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de enkelte udvalg to formand-
sposter, nemlig i Sundheds-
udvalget og i Ejendoms og
Lokalplanudvalget, ligesom
Venstre besætter 2. vice-
borgmesterstillingen. 

Ligeledes besætter valggrup-
pen næstformandsposterne i
Udvalget for Børn og Familie og
i Erhvervs og Arbejdsmarkeds-
udvalget. 

Venstre skal i de kommende
fire år være en positiv medspiller
i byrådet, og gennem samarbejde
med de øvrige partier sikre at
Næstved bliver den kommune
som visionerne lægger op til. 

Venstre skal være samarbe-
jdsvillig, men vi skal også forstå
at sige fra, således at den politik
vi står for også afspejler vore
holdninger i byrådsarbejdet. 

Venstre byrådsgruppe er et
godt hold, og jeg er overbevist
om, at der i gruppen vil være et
godt samarbejde, som vil blive
præget af respekten for den
enkeltes mening og lysten til at
drøfte politik, men som også vil
blive præget af godt humør og
sammenhold. 

Med disse ord vil jeg ønske
alle medlemmer med familie en
rigtig god jul og et godt nytår. 

Med venlig hilsen 
Hans R. Hansen 

Desværre lykkedes det ikke at
få valgt et medlem bosiddende i
Holmegaards Kommune. 

Samtlige kandidater har gjort
en stor og god indsats i den for-
løbne valgkamp. Alle har arbe-
jdet loyalt og seriøst, nogen vil
sige for seriøst, idet pressen er
meget modtagelige for mindre
seriøse indslag i valgkampen.
Valgresultatet viser dog at kandi-
dater med for mange mindre
lødige indslag og læserbreve
bliver valgt fra på afstemnings-
dagen, - jeg tænker her på Blak
Listen. 

Der er indgået en bred kon-
stitueringsaftale hvor samtlige
partier indgår. Valggruppen
Venstre og Konservative får ud
over de pladser vi har krav på i

Hans R. Hansen

– for Jeres indsats i forbindelse
med det afholdte kommunevalg. 

Personlig vil jeg sige tak for
den opbakning, jeg har følt, der
har været i hele valgkampen, og
som også gav sig udtryk i et stor
antal personlige stemmer fordelt
over hele den nye kommune. 

Tak til alle de mange hjælpere
der har engageret sig i
plakatophængning/nedtagning
og alle de andre gøremål i
forbindelse med valgkampen. 

Samtidig skal der lyde en stor
tak til alle i organisationen, som
har ydet en stor og tidskrævende
indsats. 

En særlig tak til Venstres
Webmaster Alfred Thomsen, for
det meget store arbejde han har
ydet for hele tiden at holde
Venstres Hjemmeside opdateret
med såvel billeder som tekst. 

Det må konstateres, at
socialdemokraterne, eller rettere
sagt Henning Jensen, fik et val-
gresultat, der var bedre, end vi i
Venstre havde ønsket, og vel også
bedre end vi havde forventet. 

Venstre kom i byrådet med 9
mandater, hvilket vi må betragte
som tilfredsstillende, idet det

stemmemæssigt er en frem-
gang i forhold til

sidste valg. 

Alle medlemmer ønskes 
en rigtig glædelig jul 

samt
et lykkebringende nyt år

Alle medlemmer ønskes 
en rigtig glædelig jul 

samt
et lykkebringende nyt år
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Formanden har ordet

Venstre’s kandidater har
ydet en særdeles stor
indsats op til valget.

Der har været et godt sammen-
hold indbyrdes imellem kandi-
daterne. Og som formand har
det glædet mig meget at ingen
har ”lovet guld og grønne
skove” hvis de blev valgt. Det
har været en sober valgkamp
uden nævneværdige personan-
greb.
En stor tak til alle kandidater,
både de der blev valgt, men
også dem der må vente til næste
gang.

