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Fladsås nuværende borgmester Hans R. Hansen blev på det fælles opstillingsmøde i
Herlufmaglehallen den 9. maj valgt som Venstres borgmesterkandidat i den nye kommune.
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Formanden har ordet

at tegne annoncer til bladet,
så det kan ”hvile i sig selv”.
Formændene er også ans-
varlige for, at der kommer
tekst i bladet, fordelt både på
det organisatoriske og det
kommunalpolitiske.
Til at redigere bladet har man
valgt Jørgen Rasmussen,
Fladså, der i adskillige år har
skrevet og redigeret flere
medlemsblade.
Undertegnede har været i
avisbranchen i over 30 år, så
ekspertisen skulle være i
orden.

Vi skal naturligvis prøve os
lidt frem, inden vi finder den
helt rigtige vej fremad. Der er
jo indtil Kommunalvalget
den 15. november fem kom-
muner, der naturligvis alle
skal tilgodeses på bedste
måde, og det vil vi gøre vores
yderste for at leve op til.
Derfor håber vi, at alle vil
overholde vores deadlines
fremover, så der er noget at
læse om fra alle kom-
munerne.

Som formand for kommuneor-
ganisationen mener jeg, at
vores største opgave i øjeb-
likket er at forberede
Kommunalvalget bedst muligt,
så vi kan få valgt Hans R.
Hansen til ny borgmester i Ny
Næstved Kommune. Det kom-
mer ikke af sig selv; der skal
gøres et meget stort stykke
arbejde af os alle sammen,
både i bestyrelsen, af kandi-
daterne, men så sandelig også
af ALLE vore medlemmer.

For at være sikker på at Hans
bliver borgmester skal vi have
16 borgerlige kandidater valgt,
da den nye kommu-
nalbestyrelse skal bestå af  31
medlemmer. Jeg forventer, at vi
får dannet valgforbund med
De Konservative, og vi
forsøger naturligvis også med
de andre borgerlige partier.

Med de mange gode kandi-
dater på Venstres liste, skulle
det ikke være en umulig
opgave at få et nyt styre i
Næstved Byråd, men som
tidligere nævnt, kræver det
en meget stor indsats af alle.
Under alle omstændigheder
bliver det et utrolig spæn-
dende valg den 15. november.

Jeg ønsker alle en rigtig god
sommer, med forhåbentlig
masser af sol og varme, og
glæder mig til et travlt
efterår.

Mogens Dalby
Telefon: 55 72 24 00

Mail: md@erhvervsbladet.dk

Velkommen til vores nye
fælles medlemsblad for Ny
Næstved Kommune. Det er
meningen, at vi fremover fire
gange om året vil udsende et
medlemsblad, hvis ellers der
er interesse for det.

Vi har aftalt at lokalforen-
ingsformændene i de fem
kommuner er ansvarlige for

Venstre i
Ny Næstved Kommune
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Borgmesterkandidaten
har ordet

startede som borgmester i
Fladså, blev gårdens jord bort-
forpagtet, ligesom jeg ophørte
med at undervise, idet jeg
anser et borgmesterjob for at
være et job på godt og vel fuld
tid.

I min yngre dage brugte jeg
meget af min fritid på idræt, -
både som aktiv og i
bestyrelsesarbejde -, og en del
af min fritid går stadig med at
holde mig i en fornuftig fysisk
form.

Min politiske baggrund kan i
korte træk beskrives således:
Medlemskabet af Venstre går
så langt tilbage jeg kan huske,
og jeg var i en periode i 70érne
medlem af Fladså Venstres
bestyrelse, som jeg også i en
periode var formand for.
Omkring det tidspunkt da Ole
Steffensen blev borgmester i
Fladså, blev jeg udpeget til
ligningskommissionen, og var
medlem af denne indtil jeg
stillede op til kommunevalget
i november 1989 og blev valgt.

I årene indtil kommunevalget i
2001 var jeg medlem af
Økonomiudvalget og
Udvalget for Teknik og Miljø,
og i perioden 1991 til 2001 var
jeg formand for dette udvalg.
Da Ole Steffensen ikke genop-
stillede i 2001, blev jeg valgt
som Venstres borgmesterkan-
didat i Fladså, og havde den
store glæde, at Venstre i Fladså
ved valget gik frem fra 6 til 9
mandater, og dermed fik det
absolutte flertal.

Et sådant flertal forpligter.
Naturligvis er det en let sag
blot at benytte sit flertal og
dermed ”tromle” Venstres
politik igennem. Men den
form for demokrati er ikke

holdbart på lidt længere sigt.
Kunsten er at få gennemført
sin politik uden at grave
grøfter til de øvrige partier,
altså arbejde med brede løs-
ninger, uden at udvande sin
egne ideer. Jeg føler, at i langt
de fleste tilfælde er dette
lykkedes.

Ved konstitueringen i 2001
blev Socialdemokraterne
tilbudt en formandspost, - de
kunne selv vælge udvalg -
men deres tilbagemelding var,
at de overhovedet ikke ville
arbejde sammen med os.
Derfor blev det en smal kon-
stituering mellem Venstre og
Konservativ Folkeparti, hvor
Svend Erik Hansen, - der nu er
blevet sit partis spidskandidat
-, blev viceborgmester.

Den 15. november i år skal
Sammenlægningsudvalget,
der 1/1 2007 bliver det nye
byråd vælges, og det bliver
dette sammenlægningsudvalg,
der skal løse den store opgave
at gennemføre kommune sam-
menlægningen. Her ser jeg
Venstre som partiet, der kan
gennemføre denne store og
vanskelige opgave således, at
såvel land som by vil føle ejer-
skab til den nye kommune.

Det er for mig indlysende, at
der er mange opgaver og
tilbud der fornuftigvis bedst
løses i Næstved By, men det er
ligeså indlysende, at ikke
mindst de kommunale kerney-
delser, altså børnepasning,
skole og ældrepleje skal være
ens, uanset hvor i den
geografisk meget udstrakte
kommune du bor.

En vanskelig opgave for sam-
menlægningsudvalget bliver
at skaffe det økonomiske
frirum, der er nødvendigt i
forbindelse med opgavernes
harmonisering. Enten må
indtægterne øges eller også må
udgiftspresset mindskes eller
ændres, eller en kombination
af begge løsninger.

Erhvervslivet er basis for indt-
jening, og derfor bør der sikres
gode udviklingsmuligheder
for såvel nye som eksisterende
erhverv, uden unødige kom-
munale omkostninger.

Vi skal gøre det ligeså attrak-
tivt at bo i Sydsjælland, som
det er at bo i Nordsjælland,
umiddelbart kan jeg ikke se
forskel på de to områder. Vi
har vand, skov og en pragtfuld
natur, vi skal have mod til at
udnytte, de muligheder der er.

Udgifterne skal der konstant
fokuseres på, ikke mindst på
de vanskeligt styrbare
områder. Vedvarende fokus
giver resultater, hvis de valgte
politikere har den rette ind-
stilling, og DET HAR VEN-
STRES kandidater.

