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MED BORGMESTERKANDIDAT
JESPER GRETH

- OG ALLE DE FANTASTISKE KANDIDATER ANNA
OOSTERHOF

I 

/ 

VENSTRE ER KLAR TIL VALGET

FRIHED 
OG

FÆLLESSKAB



FAKTA
n   Anna Oosterhof
n  47 år
n  Bor sammen med Jan i Guldbæk og sammen har vi Lisa (19), 

Freya (18) og Hjalte (14)
n  Arbejder som Erhvervschef i Jammerbugt Kommune
n  MBA fra Aalborg Universitet
n  Cykler og løber
n  Valgt til byrådet pr. 1. januar 2018 og er næstformand i  

Teknik- og Miljøudvalget
n  Bestyrelsesmedlem i NT og I/S Reno-Nord
n  Mobil: 4191 1185
n  E-mail: banoo@rebild.dk
n  Facebook: www.facebook.com/stemoosterhof
n  Instagram: anna.oosterhof

FAKTA
n   Jeg bor lige uden for Byrsted med Henriette og hendes 3 børn 

på et nedlagt landbrug
n  53 år, har 2 voksne døtre, et par svigersønner og 4 børnebørn
n  Arbejder som driftschef hos Service Center Gruppen i Pandrup, 

har været leder i små og store virksomheder siden 1996
n  Er engageret i mit lokalområde, valgt som bestyrelsesmedlem i 

Øster Hornum Brugs og Øster Hornum Fitness.  
Er formand for Hedens Vandværk, og medarrangør af Jule-
frokost med 120 deltagere i et af vores lokale forsamlingshuse

Læs Venstres valgprogram
www.rebild.venstre.dk
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ANNA OOSTERHOF
VED NR. 2X

JEPPE UGILT
VED NR. 3X

FLEMMING 
MIKKELSEN

VED NR. 5X2

FAKTA
n  ALDER: 39
n  Kontaktdata: 2216 0743 / bjuha@rebild.dk
n  FAMILIE: Gift med Pernille og vi har sammen tre børn på 12, 14 

og 18 
n  BOPÆL: Volstrup Gård ved Nørager
n  STILLING: Selvstændig erhvervsdrivende med landbrug, golf-

center, restaurant, rullegræsproduktion, vindmøller m.m.
n  POLITISK ERFARING: Har siddet i byrådet siden 2014.  

Fire år i Teknik- og Miljøudvalget og de seneste fire år i 
Økonomi udvalget. Derudover også udpeget til Rebild  
Erhvervsudviklingsråd.

n  FRITIDSINTERESSER: Mest mulig sport, jagt, flyvning og 
selvfølgelig politik!



FAKTA
n   Navn: Jesper Greth 
n  Alder: 51 år 
n  Bopæl: Støvring
n  Kontaktdata: 40627852/bjegr@rebild.dk
n  Følg mig på: facebook.com/JesperGreth.Venstre
n  Familie: Gift med Mette, som er Praktiserende Læge.  

Sammen har vi 2 børn, Sarah på 14 år og Simon på 16 år
n  Arbejde: Afdelingsleder ved ENERGINET
n  Uddannelse: Mastergrad i International ledelse

- former fremtidens Rebild

JESPER GRETH
BORGMESTERKANDIDAT

3

VENSTRES HOLDNING:
Jesper Greth vil lede kommunen ud fra principper om ordentlighed og dialog.  

Han vil i tæt samarbejde med det øvrige byråd, skabe vækst og udvikling i hele  
Rebild Kommune, som skal være det bedste sted at leve og bo.

n  HVEM ER JEG? Opvokset i Himmerland og siden 2003 
været bosat i Støvring. Har således haft min daglige 
gang i Støvring og de omkringliggende byer de sidste 
mange år.
  Har haft stort ledelsesmæssigt ansvar i forskellige virk-
somheder i de seneste 30 år, primært indenfor ved-
varende energi. Jeg finder det naturligt at tage ansvar 
og være med til at gøre en forskel. Det var lysten til at 
tage ansvar og evnen til at gøre en forskel der i 2017 fik 
mig til at stille op til kommunalvalget og den beslut-
ning har jeg ikke fortrudt.
  Jeg blev valgt ind i Byrådet ved kommunalvalget i 2017 
og udover byrådsarbejdet har mit udvalgsarbejde 
primært været med børn, unge og familier som om-
drejningspunkt. Derudover har jeg siddet i Økono- mi-
udvalget og alt det tilsammen har givet mig en rigtig 
god forståelse og indblik i hele Rebild Kommune.
  Med det afsæt, ser jeg mig selv som en kompetent 
Borgmesterkandidat. Jeg vil via dialog og et bredt og 
involverende samarbejde finde de gode løsninger til 
gavn for borgerne.

