Kandidat præsentation
Kenneth Bakke
Mit navn er Kenneth Bakke, jeg er 52 år, gift med Gitte og far til 2 voksne piger.
Til dagligt er jeg Faglærer inden for transport og logistik, på ZBC i Slagelse.
Jeg er formand for den Konservative vælgerforening i Odsherred, sidder i bestyrelsen i Vig
Familieby, er frivillig hjælper i Vig bio samt aktiv fodbolddommer under DBU.
Jeg er en person der vil foreningslivet det allerbedste. Jeg ser det som af afgørende
betydning at foreningslivet har og får de bedste muligheder for at dyrke netop deres
interesse, for kun med et velfungerende foreningsliv kan vi tiltrække nye borgere til
kommunen. Ud over skole og indkøbsmuligheder, kigger evt. ny tilflyttere på hvilke
foreninger der er i nærområdet, så derfor skal Odsherred søge at få et bredt udbud, med de
bedste faciliteter.
Odsherred kommune skal turde at tænke nyt mht. erhvervslivet. Kommunen ligger alt for
lavt i diverse målinger, det må kunne gøres bedre. Odsherred kommune bør se sig selv som
et serviceorgan og være mere tilgængelig samt opsøgende. Flere virksomheder i kommunen
betyder flere i beskæftigelse.
Turismen det vigtigste erhverv i kommunen, og derfor bør man lægge flere kræfter i at få
gjort Odsherred endnu mere attraktiv for turister der ønsker en ferie med højt til loftet.
Specielt i disse tider, er det vigtig at Odsherred tænker ud af boksen for at tiltrække så
mange turister som muligt. Det lønner sig på den lange bane. Flere turister, betyder også
flere i beskæftigelse.
Ikke to personer er ens, derfor er det vigtigt at vi i kommunen har et brede tilbud, både
inden for skolevæsen samt ældrepleje. Der skal være plads, både til dem der ønsker at
bruge de kommunale faciliteter men i den grad også til dem der tager et aktivt valg om at
benytte en privat udbyder.
Klimaforandringerne skal vi tage alvorligt. Odsherred har en placering, hvor
klimaforandringerne kan blive ekstra synlige. Odsherred skal, i samarbejde med andre,
arbejde med kloge tiltag der kan forhindre fremtidige oversvømmelser af vore jorde tæt på
kysten. København med tog og/eller bil.
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