Det er nu, hvor fem kom-
muner bliver til én kommune,
at Venstre har en historisk stor
chance for at sikre sig den post,
som Venstre som landets
største parti skal gå efter nem-
lig borgmesterposten. 

FLADSÅ I dette første num-
mer af det fælles medlemsblad
skal der lyde en stor tak for
den overvældende opbakning
I som medlemmer, gav mig på
opstillingsmødet 9. maj i
Herlufmaglehallen.

Samtidig vil jeg ønske Venstre i
Ny Næstved ”Til Lykke” med
at det på en god måde og i stor
enighed er lykkedes at få dan-
net foreningen. Det er ikke
altid let at sammenlægge
foreninger, der til trods for et
fælles mål har forskellige kul-
turer.

At blive valgt til Venstre
borgmesterkandidat forpligter,
og jeg skal gøre alt, hvad jeg
kan, for at indfri forvent-
ningerne, og medvirke til at
Venstre får et godt valg 15.
november. Et valg som
forhåbentlig sikrer Venstre den
maksimale indflydelse på poli-
tikken i den nye kommune.

Jeg vil skrive lidt om mig selv
og min baggrund for at være
Venstres bud på borgmester-
posten i Næstved. Min kone –
Irene – og jeg bor på
Ellekildegård i Næstelsø.
Gården er en slægtsgård, som
har været i slægtens eje sine
1823, hvor den blev frikøbt fra
Rønnebæksholm Gods.
Udover at drive landbrug har
jeg været jeg lærer på
Sydsjællands Landbrugsskole
i Lundby fra 1966 og indtil
skolen fusionerede med Høng
Landbrugsskole, hvor jeg
derefter blev ansat.

I perioden fra 1963, og indtil
jeg blev borgmester i Fladså
Kommune i 2001, var jeg
tilknyttet forsvaret som
reserveofficer, og sluttede som
major. Samtidig med at jeg

Hans R. Hansen

Fortsætter på næste side
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tænker jeg på børne- og fami-
lie området. Det er klart at
foretrække, at udvalget kan
planlægge et forløb, der går
fra dagpleje, børnehave og
skole. Her kan de svage let
blive kastebold mellem flere
udvalg. 

På Teknik og Miljøområdet,
som umiddelbart  ser ud til at
blive et stort område, kan der
laves politiske retningslinier,
så mange af de sager der
kommer på en dagsorden i
dag kan afklares af en
embedsmand udfra de poli-
tiske retningslinier. Så kunne
vi som politiker måske få tid
til at kigge  på de politiske

retningslinier, der er lavet og
optimere og tilpasse dem til
det politiske niveau, der er
nu, og ikke som det har kørt
altid.

I forhold til den plan der er
lagt frem, vil jeg gerne have
et udvalg for Erhverv Kultur
og Udvikling, da det er et
område, der skal være meget
fokus på i fremtiden og er en
del af de visioner, vi har ved-
taget.

Den nye struktur skal ikke
passes til, så alle politikere
kan få eks.  2 udvalg, DEN
SKAL passe til den nye kom-
mune og ikke omvendt. 

Administrativ struktur

Her kan den brede model
med visse justeringer godt
passe til den nye kommune.
Med ca. 6000 ansatte skal der
noget til,  at det bliver en
effektiv enhed at styre ind i
fremtiden. En kommunal
direktør med to vicekommu-
naldirektører. Jeg er til fagdi-
rektøren for de forskellige
udvalg. Hvordan det skal se
ud derfra og ned efter,  vil jeg
gerne se lidt mere om på
papir,  for at få noget mere at
tage stilling til, men det er
sikkert,  at det skal ikke være
den  samme model for alle
udvalg, da det er vidt forskel-
lig behov fra udvalg til
udvalg. Så lad os få et oplæg
eller udarbejde et.    

Det er en stor og spændende
proces, og jeg håber, at vi skal
diskutere den i et
Venstreforum, inden vi tager
endelig stilling til, hvad vi
skal tilbyde de nye borger i
den nye Næstved kommune.   

Preben Jul Pedersen
Formand for TMU Suså

Opstiller til Ny Næstved
Mail: pjp@susaa.dk

Politisk struktur

SUSÅ Vi har været på
Mogenstrup Kro og diskutere
den struktur, vi skal have i
den ny kommune. Det var en
god dag med et godt oplæg
til debat i Work shop,  men
med for lidt tid til at nå et
resultat der peger i den ret-
ning vi skal. Jeg vil anbefale
den model med en smal poli-
tisk struktur og med en bred
administration struktur.

Den smalle politiske struktur
har den fordel, at vi kan opnå
helhed i udvalgene, så vi ikke
skal i flere udvalg, får at få en
sag endelig afgjort. Her

stemme på Venstre vil være en
stemme, der i den ny Næstved
Kommune vil GØRE EN POS-
ITIV FORSKEL.

Med ønsket om en god
sommer til alle.

Venlig hilsen
Hans R. Hansen

Jeg tror ikke på at Venstre og
Konservative Folkeparti
tilsammen kan opnå de 16
mandater i byrådet, der skal til
for at få maksimal indflydelse,
og derfor er det nødvendigt
finde samarbejde med andre
partier og lister.

Lad os alle bruge tiden frem til
15. november til at overbevise
så mange som muligt om, at en

Preben Jul Pedersen

Struktur i Ny 
Næstved Kommune
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mundede ud i en beslutning
om fortsat havnedrift – og
samtidig et løfte om at havnen
de kommende 10 år kan få lov
fred til at passe forretningen.

Boliger og erhverv
Nogle borgere, ikke mindst
lokale bygmestre har foreslået
havnen brugt til boligformål.
Det er vi i Venstre enige i, men
ikke med en lukning af
erhvervshavnen. En kombina-
tion er derimod perfekt. 
Derfor fik Venstre gennemført
at Næstved Byråd har skrevet
til miljøminister Connie
Hedegaard og bedt om ja til at
bygge boliger i erhvervsbyg-
ninger. Altså boliger, der byg-
ges og bruges på erhvervets
betingelser.
Vi tror nemlig attraktionen ved
havnen ikke bare er vand, men
at der er skibsfart, aktivt liv og
miljø.
Uden skibsfarten, uden virk-
somhederne bliver det jo bare
et parcelhusområde ”på høj-
kant.”

NÆSTVED Med et overskud
på kr. 725.000 på den ordinære
drift i 2004 og en egenkapital
på 143 millioner kr. er
Næstved Havn en stabil forret-
ning og et aktiv for Ny
Næstved.

Dialogplanlægningen 
i 2003
I 2003 blev gennemført en
langvarig dialogplanlægning
for hele havneområdet.
Dialogplan betyder dialog
med erhverv og borgere. Det

Havnen er også 
infrastruktur
Men, erhvervshavnen er ikke
bare en virksomhed som skal
løbe rundt, det er også en
infrastruktur som kommunen
stiller til rådighed. 
Ligesom vi bygger veje til bil-
trafikken, har vi en havn for
skibstrafikken – til glæde for
de virksomheder som bruger
havnen, bl.a. Rexam
Holmegaard. Og EU ønsker i

øvrigt mere skibstrafik og
færre lastbiler.
Derfor skal Ny Næstved vedli-
geholde og udvikle sin havn.
Den er et godt aktiv for kom-
munen.