n  HVAD ER MINE VISIONER? I vil opleve, jeg kæmper for 
et Rebild på forkant. Rebild skal ikke fortsætte med blot 
at tilpasse sig til konsekvenserne, vi skal komme kon-
sekvenserne i forkøbet og undgå dyre og forringende 
lappeløsninger – Vi skal turde investere i udviklingen 
og fremtidssikre løsninger. Jeg vil arbejde for et Rebild 
i vækst, og ser et stort potentiale for god sund vækst, 
som fortsat tiltrækker børnefamilier og erhvervslivet 

som vækstdynamo. Vi er en lille kommune med et stort 
potentiale.

n  BØRN OG UNGE. Børn og unge skal have mulighed for 
at blive den bedste version af sig selv. Derfor er det vig-
tigt, at vi opmuntrer alle elever til at udvikle sig både 
fagligt og personligt. Vi skal styrke dialogen mellem 
forældre, skolebestyrelser og elever, for at få de bedste 
løsninger frem.

n  ERHVERVSLIVET. Vækst i erhvervslivet er en af de vigtige 
forudsætninger for en god og økonomisk sund kom-
mune. Et blomstrende erhvervsliv, giver mange lokale 
arbejdspladser og dermed gode jobmuligheder for 
borgerne. Vi skal byde nye virksomheder velkommen 
med ledige erhvervsgrunde og et højt serviceniveau, 
med et minimum af bureaukrati, som bygger på dialog 
og tæt samarbejde.

n  NATUREN OG TURISME. Naturen i Rebild Kommune er 
helt unik og den skal vi værne om, men vi skal også hol-
de den åben og tilgængelig for borgerne og turisterne.

n  BORGMESTERKANDIDAT. Jeg vil som Borgmester for 
Rebild Kommune være hele Rebild Kommunes Borg-
mester. Gennem fælles hjælp og indsats kan vi bevare 
og udvikle vores dejlige kommune til gavn for os alle. 
Det gøres bedst gennem samarbejde og dialog. Der-
for har jeg ikke kun brug for din stemme til kommunal-
valget, jeg har også brug for din stemme efter valget i 
dialogen, som skal forme den Rebild Kommune vi alle 
gerne vil bo i.

Mærkesager



FAKTA
n   Hans Henrik Paulsen
n  Jeg er 60 år og bor i Skørping med min familie.
n  Jeg er major i hæren, tjenestegørende ved Trænregimentet  

i Aalborg.
n  Jeg har haft et varieret tjenesteforløb og har bl. a. været  

udsendt flere gange til nogle af verdens brændpunkter.
n  Lokalt har jeg været engageret i Idrætsforeningen  

Frem Skørping som formand, medlem af bestyrelsen i  
Skørping Idrætscenter samt været medlem af Menighedsrådet 

FAKTA
n   Navn: Maybritt Toft Pedersen.
n  Alder: 44 år.
n  Bopæl: Terndrup
n  Kontaktdata: 24232109 / bmape@rebild.dk
n  Familie: Samlevende med Kenny, sammen har vi drenge på  

13 år, 16 år og 19 år.
n  Fritidsinteresser: Naturen, foreningsarbejde og ikke mindst 

samvær med familie og venner.
n  Arbejde: Driftsdirektør v/ Terndrup Taxa & Turistbusser A/S – 

lokalrepræsentant i Danske erhverv. 
n  Uddannelse: MBA i leadership psykologi.
n  Politisk erfaring: Byrådet - Medlem af Børne og familie-

udvalget – Medlem af Handicaprådet.

