
Kandidat præsentation

Kandidatpræsentation. Spidskandidat for Odsherred Konservative Claus Starup, 51:

Jeg er uddannet pressefotograf i 1980érne og har arbejdet på dagbladene Holbæk Amts 

Venstreblad, Kalundborg Folkeblad og Viborg Stifts Folkeblad.

Efter en 2årig videregående uddannelse på Holbæk Handelsskole fik jeg arbejde som 

fotograf i konferencekoncernen Bella Center A/S. Der var jeg ansat i knap 10 år, indtil jeg i 

2013 startede selvstændig virksomhed med base i det sydlige Odsherred – fortsat med 

kunder i konferencesektoren. 

Fra oktober 2020 er jeg flyttet til Nykøbing Sj. på Algade midt i byen – i en fantastisk by i et 

fantastisk område, Odsherred. Min kæreste Aja Bengtsson flyttede til byen i januar 2021

Jeg har 3 dejlige børn, der er fløjet fra reden og i fuld gang med uddannelse og arbejde. 

Mine forældre Per og Lene Starup bor i Holbæk, som hhv. pensioneret politimand og 

bankassistent. Min storebror Lindy Starup bor i Kalundborg med sin kæreste. 

Med hensyn til politik; så er klimaudfordringer og erhvervslivets vilkår i centrum. Politik bør 

tænkes langt ud i fremtiden, og deri er klimaudfordringen den største udfordring som vi står 

overfor – de ændringer er i høj grad også lokale og vil ændre måden vi lever og driver 

virksomhed på  her i Odsherred. Odsherred har samlet set 157 km kyststrækning og det 

giver en særlig udfordring og et ansvar for at samarbejde med de øvrige Isefjordskommuner 

om en sluse mellem Rørvig og Hundested.

På den korte bane hærger Coronakrisen, den vil udfordre og knække nakken på mange 

virksomheder, så vores fokus bør rettes mod iværksætteri som indsatsområde. Virkelysten 

og det private initiativ skal have bedst mulige vilkår. Omsat i hurtige kommuale svartider. 

Et samfund kan måles på hvordan det behandler sine svageste borgere. Jeg mener, at 

hjælpen skal målrettes dem, der har brug for det. Derfor arbejder jeg også for bedre vilkår 

for de ældre, hjemløse og udsatte borgere i Odsherred. Jeg er pt tilknyttet Røde Kors som 

frivillig i møbelafdelingen på Algade 12. 
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