Søren Revbæk
Medl. af

Havnebestyrelsen

Søren Revsbæk

Næstved Havn – et
godt aktiv for Ny

Næstved Kommune

Mange ønskede at få en autograf, da Statsministeren var på besøg på
Broksø på Grundlovsdagen.
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Venstre i Ny Næstved 
er allerede godt i gang

Fritids-
området 
i Suså

Kommune
nu og

herefter

Eli Larsen

Karsten Nonbo

offentlige midler lemfældigt,
eller om der er orden i sagerne.
Derfor er det vigtigt, at hver
enkelt medarbejder nøjagtigt
ved, hvor hans kompetence
ligger, og hvor grænsen går.
Det er også vigtigt, at man
tildeler borgere midler ud fra
krav og behov og ikke ud fra et
”synd for”-kriterium.
Det bliver en kæmpeudfor-
dring at få nedbragt antallet af
kontanthjælpsmodtagere i
Næstved kommune. Det er
ikke til gavn for nogen at mod-
tage offentlige ydelser frem for
at få sig et arbejde. I Fladså
kommune er vi nu nede på 83
kontanthjælpsmodtagere, og
da Fladsås indbyggere kun
udgør en tiendedel af den nye
kommune, så må et måltal på
maximum 1.000 være realistisk
for den nye kommune.
Næstved kommune alene har
ca. 1500 i dag. I Holmegård har
man en god linie i behandling
af førtidspensionssager, og
sådan har alle kommuner
deres force.
Den kommende opgave for
Venstre bliver at plukke de
bedste løsninger fra de enkelte
kommuner og få det sat sam-
men til en helhedspolitik, som
vi kan gå til valg på - som ét
samlet hold. Vælgerne stem-
mer ganske vist individuelt,
men de ser på, i hvilket parti
der er enighed og faste mål.
Venstre skal ha’ borgmester-
posten – ikke ved at skælde ud
på siddende borgmester – men
ved at fremhæve egne
kvaliteter og mål. Venstre skal
være et tilvalg begrundet i
handlekraft og retningslinier.
Jeg vil ønske alle en god val-
gkamp.

Med venlig hilsen
Karsten Nonbo

FLADSÅ For mig har det været
en fornøjelse at indlede samar-
bejdet med Venstres
byrådsmedlemmer i de øvrige
Ny Næstved-kommuner. Jeg
tror, at det var en god invester-
ing, at vi brugte nogle mørke
vinteraftner på at drøfte de
forskellige politikker, de vari-
erende nøgletal, og hvad der
ellers ligger bag kommunernes
forskelligheder. Det kommer
os til gavn i fremtiden.
Det har vist sig, at der er en
tydelig forskel i, hvordan den
enkelte kommune forvalter
gældende regler, eller hvilke
kompetencer politikerne har
tillagt forvaltningerne.
Navnlig kompetenceplaner er
en meget vigtig del at få på
plads fra starten i den nye
kommune. Det er ikke lige-
gyldig om dyre børnean-
bringelser foretages af den
enkelte medarbejder alene,
eller om den foretages af en
gruppe, af en forvaltningschef
eller et udvalg. Det er heller
ikke ligegyldigt, hvilken hold-
ning, der ligger bag tildeling af
ydelser, om kontan-
thjælpsmodtagere kan få lov at
gå uden modkrav, om tildelte
hjælpemidler kræves tilbage
efter endt brug o.s.v. 
Det afspejler sig tydeligt på
årsregnskabet, om man omgås

Det er vigtigt, at fritidslivet
fungerer godt – også af hensyn
til den store vækst vi har i kom-
munen. At vi har en biograf i
Suså, det er vi meget glade for.
Musikskolen fungerer godt og
har mange elever. Glumsø Kro
er et nyt aktivitetshus, som
allerede summer af liv. Det er
ønskeligt, at alle de ting kan
fortsætte også fremover. Det er
vigtigt at bibeholde
aktiviteterne i lokalområderne.
Reglerne for brug af lokaler i de
5 kommuner, som skal sam-
menlægges, er ikke ens. Det vil
selvfølgelig give lidt debat, at
nå til enighed på dette område.
Lokaler til fritidslivet skal
stadigvæk tilpasses. Vi skal
sørge for, at det følger med, når
kommunen vokser, og det kan
også komme på tale at ændre
brugen af nogle lokaler.
Her tænker jeg på bibliotek-
erne, hvor der måske skulle
laves et kombibibliotek, i stedet
for at have både et folke- og
skolebibliotek i samme by.
Herlufmagle skole ville være et
godt sted at udvide til kom-
bibibliotek, som også kunne
bruges af vores borgere – unge
såvel som ældre- til foredrag,
aktiviteter m.m.
Det er spændende at være med
til at diskutere tingene i de 5
kommuner, og flere ting er vi
enige om, og andre ting er vi
ikke enige om.

Eli Larsen

SUSÅ I Suså kommune har vi
mange fritidsfaciliteter og
foreningslivet trives godt i Suså
kommune.
Som eksempler kan jeg nævne
biografen, musikskolen,
hallerne, bibliotekerne, skol-
erne, Glumsø Kro og mange
flere.
Både i KAO og folkeoplysning-
sudvalget holder vi møder med
brugerne (dialogmøder), hvor
vi får en god snak om de ting,
der rør sig indenfor området.

Folketingskandidat for Venstre i Næstvedkredsen, Søren Revsbæk, var også
taler på Grundlovsmødet på Broksø.
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Kære Venstremedlemmer!

Peter von der Wehle

Jens Hansen

uanset hvor god en idé de
kommer med!
Man ser også helst, at ens egen
kommunes systemer, som jo
har fungeret fint siden sidste
kommunalreform, bliver de
toneangivende og kopieret af
de øvrige!
Det er bare ikke godt nok!

Må jeg foreslå, at det tidligere
vedtagne mantra: ”Sammen
skal vi være bedre end hver for
sig!” bliver til mere end
bogstaver på et stykke papir
og i stedet bliver den vision,
som alle 5 kommuner arbejder
sig frem til målet efter!
I så fald spår jeg, at vi får en af
landets bedste kommuner med
et interessant opland med
mange seværdigheder, som
omkranser en fængslende
bymidte med rigtig mange his-
toriske og bevaringsværdige
bygninger.
En kommune, hvor en
dynamisk handelsudvikling,
turisme, kultur og fortløbende
bosætning går hånd i hånd
med borgernes øgede trivsel!