Læs Venstres valgprogram
www.rebild.venstre.dk
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MAYBRITT
TOFT-PEDERSEN

VED NR. 8X

HANS HENRIK
PAULSEN

VED NR. 4X

VENSTRES HOLDNING:
Venstre ønsker at forenkle systemer og procedurer, så vi hele tiden
driver en effektiv kommune og bruger ressourcerne, så de gavner

borgerne bedst muligt.

VENSTRES HOLDNING:
Venstre ønsker en langsigtet handleplan for infrastrukturen i Rebild Kommune. Planen 
skal både tilgodese pendlerne til og fra kommunen, men også borgere, der har brug 

for mobilitet på tværs af kommunen – blandt andet de såkaldt ”bløde trafikanter”.



FAKTA
n   Mit navn er Peter Hjulmann.
n  Jeg er 61 år gift med Tove på 31. år, og vi har 2 piger, som har 

beriget os med 5 børnebørn.
n  Jeg bor i Haverslev.
n  Til daglig er jeg værkfører/indkøber på Micodan, hvor jeg har 

været i 39 år.
n  Jeg er pt. medlem af Børne og Familieudvalget, Børn og  

Ungeudvalget og Kultur og Fritidsudvalget i Rebild kommune.
n  Jeg brænder for foreningslivet og for udvikling i hele  

kommunen.

FAKTA
n   Navn: Henrik Buus
n  Alder: 41 år
n  Bopæl: Mejlby
n  Kontaktdata: 6110 0275 / hbuu80@gmail.com
n  Følg mig på: Facebook / Henrik Buus Jensen
n  Familie: Gift med Regina, som er SSH . Sammen har vi en1 søn, 

Emil på 1,5 år. Far til Lukas på 12, og Tilde på 15 år
n  Fritidsinteresser: FDF’er (spejder), samt oplevelser i naturen 

med familien
n  Arbejde: Elektriker hos Nørager El
n  Uddannelse: Elektriker
n  Erfaring fra min fritid: Leder i FDF Nørager i 23 år. Har været 

kredsleder, er nu formand siden 2019

- former fremtidens Rebild

PETER HJULMANN
VED NR. 7X

HENRIK BUUS
VED NR. 10X

5

VENSTRES HOLDNING:
Venstre vil skabe rammer, der giver borgere i alle aldre de bedste muligheder for at 
leve et aktivt og sundt liv. Der skal være mulighed for social- og kulturel udfoldelse 
i alle kommunens bysamfund. Forvaltningen og øvrige interesseorganisationer skal 

samarbejde med de frivillige kulturbærere.

VENSTRES HOLDNING:
Venstre vil sikre de bedst mulige rammer for, at borgerne kan leve
et sundt og aktivt liv. Indsatsen skal ske så tæt på borgeren som

muligt og, så vidt som muligt, på borgerens præmisser.



Læs Venstres valgprogram
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- over hele Rebild kommune
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Ø. Hornum
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Suldrup
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- former fremtidens Rebild
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- over hele Rebild kommune

ANNA
OOSTERHOF

Støvring

Skørping

Terndrup



FAKTA
n  Navn: Brian Winther
n  Alder: 42 år
n  Bopæl: Lidt udenfor Øster Hornum
n  Familie: Gift med Betina, der er sosu assistent, sammen har vi 4 

børn, Mads på 21 år , Mark på 19 år, Jakob på 15 år og Janne på 
14 år.

n  Fritidsinteresser: Hyggeligt samvær med familien, ferie med 
familien hvor vi oplever noget sammen.

n  Uddannelse: Udlært maskinarbejder i 1999.
n  Arbejde: Indehaver af Tranten smede og maskinværksted
n  Lokalt engagement: Bestyrelsen i Øster Hornum børneunivers 

siden 2009. Medlem af bestyrelsen vi spiser sammen i Øster 
Hornum samt bestyrelsen i Venstre i Støvring.

FAKTA
n   Thomas Simoni Thomsen Jeg er 60 år
n  Jeg bor sammen med Marzena i det åbne land uden for 

Øster Hornum
n  Der har jeg drevet ekspansivt kvægbrug i 30 år 

 og har uden pause fulgt Venstre
n  Jeg blev valgt til det sidste byråd i Støvring kommune 
n  Medlem af arbejdsmarkedsudvalget
n  Medlem af sundhedsudvalget
n  I bestyrelsen for FGU-Himmerland
n  I uddannelsesrådet, Rebild kommune

Læs Venstres valgprogram
www.rebild.venstre.dk
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BRIAN WINTHER
VED NR. 6X
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VENSTRES HOLDNING:
Venstre mener, at hvert enkelt barn skal støttes i at blive den bedste version af sig selv. 

