deres age-
ren. Af loven fremgår det: ” En minister kan straffes ved en rigsret for brud på ministeransvarlig-
hedsloven hvis vedkommende forsætligt eller af grov uagtsomhed forsømmer sine pligter.” Det er 
folketinget der kan igangsætte en rigsret. 

Om statsministerens evt. straf hedder det: Statsministeren havde subjektivt ingen viden om mang-
lende hjemmel, eller hensigt til at handle uden en sådan. Om grov uagtsomhed afvises dette, idet 
statsministeren må kunne regne med at embedsværkerne i de relevante ministerier har styr på hjem-
melspørgsmål og andre juridisk forhold. Statsministeren har ikke fået nogen advarsel om, at det på-
tænkte (aflivning af alle mink) manglede hjemmel.  

Kommissionen har peget på kritisable forhold hos en del af det ledende embedsværk. Hvad det vil 
afstedkomme må fremtiden vise. 

Trods kommissionens klare tale i forhold til statsministeren kræver den samlede blå blok en såkaldt 
advokatundersøgelse af statsministerens ageren, som forløbet forud for en rigsret. En rigsret en del 
havde krævet i god tid før kommissionen var gået i gang. Der peges på, at når Inger Støjberg kom 
for en rigsret, så må statsministeren også! At de to sagers forløb overhovedet ikke kan sammenlig-
nes, lader ikke til at bekymre. 

For god ordens skyld: 

Inger Støjberg er dømt for, med forsæt og efter at være advaret herimod af hendes embedsfolk, at 
kræve ægtepar som søger asyl undtagelsesfrit adskilt, hvis den ene eller begge er under 18 år.. Altså 
for bevidst at handle ulovligt. 

Heldigvis har både Radikale, Enhedslisten og SF afvist videre i sagen mod statsministeren. De Ra-
dikale hæfter så deres afvisning sammen med et krav om udskrivelse af valg inden folketinget sam-
les ordinært. For mig virket det som ren taktik forud for det valg, som de fleste regner med bliver 
udskrevet her i efteråret. 

Måske kan forløbet give anledning til, at man begynder at diskutere politik i stedet for juristeri. Det 
er erkendt, at der blev begået fejl. Folketinget har rettet den fejl. Nu drejer det sig vel i hovedsagen 
om, skal vi fortsætte en velfærdslinje, eller skal vi vende tilbage til de borgerliges forgyldning af 
dem der allerede har alt for meget!  

                                                                         --- 
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Som skrevet her over indsættes ligeledes SFs retsordførers kommentarer. 

                                                                                   

Kære alle, 

Lidt på bagkant er hermed en kort orientering om Mink-sagen. Vi har i dag afgivet beretning i 
granskningskommissionen med et flertal af S, SF, R og EL. Det bygger på vores hidtidige linje, 
men nu med afgivelse af en skrap kritik af både statsministeren og tidligere fødevareminister Mo-
gens Jensen: 
 
- Vi mener fortsat ikke, der er basis for en rigsret, fordi statsministeren ikke vidste, der ikke var en 
hjemmel på plads. Men der er ingen tvivl om, at forløbet og processen omkring nedslagtningen af 
alle mink er kritisabelt. Vi finder, at det pres, som mødet i K-udvalget blev gennemført under, 
øgede risikoen for fejl, og det er uacceptabelt. Derfor har vi i dag givet statsministeren en alvorlig 
kritik, siger gruppeformand Karina Lorentzen. 
 
- Hvad angår tidligere fødevareminister Mogens Jensen, så sagde jeg jo i forbindelse med Instruks-
kommissionen, at det nok ikke havde behøvet at ende med en rigsret, hvis Inger Støjberg havde ta-
get den politiske konsekvens for sit lovbrud. Det gjorde hun imidlertid aldrig, og derfor endte vi 
som bekendt i en rigsret. Mogens Jensen er gået, men vi mener, at fejlen var så alvorlig, at den også 
fortjener skarp kritik af udvalget, så det har han fået. 
 

- Sagen - og lignende sager de senere år - har skabt en tillidskløft mellem befolkningen og det poli-
tiske system. Der er derfor stærkt behov for initiativer, som øger gennemsigtigheden, tilliden og de-
mokratiet. Det gælder bl.a. en revision af offentlighedsloven, lovfæstelse af offentligt ansattes yt-
ringsfrihed, indførelse af forfatningsråd, rådføringspligt og en sikring af, at mindretal kan sætte un-
dersøgelser i gang selv. 

                                                                   --- 

 

For god ordens skyld. Det Radikale Venstre fik i deres beretningsbilag tilføjet, at de var meget util-
fredse med Statsministerens samling af magt i statsministeriet, og med at der var tale om en et -parti 
regering. (underforstået at de Radikale vil med). 

Hvis ikke der er udskrevet valg inden 4. oktober (hvor nyt folketingsår starter), vil de Radikale stille 
et mistillidsforslag til regeringen. 

Altså valg i efteråret.! 

Karina Lorentzen Dehn-

hardt 
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Fortsat god sommer 
Jeg er nu ved at afslutte dette nr. af Fokus. Når næste nr. udkommer er der formentlig udskrevet 
valg, og valgkampen drøner der ud af. Som et suk, skal jeg pointere, at jeg savner flere oplæg fra jer 
læsere. Fokus er et åbent magasin, og vi optager også artikler der ikke harmonerer med redaktøren. 
Indholdet skal heller ikke gennem SF Odsherreds bestyrelse, men vi lægger op til bred debat. 

Dette nr. kunne godt have medtaget holdninger til den urafstemning om opgivelse af forsvarsforbe-
holdet, som gav et ja på 2/3. Det bliver klart et politisk skisma at få lagt linjen for, hvad de nye ca. 
18 mia. til forsvaret. og de ny muligheder kommer til at bevirke. Der er en virkelighed som pludse-
lig bankede på. En udfordring vi har måttet forholde os til, men som forhåbentlig ikke er indgangen 
til en blind international oprustning. Den politiske bestræbelse må / skal fortsat være gensidig af-
rustning efter bæredygtige aftaler. Den nuværende situation er en menneskelig fallit! Lige nu ser det 
desværre ud til, at afrustningsaftaler har lange udsigter. 

I det forståelsespapir der aftaltes forud for opbakningen til den Socialdemokratiske regering, frem-
går det, at der skal udarbejdes en handleplan for arbejdet med psykiatrien. Der sker intet, og SFs-
forhandler har i frustration måttet undsige regeringens vilje til at få en plan realiseret. SFs psykiatri-
ordfører Trine Torp har kaldt ministerens indsats på området for ”Amatøragtigt.” Mordene i Fields 
har sat en handleplan på dagsordenen. Her i Odsherred oplevede vi, hvorledes dårlig bemanding og 
mangelfuld behandling bevirkede et mord på en ung pædagog. Det skete på Ørbækskilde ved Faare-
vejle. En fyldestgørende plan for psykiatrien bliver klart et emne i valgkampen! 

Aktuelt er der en plan for opførelse af en Rema 1000 butik på toppen af Lårbakken. Planen strider 
mod alle tanker om udvikling af kommunens infrastruktur. SF har fremsendt et høringssvar, der 
stærkt vender sig mod opførelsen. Vi ønsker at beskytte det åbne land, og vi ønsker at handlen med 
dagligvarer lokaliseres til de byer der er i kommunen. Det er en vigtig lokal kamp. 

 

Kh 

Arne Mikkelsen, redaktør af Fokus. 

 

                                                            
 

 
 