Peter von der Wehle
Byrådsmedlem i 
Holmegaard og

Byrådskandidat til 
Næstved Kommune

HOLMEGAARD Da jeg - til
dette indlæg i det første blad
for den nye fælles Næstved
Lokalforening - skulle finde
nogle interessante synonymer
for det begreb, der kaldes kol-
legialitet, og som gerne skulle
gennemstrømme politiker-
holdene fra Fuglebjerg, Suså,
Næstved, Fladså og
Holmegaard fra nu af, kom jeg
til at tænke på ”trække på
samme hammel”, ”kæmpe for
fællesskabet”, ”samhørighe-
den i den nye storkommune”,
”loyalitet overfor Venstres ide-
aler” og ”gå i takt” erindrede
jeg pludselig Jens Peter
Jensens (Uffe Ellemanns far)
geniale fynske fortolkning om
emnet:

KOLLEGIALITET:  ”Hvorfor
bruge et fremmedord som kolle-
gialitet, når man har det gode
danske ord brødnid!”

Hvad vil jeg så sige med det?
Jo, vi Venstre-politikere, som
stiller op til kommunalvalget
den 15. november i år forsøger
for fuld kraft at få et godt
samarbejdsklima op at stå. Vi
forsøger at behage hinanden
og bakke hinanden op. I det
hele taget at stå last og brast
om det kæmpe arbejde, det er,
at få en knap 80.000 indbyg-
geres kommune til at fungere
fra den 1/1 2007!
Alligevel holder vi et vågent
øje med de øvrige delkom-
muners succes’er og
eventuelle nederlag. De må
helst ikke få for mange suc-
ces’er i forhold til én selv, -

Ikke at jeg går ind for flere vin-
dmøller, dem har vi nok af i
vores landskab. Men jeg vil
være med i den udvikling og
forandring, der sker i vores
samfund. Være med til at starte
en ny kommune, med den serv-
ice til os borgere som vi har
krav på og få alle os borgere til
også at yde vores del for, at vi
kan få fællesskabet og
økonomien til at fungere.
Mit ønske er, at vi får en god
valgkamp, hvor vi diskuterer
holdninger og står sammen og
IKKE angriber personer og
taler nedsættende om dem. Det
er simpelthen for primitivt.

Med venlig sommerhilsen
Jens Hansen, Fladså

FLADSÅ Jeg hedder Jens
Hansen, og har en bondegård
med malkekøer, et par heste og
22 hektar jord. Jeg bor sammen
med Heidi, der arbejder i
Danica Pension i Næstved.
Sammen har vi en datter, Mie
på 11 år. Jeg har nu snart siddet
min første periode i et byråd,
og jeg har fået mod på mere.
Hvorfor har jeg så det?
Det er fordi, jeg mener at kunne
gøre en forskel, og fordi det
bliver spændende med al det
nye, der skal ske i den kom-
mende storkommune. 

Et gammelt ordsprog siger:
”Når forandringens vinde
blæser, vælger nogle at bygge
læhegn, medens andre bygger
vindmøller”.

Se byrådet LIVE

NÆSTVED Nu kan du se
byrådsdebatten, medens
mødet sker! Klik ind på
www.naeskom.dk under
”byråd” og følg med direkte.
I den ny byrådssal er
installeret kamera så
byrådsmøderne transmitteres
direkte – og tidligere
byrådsmøder kan i øvrigt
også genses på nettet. 

rev.
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Venstre i Fladså

som noget særdeles positivt.
Både hvad budgettet angår,
men også som medvirkende til,
at gøre de kommunale arbejds-
pladser langt mere attraktive.
Medarbejderne har fået med-
ansvar og medindflydelse på
de investeringer, der skal laves.
Det er med til at give et meget
engageret personale.

Det var derfor også dejligt, at
vores socialminister Eva Kjær
Hansen besøgte Rosengården
og Bakkegården i Fladså - eller
rettere personalet, beboerne -
Brugerrådet og Ældrerådet,
der er knyttet til disse centre.
Det, hun fik indblik i var, hvor-
dan virkeligheden i dagligda-
gen kunne fungere set fra de
direkte implicerede parter og
ikke kun fra politikernes side.
Indtrykket og tilbagemeldin-
gen var, at det var en god, posi-
tiv og lærerig dag for alle.
Datoen for dette besøg var den
9. maj – en dejlig dag og aften,
hvor vi fik valgt den nye borg-
mesterkandidat for Næstved
Storkommune – Hans R.
Hansen. 

Senere i maj måned havde vi
opstillingsmøde til de andre
pladser, vi har på opstillingsli-
sten.
Der var et meget pænt frem-
møde, hvor de næste fire
Fladså-pladser på listen blev
besat. 
Der var fire kandidater – alle
særdeles velkvalificerede –
kendte fra vort nuværende
Byråd

Karsten Nonbo - Politibetjent,
bl.a.  formand for socialudval-
get, medlem af Folketinget
Ole Ib Hansen – Folke-skolelæ-
rer, bl.a. formand Børne- Fritid
og Kulturudvalget – BFK-
udvalget.

Finn Nonbo - Elinstallatør,
bl.a. formand for teknisk og
miljøudvalg Jens Hansen –
Landmand medlem af
Socialudvalget og BFk-udval-
get

Så vi har i Fladså valgt at
opstille ”Hansen & Nonbo”. –
et stærkt team fra Fladså.

Der er nedsat tre udvalg i
Venstre i den nye storkommu-
ne.

Programudvalget
Kandidatudvalget 

Valgudvalget

Programudvalget har holdt en
del mødet og herunder et
medlemsmøde den 29. maj,
hvor alle kunne møde op og
give deres meninger og ønsker
til kende for på den måde at
give fingeraftryk på det pro-
gram, som venstre går til valg
på. Efter dette møde har vi
draget konklusioner og disse
vil snarest blive sendt i
”høring” i de lokale Venstre-
vælgerforeninger.

Når Programmet er finpudset,
vil det danne grundlag for
valgudvalget, som vil stå for
alt det praktiske omkring val-
get. Når nu den samlede liste
er færdig fra alle lokalforenin-

ger – vil Kandidatudvalget
kunne starte op for alvor.

Det næste vi skal tage stilling
til er måske EU-traktaten, som
vi jo måske skal stemme om
den 27. september, afklarer
EU´s mål og opbygning i ét
grunddokument og afslutter
den udviklingsproces, der har
givet fire nye traktater på 12 år.
EU-traktaten er ikke nødven-
digvis et spørgsmål om at afgi-
ve mere suverænitet til EU.
Tværtimod understreger trak-
taten, at EU er et samarbejde
mellem selvstændige stater om
de opgaver, der bedst kan løses
på europæisk niveau.
Nærhedsprincippet og de selv-
stændige stater indgår således
som ufravigelige begreber i
traktaten.

I øvrigt skal det nævnes, at vi i
Fladså har fået en pæn tilgang
af medlemmer her i 2005. Følg
med i hvad der rører sig i vores
lokalområde på vores hjemme-
side – den er flittig brugt!

Det bliver en meget spænden-
de sommer og efterår 2005.

God sommer

Ellen Damgaard Børsting
formand

FLADSÅ For Venstre i Fladså
har foråret 2005 været en god
periode. Vi har haft flere initia-
tiver, men det mest afgørende
for os har været, at få vores
borgmester Hans R. Hansen så
højt op som muligt på listen til
kommunalvalget her til efter-
året 2005. 