Forskellighed skal respekteres og ses som en styrke.
Vi ønsker tryghed, læring og trivsel i dagtilbud og skoler – og vi har en klar 

ambition om, at alle kommer videre til en ungdomsuddannelse.

VENSTRES HOLDNING:
Venstre vil styrke landbrugets udviklingsmuligheder ved en hurtigere

og smidigere sagsbehandling og i en tæt dialog med erhvervet.

THOMAS SIMONI
THOMSEN

VED NR. 9X



FAKTA
n   Alder: 41 år
n  Bosiddende i Suldrup på 21. år med min mand Ole og vores  

2 børn på hhv. 11 og 15 år.
n  Jeg er uddannet landinspektør og arbejder som forretnings-

arkitekt ved Geodatastyrelsen.
n  I min fritid er jeg engageret i Lokalrådet for Suldrup og Omegn, 

formand for IK Frem Motionscenter, medlem af  
hovedbestyrelsen i IK Frem Sønderup/Suldrup,  
bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen Møllers Bakker  
samt bestyrelsesmedlem og elevskoleansvarlig i Rebild Sports-
rideklub.

n  Når jeg skal lade mine mentale batterier op, dyrker jeg crossfit 
eller går en lang tur.

FAKTA
n  Navn: Gert Fischer
n  Alder: 72 år
n  Bopæl: Suldrup området, Rebild Kommune
n  Kontakt: 4034 8477 / bgefi@rebild.dk
n  Facebook: com/gert.fischer
n  Familie: gift med Lisbeth, 3 friske piger og 8 artige børnebørn
n  Fritid: 1.000 km./år i løbesko, natur, familie, rejser, politik
n  Arbejde: Elinstallatør, renoverer ejendomme, kommunalpolitik
n  Politisk erfaring: 16 år som formand Teknik/Miljø, 12 år som 

formand Renovest, mange bestyrelsesarbejder, styregruppe 
bunkeren Regan Vest, og nu formand for Kultur/Fritid

- former fremtidens Rebild
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VENSTRES HOLDNING:
Venstre vil skabe en spændende og varieret byudvikling med fokus
på byernes individuelle styrker og med inspiration fra borgerne og

erhvervslivet i de respektive nærområder.

VENSTRES HOLDNING:
Venstre vil søge tilslutning til det tværkommunale samarbejde i 

“Destination Himmerland” i forhold til markedsføring og udvikling af 
det lokale turismeerhverv.

HENRIETTE FRØLUND
LYNGBERG

VED NR. 12X

GERT FISCHER
VED NR. 14X



FAKTA
n   Jeg er 36 år, bosat i Støvring Ådale med min hustru Johanne,  

og vores tre børn på 10, 7 og 5 år.
n  Vi flyttede til Støvring i 2013 både privat og med min  

virksomhed
n  Har startet egen virksomhed – som i dag har 15 ansatte.  

Fik i 2020 Rebild kommunes vækst- og udviklingspris
n  Næstformand i Rebild Erhvervsudviklingsråd
n  Har været med i §17 stk. 4. udvalget omkring en helhedsplan 

for Støvring
n  Jeg er aktiv old boys fodboldspiller og træner for 2 børne-

årgange i fodbold.

FAKTA
n   Navn: Niels Nørøxe Alder: 76 år Bopæl: Støvring
n  Kontakt: tlf. 4025 1113, mail: niels@noroxe.dk 
n  Følg mig på facebook: facebook.com/nielsnoroxe
n  Familie: Gift med Laila. Vi har tilsammen 6 børn og 10 

børnebørn Fritidsinteresser: familie, bestyrelsesarbejde  
i div. foreninger, folkedans o.m.a. 

n  Arbejde: ejendomsmægler
n  Uddannelse: Ejendomsmægler / bank m.v.
n  Politisk erfaring: Stiller op for første gang, aktiv i  

organisationen i Venstre

Læs Venstres valgprogram
www.rebild.venstre.dk
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STEFAN BERG
VED NR. 11X

10

VENSTRES HOLDNING:
Venstre vil skabe de bedste rammer for erhvervslivet, så Rebild bliver en 

attraktiv kommune for både nye og eksisterende virksomheder. Det skal være 
lettere at drive virksomhed i Rebild, derfor er det nødvendigt med tæt dialog og

samarbejde med erhvervslivet.

