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NY NÆSTFORMAND

PERSONDATAFORORDNINGEN
D. 25. maj træder den nye persondataforordning i kraft. Det er et tiltag, der skal
skærpe datasikkerheden for den enkelte borger i alle henseender. Det betyder, at
vi som parti og lokalforening har fået nogle påbud. De primære ændringer bliver
styret centralt. Den måde, hvorpå det primært påvirker bestyrelsen, er med
nogle regler for, hvad angår eksempelvis lister med information, sletning af
mails og opbevaring af vores personlige computer.
I skulle gerne have modtaget en mail, hvori der står beskrevet, hvordan I skal
forholde jer, således at I fortsat kan være medlemmer, og vi har mulighed for at
fortsætte vores arbejde.

Nyt fra bestyrelsen
I bestyrelsen arbejder vi hen mod en række nye tiltag. Blandt andet er det på tale
at anskaffe en “kaffecykel”, som kan benyttes som base til begivenheder
som ”Open by night” og lignende, så vi kan komme ud og snakke med folk i
Odder og forhåbentlig få vores lille vælgerforening til at vokse. Vi har tidligere
forsøgt at få samlet nogle interne politikgrupper, men interessen har desværre
været lidt begrænset, så lige for tiden er idéen lagt lidt på is.

Sæt kryds i kalenderen!
Vores vælgerforening er blevet godkendt til at modtage en fane. Overrækkelsen
vil finde sted under flagets fest i Århus fredag d. 15. juni (Valdemarsdag,
naturligvis) kl. 20.00. Der vil være to repræsentanter til stede fra
vælgerforeningen, men alle medlemmer er naturligvis velkomne til at deltage.
Der er ligeledes mulighed for at deltage i festgudstjeneste i Vor Frue Kirke
samme dag kl. 19.00.
Selvom der er lang tid til byfesten, er planlægningen så småt startet allerede. I
den forbindelse vil jeg opfordre jer til at overveje, om I vil byde ind med noget
hjælp til vores stand. Bestyrelsesmedlemmer og vores 2 byrødder vil naturligvis
møde talstærkt op, men flere hænder og godt selskab er altid kærkomment.
Henvend jer gerne til mig, hvis det har interesse.
Vi arrangerer for første gang en sommerfest i vores lille vælgerforening lørdag d.
18. august. Der bliver sæt pavilloner op i formandens baghave, på Aaholmsgade
10 i Odder, vi inviterer til grillmenu mod en beskeden betaling, der vil være salg
af drikkevarer til favorable priser. Tag jeres familie eller en ven under armen og
kom med til en dag med plads til både hygge og politik. Nærmere info omkring
tilmelding følger.
Vel mødt og god sommer,
Næstformanden
på vegne af bestyrelsen

Jeg hedder Mads Flink, er 27 år
gammel og efter
generalforsamlingen i år, er jeg
tiltrådt som næstformand og
medlemsansvarlig.
Jeg er uddannet premierløjtnant
af reserven og i gang med at tage
min kandidat i information
management på Århus
Universitet.
Jeg bor i Odder med min kone
Malene og min 1-årige datter
Laura.
Bestyrelsesarbejdet er godt i
gang, og nyhedsbrevet her sendes
ud for at opdatere jer lidt
på ,hvad der rører på sig i det
lokale såvel som det nationale.

Skulle der være spørgsmål til
nyhedsbrevet eller i øvrigt, er I
velkomne til at henvende jer til
mig på Facebook, mail:
madsflink@live.dk eller mobil:
+45 81 71 54 87
Med venlig hilsen
Mads Flink
Næstformand
og medlemsansvarlig

Nyt fra Byrådsgruppen:
Kalenderen siger maj, og vi er nu fem måneder inde i byrådsperioden 2018-2021. Derfor er det
tid til at stoppe op og se tilbage på opstarten i byrådet.
Som nyt byrådsmedlem var Martin Mikkelsen på Kattegatkursus d. 25.-27. januar i Horsens,
hvor der var en grundlæggende introduktion til arbejdet i byrådet. I marts måned var hele
byrådet på byrådsseminar på Borre Knob i Glud, hvor der var fokus på FNs verdensmål, vækst
og udvikling samt en bedre borgerinddragelse.
Martin er kommet godt i gang som ny formand for Folkeoplysningsudvalget, hvor der var stor
interesse i forbindelse med valget til idræts-, aftenskole-, kultur- og spejderrådet d. 25. marts.
Her er det hans håb, at man kan lave en årlig foreningsdag, ligesom der skal arbejdes med
fritidspas til kommunens udsatte børn og unge.
”I det daglige politiske arbejde har vi haft fokus på forvaltningens analysearbejde om
inkluderende fællesskaber og sårbare børn og unge, hvor der er en stor udfordring. Dernæst vil
vi være kendt som et parti, hvor dialogen med borgerne er i højsædet. Derfor har vi holdt mange
møder med borgere og repræsentanter for foreninger og interesseorganisationer.
Lige nu arbejder vi for, at Odder Kommune ansøger om at deltage i et projekt under
Undervisningsministeriet. I projektet indfører man et fag i teknologiforståelse i skolen med
uddannede it-lærere. Formålet er at give en bedre ramme for en undervisning, hvor eleverne i
højere grad lærer at forstå teknikken bag it, og være skabere af den, fremfor udelukkende at
være brugere af den.
I efteråret vil vi i forbindelse med budgettet fortsat have fokus på en ansvarlig økonomi i
kommunen, ligesom vi vil arbejde for et Kampsportens hus, hvor taekwondo, karate og boksning
kan holde til.
Til sidst skal der lyde en opfordring til jer om, at I kommer med input til den konservative
politik. Vi går allesammen rundt i forskellige kontekster, hvor vi ser, hvad der fungerer og ikke
fungerer. Den viden og erfaring er vigtige input, når vi skal udvikle og føre en konservativ
politik, som skal komme borgerne i Odder Kommune til gavn. Deltag derfor i debatten i
Facebook-gruppen: Konservative Odder - debatforum, hvor der løbende vil blive lagt emner op
til diskussion. Eller kontakt os, hvis I har gode idéer eller ønsker viden om en given sag. Vi vil
meget gerne i dialog!
Med ønsket om en god sommer til jer alle !”
Niels Rosenberg og Martin Mikkelsen