Det er ingen tvivl om, at det
afgørende for venstre i den nye
storkommune vil blive, at få
indflydelse på den politik, der
skal føres i sammenlægnings-
årene, men også fremover. 
Indflydelse kan fås ved at få
flertal i byrådet gerne sammen
med andre ”borgerlige” partier
og dermed at kunne besætte
borgmesterposten - det er klart
vort mål. 

Dette har fundet sted i Fladså
Kommune, hvor flertallet
Venstre har haft, er brugt til at
samarbejde med alle i Byrådet,
således at det er det samlede
Byråd, der trækker. Det, at få
indflydelse, er målet i politik.
Gold oppositionspolitik kan
ikke bruges.

Venstres samarbejdspolitik har
vi i Fladså oplevet som et gode
for alle. Det selvstyre og den
budgetansvarlighed, som
mange af kommunens institu-
tioner har haft, har vi oplevet

Ellen Damgaard Børsting

Fladså har opstillet fem kandidater til det nye byråd. Det er fra venstre:
Jens Hansen, Finn Nonbo, Hans R. Hansen, Karsten Nonbo og Ole Ib
Hansen. Alle kandidater er i dag medlem af kommunalbestyrelsen.
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Anlægsinvesteringer

Det er klart for alle, at vi ikke
kan det hele, så vi er nødt til at
prioriterer, og vel også lave en
vurdering af vigtigheden af de
enkelte projekter.

Udbygning af Glumsø skole og
etablering af et børnemixhus er
nødvendige for at opfylde
vores kerneydelser – børnepas-
ning og skolegang – derfor må
de få højeste prioritet. Herefter
må vurderingen vel være, at
det ikke lader sig gøre at
udbygge 3 (eller faktisk 4) kul-
turbygninger i Glumsø, nemlig
biografen, Glumsø bibliotek,
Glumsøhallen og også Glumsø
Kro, som jo også er blevet en
kulturbygning i Glumsø.

Det vil være klogt at vælge en
eller to strenge at spille på,
frem for at forsøge at lave det
hele, tror jeg. Udbygningen af
Glumsø hallen er langt det
dyreste projekt (20 mio. kr.),
og kan slet ikke gøres inden
for Suså kommunes budget.
Men skitseprojektet er lavet,
og ligger klar til Ny Næstved
kommune, så det kan indgå i
de planer, der vil komme på
bordet i den nye kommune.

Et fortsat udbygning af Suså
kommune – herunder især
Glumsø – vil inden for nogle
år sandsynligvis give plads-
problemer inden for fritidsom-
rådet, og også skolen vil have
brug for flere lokaler til idræt.
På det tidspunkt vil en udbyg-
ning af hallen være relevant. 

Troels Larsen

SUSÅ Driften af Suså kommu-
ne kører som normalt, men det
fremadrettede arbejde foregår
naturligvis med det for øje, at
det bliver en ny kommune.

Vi er så småt begyndt at lægge
det sidste budget for Suså
kommune. Det er der en del
bindinger på, lagt af regerin-
gen, for ikke at bruge løs af
pengene her inden lukketid.

En masse af de ideer og ønsker
der i tidernes morgen er opstå-
et mht. udbygning af div.
institutioner og andre bygnin-
ger har fået ny næring her
inden ny kommunedannelse.
Måske var hensigten at tinge-
ne skulle laves inden lukketid
for Suså kommune, men sådan
vil det ikke gå. Vi bør lave løs-
ninger der kan bruges i den
nye kommune, og i øvrigt er
der ikke penge til de store
udskejelser.

Som eksempler på projekter,
som overvejes i øjeblikket kan
nævnes: Udbygning af biogra-
fen i Glumsø, udbygning af
Glumsøhallen, etablering af
kombibibliotek i Herlufmagle,
udbygning af biblioteket i
Glumsø, etablering af flere
tennisbaner i Glumsø, opret-
telse af børnemixhus i
Herlufmagle og udbygning af
Glumsø Skole.

Troels Larsen

Folketingskandidat Søren Revsbæk kom tæt på Anders Fogh Rasmussen.
De var begge talere på Grundlovsmødet på Broksø.
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Ole Ib Hansen

men med København og
Ørestadsregionen. Vi er
afhængige af hinanden. Meget
af det, der er godt for
København, det vil også vise
sig at være godt for Næstved.
Men derudover skal vi selv
forsøge at skaffe arbejdsplad-
ser til kommunen, det være sig
mere traditionelle, produce-
rende virksomheder, men også
vidensbaserede, gerne højtek-
nologiske virksomheder.
Derfor er det ligeledes vigtigt
at tiltrække videregående
uddannelser gerne i samarbej-
de med regionens universitet,
RUC, eller andre højere lærer-
anstalter. Hvis folk kan tage
videregående uddannelser i
Næstved, så er der også chan-
cer for, at virksomheder, der
har brug for sådanne medar-

bejdere, slår sig ned i området
og skaber værdifulde arbejds-
pladser.
Det var et par ret overordnede
synspunkter, så læserne ved
lidt om, hvad jeg står for. Folk i
Fladså kender mig nok, men
for andre i Ny Næstved, så føl-
ger her nogle lidt mere person-
lige, men dog stadigvæk politi-
ske oplysninger. Jeg har været
med i kommunalbestyrelsen i
Fladså i 11 år. I denne periode
er jeg formand for Børne-,
Fritids- og Kulturudvalget og
medlem af Økonomiudvalget. 
Vi bygger om, men også nyt på
vore skoler og institutioner
med det for øje, at det er nød-
vendigt, men også at de fysiske
rammer skal være i orden i den
nye kommune. Vi har arbejdet
med selvforvaltning og udvik-

ling af skoler og institutioner.
Børnene skal passes trygt,
mens far og mor er på arbejde,
men de skal også udvikle deres
potentialer. De skal have en
god grunduddannelse i folke-
skolen og videre frem så de
sidenhen bliver gode sam-
fundsborgere.

Til slut for dem, der gerne vil
vide sådan noget: Jeg er 56 år,
gift med Anne Berit. Vi arbej-
der begge to som lærere på
Korskildeskolen i Brøderup.
Vores søn Mikkel er blevet
"svensker" og arbejder i et
multinationalt japanskejet
firma i Gøteborg.