VENSTRES HOLDNING:
Venstre vil sikre de bedst mulige rammer for, at borgerne kan leve
et sundt og aktivt liv. Indsatsen skal ske så tæt på borgeren som

muligt og så vidt som muligt, på borgerens præmisser.

NIELS NØRØXE
VED NR. 13X



FAKTA
n Alder: 52 år.
n  Gift med Per Henrik, har 2 voksne sønner på 28 og 30 år og  

5 børnebørn.
n  Flyttede til Støvring i 2002 og har været aktiv i byens fritids-

aktiviteter i årene, hvor drengene gik til henholdsvis fodbold, 
håndbold, svømning og følger nu med i børnebørnenes  
aktiviteter.

n  Arbejder som administrationschef hos SAWO og har  
været ansat siden marts 1995.

n  Formand for grundejerforeningen Rådyret.

- former fremtidens Rebild

ANITA DÅLFOGT
OPSTILLET SOM NR. 18X
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Kandidat til Regionsrådsvalget

HVORFOR ER EN PERSONLIG STEMME VIGTIG?
Venstres kandidater er sideordnet opstillet. Hvilket betyder at placeringen på stemmesedlen ikke påvirker 

muligheden for at blive valgt. Det er kun de personlige stemmer som afgør valget.
Matematikken i valget er således at stemmerne i første omgang registres på listerne. Herefter fordeles antal 

byrådspladser til de forskellige lister.
Hos Venstre og flere andre partier registreres herefter de personlige stemmer og får listen f.eks. 9 mandater i det 

kommende byråd er det de 9 personer med højeste personlige stemmer som er valgt.
Derfor har den sidst placeret på listen lige så stor chance for valg som den først placeret.

Derfor - bak op om den kandidat som præsenterer den retning du mener Rebild kommune skal bevæge sig i  
i de kommende år!

n  Flere praktiserende læger - Når du er syg, skal 
hjælpen være nær, og du skal have krav på, at have 
en læge der kender dig. Har selv været igennem flere 
sygdomsforløb, hvor jeg skulle genfortælle mit forløb 
til nye læger, det er både udmattende og frustrerende 
og ved at lægen kender patientens sygdomsforløb, vil 
det skabe en større tryghed for patienten at komme til 
lægen. Derfor er det vigtigt at vi får flere praktiserende 
læger, således, at bopæl ikke er afgørende for kvali-
teten og at ældre og sårbare, som har mest brug for 
hjælp, kan få den i deres nærområde.

n  Slut med Danmarks længste ventelister på operatio-
ner – Bringe ventelisterne ned på landsgennemsnittet. 
Nordjyderne skal eksempelvis vente omkring 30% læn-
gere tid på at blive opereret end borgerne i Midtjyl-
land. Det hverken kan eller skal vi se os tilfreds med og 

derfor er det på tide, at vi ser på, hvordan vi sammen 
kan skabe et sundhedsvæsen med færre regler, mere  
tillid og øge fokus på det frie valg samt lave et servi-
ceeftersyn af arbejdsgangen og prioritere mere sund-
heds-personale i stedet for centraladministration.

n  Mere fokus på erhvervsuddannelserne – Vi har mere 
end nogensinde brug for, at der investeres i regionens  
erhvervsuddannelser og gøre det mere attraktivt, 
at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Det er 
nødvendigt, at der er bedre muligheder og adgang 
for at tage en erhvervsuddannelse, hvis vi skal kunne 
følge med virksomhedernes behov for flere faglærte.  
Er hvervsuddannelserne er for unge mennesker, som 
kan bruge både hoved og hænder – Vi skal have æn-
dret holdning om, at boglige færdigheder er vigtigere 
end praktiske færdigheder.

Mærkesager



FAKTA

ANNY WINTHER
OPSTILLET SOM NR. 11X

12

Kandidat til Regionsrådsvalget

- former fremtidens Rebild

n  Nærhed og sammenhæng i patientforløbet
  Nærhed af afgørende for mange patienter, når man  
skal til praktiserende læge, til speciallæge f.eks. øjen-  
og ørelæge, på skadestuen eller ind lægges på  
sygehuset. Som politiker arbejder jeg for at sund-
hedstilbuddene er decentralt placeret. Det gælder  
også akut beredskabet, ambulancer, akutbiler,  
akutlægebiler og akut helikopter.
  Ventetid og ventelister er én af de ting, jeg har stor fo-
kus på, specielt ventetiden i akutmodtagelsen og ved 
vagtlægen samt patienternes behandlingsgaranti in-
den for 30 dage.
  Der skal skabes endnu mere sammenhæng i sund-
hedsvæsenet, mellem praktiserende læge, kommune 
og sygehus, konkret ved udskrivning af ældre, en-
lige og patienter med psykisk sygdom. Patienten er 
sjældent rask ved udskrivelsen, selvom behandling på 
sygehuset er afsluttet. Derfor er samarbejdet mellem 
kommune, sygehus og egen læge afgørende og skal 
videreudvikles, ikke mindst i en tid hvor levealderen 
stiger, og mange borgere skal leve med flere kroniske 
sygdomme.

n  Kvalitet og udvikling
  Vi skal sikre høj kvalitet i alle sundhedstilbud. Derfor 
skal der fortsat uddannes praktiserede læger, spe-
ciallæger og hospitalslæger i Nordjylland i et tæt sam-
arbejde med det højtspecialiserede Universitetsho-
spital og lægeuddannelsen på Aalborg Universitet. 
Det skal sikre, at mange læger får lyst til at arbejde og 
bosætte sig i landsdelen, ligesom forskning skal med-
virke til teknologisk og medicinsk udvikling og nye be-
handlingsmetoder. Uddannelse og kompetencer skal 
prioriteres indenfor hele sundhedssektoren.

n  Forebyggelse og flere gode leveår
  Som borgere har vi vidt forskellige forudsætninger, 
både for at søge læge, men også for at forstå hvad 
lægen siger. Det er en vigtig politisk forpligtelse, at 
sikre lige adgang til sundhedstilbuddene særlig for de 
svageste borgere.

  Forebyggelse er afgørende og kræver politisk beslut-
ningskraft. Rygning og misbrug, står øverst på min 
liste, da det forårsager mange sygdomme. Simple 
undersøgelser kan forebygge sygdomme og skad-
er. Med den rette træning kan operationer undgås. 
Genoptræningsplaner, skal udleveres efter operation, 
efter langvarig inaktivitet og til patienter med muskel- 
skelet sygdomme, for at forebygge belastningsskader 
og smerter.

  Børn og unge med udviklingsforstyrrelser, skal have 
den bedste hjælp for at forebygge yderligere mistriv-
sel, der kan udvikle sig til psykisk sygdom. Ventetiden 
til psykologer for unge er helt uacceptabelt. Vi er en 
landsdel med mange unge, der har angst og depres-
sion og vi har allerflest stressramte voksne. Det kan vi 
ikke stiltiende se på.

  FN’s Verdensmål skal indgå som en naturlig del i Re-
gion Nordjyllands opgaver og strategier. Det handler 
i høj grad om politisk prioritering, når det gælder kli-
ma, planlægning, mobilitet og anlæg. Samtidigt skal 
vi sikre et sundt liv for alle, fremme trivsel og robuste 
fællesskaber.

Mærkesager

n   Jeg er bosat i Støvring sammen med min mand Kaj Kragelund.
n   Vi har tre voksne børn, to svigerbørn og fem børnebørn.
n  De to familier er bosat i Støvring sammen med deres 5 børn. 

Det giver os samvær og indblik i en hverdag med vuggestue, 
børnehave, skole, gymnasium, fritids- og sundhedstilbud.

n  Jeg har været i kommunalpolitik i 24 år, heraf 16 år som borg-
mester.

n  De sidste 8 år har jeg været valgt til Regions rådet – jeg er 70 
år.

n  32 år i kommunal- og regionspolitik har givet mig stor indsigt i 
sundhedsområdet.

FRIHED OG
FÆLLESSKAB