Ole Ib Hansen

FLADSÅ Det er med store for-
ventninger, jeg ser frem til, at
planlægningen af Ny Næstved
pr. 1. januar 2006 bliver til
Næstved kommune. Det første
år eksisterer de gamle kommu-
ner godt nok, som dem der
forestår driften, men sammen-
lægningsudvalget er valgt, og
1. januar 2007 træder de i kraft
som den ny kommunalbesty-
relse i Næstved.
Jeg stiller op for at være med
til at virkeliggøre så mange af
de planer og visioner som
muligt, vi i Venstre går rundt
og har. Jeg tror på Næstved
som et kraftcentrum i region
Sjælland. Vi har volumen til at
præge den udvikling, den
vækst, som allerede er i gang i
området.
Folk flytter til, fordi det er ble-
vet alt for dyrt at erhverve sig
bolig i Københavnsområdet.
Her har vi smukke grønne
områder, som mange falder for
og ønsker at bo i. Det kan vi
bruge til at skabe en "styret"
tilflytning. Jeg anfører "styret",
for vi skal sørge for, at Ny
Næstved kan følge med. Der
skal være børnehaver og sko-
ler af ordentlig kvalitet til de
nye borgere.
Vejnettet og den kollektive tra-
fik skal kunne servicere vore
nye borgere ordentlig. Ja, det
skal være et harmonisk og
bæredygtigt samfund, som de
nye borgere finder glæde ved
at bo og leve i.
Vi skal erkende, at vi er en
kommune, der eksisterer sam-

Alle godt 400 gæster lyttede intenst 
da Statsministeren talte ved
Grundlovsmødet på Broksø.

Statsministeren havde
også tid til at nyde

den gode musik ved
Grundlovsmødet.
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Finn Nonbo

Troels Larsen

til kommende regionsplaner,
ville det være rart for borgerne
at f.eks. fremtidige planlagte
veje kunne ”placeres” således,
at man ikke i mange år skal gå i
uvished, om vejen nu bliver til
noget.

Nu er der jo også andet end
teknisk udvalg. Jeg vil ikke se
nogen problemer i at skulle
være med i nogen af de andre
udvalg, da jeg har fulgt arbej-
det omkring disse i snart 4 år.
Jeg har ligeledes været medlem
af uddannelsesudvalg i hen-
holdsvis Næstved og
Nykøbing F. tekniske skoler.
Jeg er skuemester på forskellige
tekniske skoler, så derigennem
følger jeg arbejdet med de
unge.

Generelt sidder der ikke mange
selvstændige i byrådene. Det
kan jeg måske godt forstå. Det
er jo tidskrævende, men det
afskrækker nu ikke mig.

Mit kendskab til de andre kom-
muner, som bliver til den nye
Næstved kommune, er rimeligt
stort, fordi jeg i kraft at mit pri-

vate arbejde kommer en del
rundt i området.

Finn Nonbo

SUSÅ Jeg hedder Troels Larsen,
er 41 år og gift med Annette,
som er sygeplejerske (læser i
øjeblikket til sundhedsplejer-
ske). Vi har 4 børn i alderen 4 til
12 år, og bor på en gård i
Herluflille.
Jeg har det grønne bevis (land-
mandsuddannelsen), og tillige
uddannet revisorassistent – en
uddannelse, som dog kun bru-
ges i det private. Gården drives
med malkekvæg og markbrug.
Fritidsinteresser er der ikke så
meget tid til, da fritiden mest
bruges derhjemme med famili-
en. Men når der er mulighed,
vil jeg meget gerne spille fod-
bold. Jeg lytter meget til musik,
og ud over fodbolden, så inter-
esserer al sport mig.
Jeg har været med i Venstre i

knap 20 år, og blev valgt til Suså
byråd i 1989. 
Jeg har prøvet at være med i de
fleste udvalg, og er i denne
periode med i Økonomiud-
valget, og tillige 2. viceborg-
mester.

FLADSÅ Jeg hedder Finn
Nonbo, er 55 år og har siden
1976 drevet en elinstallations-
forretning sammen med min
kone Birgit. I 1998 fik vi en
kompagnon, hvilket har bevir-
ket, at jeg har haft tid og mulig-
hed for at passe mit politiske
arbejde som formand for teknik
og miljø i Fladså Kommune. 

Det var en stor mundfuld at
starte som udvalgsformand,
men det har været en spænden-
de opgave. Jeg er meget glad
for den tillid, der er vist mig her
i min første periode.
Det har været et frisk pust at
prøve den politiske verden.
Man må bare lære at erkende,
at tingene tager tid. Det er ikke
som i det private erhvervsliv.
Men det skyldes jo delvis, at
den demokratiske proces skal
overholdes. Der skal lægges
budget, som helst skal overhol-
des, og der skal bevilges penge.

Når jeg nu prøver at blive valgt
til den nye storkommune, er jeg
godt klar over, at det mere dre-
jer sig om at kunne overskue de
store linier og vidder. Vi er
omkring 8.000 borgere i Fladså,
og fremover bliver vi knapt
80.000 i den nye kommune.

For at nævne en enkelt ting jeg
kunne tænke mig at arbejde for,
hvis jeg blev valgt, var at få
lavet en vejvedligeholdelsesaf-
tale, svarende til den vi har i
Fladså i dag. Ligesom det er
vigtigt at vi stadigvæk kommer
videre med kloakeringen i de
mindre landsbyer. Med hensyn
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Martin H. Nielsen

ning og ønsker ham god
arbejdslyst på den krævende
post.

Etableringen af Kommune-
organisationen vil også have
indflydelse på de opgaver, der
skal varetages i lokalforenin-
gen. Det synes på nuværende
tidspunkt klart, at den primære
forbindelse til politikerne og
arbejdet omkring kandidater,
valgprogram og lignende lig-
ger i Kommuneorganisationen.
Denne løsning er både hen-
sigtsmæssig og logisk, efter-
som der jo altså skal være ét
samlet byråd for storkommu-
nen, og derfor er det vigtigt at
sikre, at Venstres kandidater
ved valget og – på længere sigt
– de af kandidaterne, der kom-
mer til at udgøre vores gruppe
i byrådet, fremtræder og fun-
gerer som en godt sammen-
tømret enhed.

Derudover skal vi selvfølgelig
arbejde sammen på alle de
områder, hvor det giver
mening. Et fælles medlemsblad
har forekommet at være et
oplagt område, da der synes at
være både økonomiske, res-
sourcemæssige fordele herved,
ligesom det kan medvirke til at
fremme integration og samar-
bejde på tværs af de nuværen-
de kommunegrænser.

Jeg ved, der har været røster
om, at ”så er der jo ikke meget
tilbage til lokalforeningen, og
så kan vi lige så godt nedlægge
den”. Jeg vil ikke afvise, at det
på sigt kan vise sig hensigts-
mæssigt at to eller flere lokal-
foreninger sammenlægges;
alternativt lader sig ”opsluge”
af kommuneorganisationen;
men jeg mener ikke, at dette
umiddelbart er aktuelt.

For mig at se, er der nemlig en
meget vigtig opgave tilbage i
lokalforeningen, og som jeg er
overbevist om på kort sigt
løses bedst i de relativt mindre
enheder, de nuværende lokal-
foreninger udgør. Denne vigti-
ge opgave er kontakten til
medlemmerne, og med en del
tunge arbejdsopgaver flyttet
over i Kommuneorganisa-
tionen, kan vi nu i højere grad
fokusere dette område og sikre,
at der fortsat er kort vej og god
forbindelse mellem medlem-
merne, organisationen og poli-
tikerne. Der arbejdes i øjeblik-
ket med forskellige tanker på
dette område; men realistisk
set vil det nok blive begrænset,
hvad vi kan søsætte af initiati-
ver på denne side af november
– vi har jo som bekendt en
meget vigtig valgkamp at

tænke på de næste ca. 5 måne-
der.

Hva’…, hvor skal vi hen, du?
Mange vil nok huske ovenstå-
ende sætning i forbindelse med
”Skærmtrolden Hugo” i com-
puterspillet af samme navn;
men det er også et af de spørgs-
mål, vi har stillet os selv og
hinanden i bestyrelsen, og som
vi løbende arbejder med.

Spørgsmålet er selvfølgelig
dels relevant i forbindelse med
lokalforeningens fremtidige
rolle som omtalt ovenfor; men
det er efter min opfattelse
mindst lige så relevant i for-
hold til vores generelle profil
som parti.

Vi er privilegerede ved, at vi
har et solidt bagland af trofaste
medlemmer, og at vi i dag
deler nogle for mig meget
væsentlige, basale, liberale
værdier. Vi skal og vi vil holde
fast i disse liberale værdier,
ligesom vi både skal og vil
behandle vore trofaste med-
lemmer med den respekt, de
fortjener.

Vi må imidlertid også erkende,
at der i de senere år er sket et
markant kulturskred, og vi er
derfor nødt til at overveje,
hvordan vi kan definere og
kommunikere vore holdninger

- med Venstre ved du, det bli-
ver til noget!

NÆSTVED Faktisk sidder du
netop nu med et håndgribeligt
bevis på, at vi i Venstre er godt
i gang med at smelte de fem
nuværende kommuner Fladså,
Fuglebjerg, Holmegård,
Næstved og Suså sammen til
en samlet enhed i den nye
Næstved kommune, i hvert til-
fælde på organisatorisk plan.

Den 1. februar 2005 var der stif-
tende generalforsamlingen i
Kommuneorganisa t ionen
Venstre i Næstved, som er den
samlende overbygning for
Venstres lokalforeninger i de
fem nuværende kommuner.
Det praktiske arbejde omkring
etablering af samarbejdet
havde på daværende tidspunkt
allerede været i gang i et styk-
ke tid og er siden fortsat i regi
af kommuneorganisationens
nye bestyrelse.

En stor del af dette arbejde har
måske ikke umiddelbart været
så synligt for medlemmerne;
men valget af fælles borgme-
sterkandidat, fællesmøde om
valgprogram, ny hjemmeside
og altså nu et nyt, fælles med-
lemsblad er synlige tegn på, at
vi er godt på vej.

Lokalforeningen
De organisatoriske forandrin-
ger har også sat deres spor på
lokalforeningen Venstre i
Næstved. 

Således takkede Mogens Dalby
af som formand i lokalforenin-
gen ved dennes generalforsam-
ling den 24. februar 2005, for at
hellige sig posten som formand
i den nye Kommuneorgani-
sation – en post han blev valgt
til ved Kommuneorganisa-
tionens stiftende generalfor-
samling den 1. februar 2005.
Jeg har meget stor respekt og
forståelse for Mogens’ beslut-

Kommunesammenlægning

Gæsterne kunne nyde rigtig god jazz-musik ved
Grundlovsmødet på Broksø.
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ikke at ligge noget personligt
bag den manglende støtte!
Vælgerne har blot vurderet, at
andre kan gøre det lidt bedre
for os alle sammen! Karisma –
eller som det også kaldes ”per-
sonlig udstråling” - er alle poli-
tikere desværre ikke udstyret
med!  Men karisma er i dag
næsten en nødvendighed for at
en politiker kan klare sig og
blive hørt! En kløgtig herre ved
navn Burt Billings sagde
engang om politikeres udstrå-
ling: ”Karisma i politik er som
potens i sengen: Enten har man
den, eller man har den ikke!
Lære det kan man under ingen
omstændigheder!”

Og hvem af de mange
Venstrekandidater skal man så
stemme på? I princippet er det
ligegyldigt, da alle kæmper for

det samme liberale program.
Det vil sikkert ende sådan, at
ca. halvdelen af de indvalgte
Venstre-byrådsmedlemmer vil
komme fra den gamle
Næstved kommune, og resten
af medlemmerne vil forholds-
mæssigt blive delt mellem de 4
øvrige kommuner. Men det
kræver, at man her - første
gang - stemmer på de lokale
Holmegaard kandidater.

og værdier på en måde, der er i
tråd med tiden og dermed
rammer bredt – men stadig
med respekt for vore trofaste
medlemmer.

Ser man på det seneste folke-
tingsvalg, tilskrives de radikales
succes i den forbindelse i høj
grad partiets insisteren på at
kommunikere holdninger og
værdier frem for at kaste sig
hovedløst ud i en overbud-
skamp. Personligt er jeg enig i
denne analyse, og jeg tror derfor
på, at vores evne til klart og for-
ståeligt at definere og kommu-

nikere vore værdier er afgøren-
de for vores fremtidige succes.

En af vore lokalpolitikere har i
den forbindelse anført, at vi er
privilegerede derved, at netop
en af liberalismens grundele-
menter – friheden for den
enkelte – er en af de fremher-
skende værdier i samfundet i
dag. Det er imidlertid vigtigt,
at denne ret til at bestemme
over sit eget liv udøves med
respekt for vore medmenne-
sker, og ikke – som det desvær-
re ses i stigende omfang –
udvikler sig til rendyrket

egoisme, hvor man kynisk
søger egen lykke på bekost-
ning af andre borgere og sam-
fundet som helhed. Lige så vel
som vi støtter den enkelte bor-
gers ret til at bestemme over
eget liv, må vi tage afstand fra
den kyniske egoisme.

Vi har taget hul på denne spæn-
dende debat i bestyrelsen, og
jeg er sikker på, at vi får mange
spændende diskussioner i den
forbindelse. Jeg håber, at vi i
løbet af efteråret eller vinteren
får lejlighed til også at drøfte
emnet med vore medlemmer.

Jeg vil afslutningsvis benytte
lejligheden til at sige tak til
vore medlemmer for deres
støtte. Jeg håber, vi i bestyrel-
sen formår at forvalte vores
embede på en måde, der gør os
værdige til den tillid, I har vist
os, og at vi også fremover kan
regne med Jeres støtte. Med
disse ord, vil jeg ønsker Jer alle
en rigtig god sommer.

Martin H. Nielsen
Lokalforeningsformand

for Venstre i Næstved

Alternativt er chancen stor for,
at ingen lokale kandidater bli-
ver valgt ind det nye byråd, og
det kan ingen vist være tjent
med!

Så stem personligt og lokalt på
Holmegaardkandidaterne!

Peter von der Wehle
Gruppeformand for 

Venstre i Holmegaard

HOLMEGAARD Da forman-
den for Venstre i Holmegaard -
Jan Elvang -  p.t. er sygemeldt,
har han venligst bedt mig for-
mulere foreningens indlæg,
hvilket jeg føler er en stor ære
og med stor taknemmelighed
har taget imod:

Den 15. november i år bliver en
hård - men forhåbentlig også -
herlig dag for mange
Venstrefolk i den nye Næstved
Storkommune. Vi går alle sam-
men efter at vinde den politi-
ske magt, som i årtier i
Næstved, Suså og Holmegaard
har været varetaget af
Socialdemokraterne.

Vi Venstrefolk vil så gerne vise,
at vi kan gøre det noget bedre
for byens borgere! Det er vi
faktisk sikre på, at vi kan med
minimum 16 mandater i det
nye byråd!

Det vil også blive en herlig dag
for de indvalgte Venstre-kandi-
dater, som allerede i lang tid
har gjort en stor indsats for at
blive det.  Ifølge den oprindeli-
ge plan stiller Venstre op med
35 byrådskandidater (… eller
måske lidt mindre), som alle
håber på at opnå valg, - men
som godt ved, at det ikke kan
lade sig gøre.

Til os, som ikke opnår valg, vil
jeg blot sige, at der behøver Køgevej 20 · 4700 Næstved · Tlf. 70 23 20 07 · www.elmodan.dk

Elmodan Elektro

Alt i professionelt el-værktøj 
til krævende håndværkere

48 timers reparations-service

Karl Johan Tomasen • Herlufmagle • 5545 0216 • 2045 1070
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Medlemskonkurrence i Fuglebjerg

stituerede bestyrelsen sig såle-
des: 
Formand 
Jørgen Dalgaard
Næstformand 
Ole Rasmussen 
Kasserer 
Jørgen Hansen 
Sekretær 
Lars Pedersen og 
Karen Becker

Hvis I har nogle gode idéer,  ris
eller ros, må I meget gerne kon-
takte en af os, så vi eventuelt
kan gør det bedre.
Af tiltag vi har besluttet er en
konkurrence - Om at skaffe nye
medlemmer. Præmien er en flot
Venstre taske, som vi trækker
lod om ved årets slutning. 
Det eneste du skal gøre, er at
henvise til en i Bestyrelsen, som

noterer dit navn og det nye
medlems navn, og du deltager,
når kontingentet er betalt, (det
koster 185 kr.,) 
Vi arbejder også med et med-
lemsarrangement, som I vil
høre om senere.
Med ønsket om en lang og god
sommer fra Venstre i
Fuglebjerg.

Jørgen Dalgaard

FUGLEBJERG Endelig kom
sommeren. Det er langt tid
siden I sidst har hørt fra os. 
Siden sidst har vi afholdt en
velbesøgt generalforsamling
med valg til bestyrelsen, samt
opstillingsmøde, hvor vi fik
valgt vores 3 kandidater. Det
blev Henrik Willadsen, Otto
Poulsen og Henrik Høier. 
Efter generalforsamlingen kon-

Broksø Gods 
dannede også i år 
rammen om 
Grundlovsmødet i 
Næstved-kredsen. 
Det blev en usædvanlig
hyggelig dag for de 
godt 400 besøgende. 
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Nu kommer omfartsvejen

går sammen om at bygge
omfartsvejen om Næstved. I
mange år havde det lydt som
et mantra: Omfartsvejen er
amtets opgave.

Derfor er den da heller ikke
blevet til noget gennem alle
årene.

Men, et enstemmigt Næstved

Byråd vedtog i september 2002
Venstres forslag om fælles
betaling og resultatet forelig-
ger nu: Et regionplanstillæg
for omfartsvejen omkring
Næstved.

Øst om Kalbyrisskoven ”ØA2”
Navnlig linieføringen øst om
byen vil give debat. I Venstre
ønsker vi en linieføring øst om
Kalbyrisskoven, hvorimod
Socialdemokraterne tilsynela-
dende ønsker vejen meget tæt
på byen.

Vi mener at vejen skal så langt
fra byen som muligt. Det vil
fremtidssikre vejen og give
plads for Næstveds udvikling. 
Det er jo en omfartsveje og
ikke en bygade, vi skal bygge!

Konkret foreslår vi det alterna-
tiv som er døbt ”ØA2.”

Der er nu høring om vejførin-
gerne og jeg opfordrer alle til
at få regionplanforslaget på
kommunen, samt komme til
borgermødet om planerne d.
10. august kl. 19.00 i Ny
Ridehus.

Omfartsvejen er nu på vej – det
er liberal politik i praksis.

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

Hvordan bruges 
pengene?

Hvordan ser ældreplejen ud i
Suså i forhold til Næstved?
Hvor mange penge bruger
Fuglebjerg på bibliotek i for-
hold til Fladså?

Spørgsmålene er mange – og
nogle af svarene kan nu ses i
den ”vatterpas-” rapport som
de 5 kommuner har fået
Kommunernes Landsforening
til at udarbejde.

Det er bl.a. af den rapport det
fremgår at sammenvejes skat-
teprocenterne bliver skatten i
den ny kommune 20,6%.
Hvilket jo er noget mere end
Henning Jensen (S) har lovet!

Venstre ønsker omfarts-
vejen øst om
Kalbyrisskoven

I disse måneder er et
Venstreforslag ved at blive
omsat i praktisk politik. 

Det var nemlig Venstre som i
september 2002 stillede for-
slag om at kommune og amt

HUSK!
Hvis hvert

medlem bare
tegner et nyt

medlem
- så har vi
dobbelt så

mange
medlemmer
til næste år.

Rapporten kan ses i fuld
længde på: 

www.nynaestved.dk

Vil du have mere indflydelse
på Ny Næstved Kommunes
udvikling i fremtiden?

Så meld din nabo/ven/bekendt ind i Venstre

Ønsker at være medlem af Venstre

Ønsker at blive medlem af  Venstres Ungdom

Stilling: …………………………………………….

Navn: ………………………………………………

Adresse: ……………………………………………

Postnr./by: …………………………………………

Bestillingen afleveres til din lokalforeningsformand.



Venstre i Næstved Kommune
Samlet kandidatliste

til
Kommunalvalg 2005

1 Hans R. Hansen Fladså
2 Søren Revsbæk Næstved
3 Karsten Nonbo Fladså
4 Troels Larsen Suså
5 Peter v.d. Wehle Holmegaard
6 Henrik Willadsen Fuglebjerg
7 Kirsten Devantier Næstved
8 Elmer Jacobsen Næstved
9 Ole Ib Hansen Fladså
10 Kasper Kyndsberg Næstved
11 Henrik Christensen Suså
12 Peder Bo Larsen Næstved
13 Jens Hansen Fladså
14 Dorthe Lynderup Næstved
15 Süleyman Yücel Næstved
16 Tommy Christensen Holmegaard
17 Otto Poulsen Fuglebjerg
18 Finn Nonbo Fladså
19 Verny Krogh Næstved
20 Preben Jul Pedersen Suså
21 Birgitte Marstrand Mygind Næstved
22 Charlotte Mathiesen Næstved
23 Kirsten Lund Friis Næstved
24 Lars Engelbrektsen Næstved
25 Mohammed Belhaiba Suså
26 Gulli Borch Holmegaard
27 Henrik Høier Fuglebjerg
28 Eli Larsen Suså
29 Søren Bruun Rasmussen Suså