Vi i Venstre og i særde-
leshed De Konservative
kunne ikke rykke  ved

Henning Jensens popularitet
som siddende borgmester. Det
må vi naturligvis acceptere.
Men vi må allerede nu
diskutere hvad vi kan gøre op
til næste valg om fire år, for at vi
kan gøre os mere gældende. 
På et bestyrelsesmøde forleden,
blev vi enige om at invitere alle
kandidater, både valgte og alle
ikke valgte til  at deltage i en
arbejdsgruppe, som skal eval-
uere valgkampen. Hvad var
godt – hvad var mindre godt –
hvad kan vi gøre bedre til næste
gang. I det hele taget vil vi ,
mens alle husker det, få alt ned-
skrevet. Så har vi et godt arbejd-
sredskab til næste valgkamp.

Som man vil kunne se inde
i bladet, har der været stor
aktivitet op til valget.

Vores webmaster Alfred
Thomsen, har så at sige været til
alle møder og aktiviteter der har
været gennemført. Han har
taget over 1000 fotos. Mange af
dem kan ses på vores hjemme-
side, men jeg har valgt også at
bringe mange fotos i dette blad.
Det giver en god læseværdi og
samtidig fortæller fotos ofte
meget mere end en lang tekst.
Jeg vil godt her takke Alfred for
den meget store indsats han har
gjort for kandidaterne og partiet.

Konstitueringen er i
skrivende stund ved at
være på plads.

Alle betydende poster er fordelt
og det er sket uden store sværd-
slag. Der har ikke været en
eneste afstemning – alle har
været enige om fordelingen.
Flere ville naturligvis gerne
have haft bestemte poster, men
alle har arbejdet for fællesska-
bet og det lover godt for fremti-
den. 
Jeg vil godt her benytte lejlighe-
den til at takke alle kandidater
for stor samarbejdsvilje – ikke
mindst Hans R. Hansen og
Søren Revsbæk, der jo begge
måtte afgive vigtige poster.

Venstre i Næstved Kom-
mune afholder general-
forsamling  torsdag den

9. marts på Handelsskolen
Sjælland Syd i Næstved. Læs
nærmere i dagspressen om tid-
spunkt. Jeg håber mange vil
møde op til generalforsamlin-
gen, da det jo er her man har
indflydelse på foreningen. Det
er også her du skal vælge om vi
har gjort vores arbejde godt
nok, eller vi skal skiftes ud.

Alle medlemmer ønskes en
rigtig glædelig jul samt et godt

og lykkebringende nyt år.

Med venlig hilsen
Mogens Dalby

md@erhvervsbladet.dkSå er valget overstået.
Stemmerne er talt op og
konstitueringen er

næsten på plads.
Det gik jo ikke helt som vi
havde håbet på, Næstveds
borgmester Henning Jensen fik
et kanonvalg, og sidder nu på
17 at byrådets 31 pladser. Det
kan vi kun ønske ham til lykke
med – det er en så
overvældende sejr at han vist
selv  er overrasket. 

Venstre i
Ny Næstved Kommune
December 2005 – Nr. 3
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Martin Hjørlund Nielsen
Lars Ingemann (kass.)
Fladså:
Ellen Damgaard Børsting
Jens Ejner Nielsen
Suså:
Knud Kjærgaard
Hans Bay
Holmegaard:
Jan Elvang (næstformand)
Philip Banzon
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Jørgen Dalgaard
Ole Rasmussen
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Erling Pedersen
Karsten Søberg
Peter van Hasendonk  

Sara Toftegaard Petersen

Arne Knudsen

Hans R. Hansen (Fladså)
Søren Revsbæk (Næstved)
Troels Larsen (Suså)
Peter v.d. Wehle
(Holmegaard)
Henrik Willadsen 
(Fuglebjerg)
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repræsentanter:

Generalfor-
samlings-valgte:

VU:

LOF:
Byråds-
medlemmer:
(uden stemmeret)

Mogens Dalby
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Tid til en slapper?

Alle tiders største opgave

Svaret er naturligvis nej. Dels
er der det praktiske politiske
arbejde de næste 4 år, hvor vi
skal forsøge at føre liberal politik
– også selvom der er Social-
demokratisk flertal.

Dels skal næste valgkamp
planlægges nu!

At vælte et socialdemokratisk
flertal er ikke en nem sag. Det så
vi i denne valgkamp, hvor
Henning Jensen og S førte sig
massivt frem. Både politisk og
på gader og stræder.

En chance om 4 år
Skal vi have en chance om 4 år,
skal vi derfor ”stå tidligt op,”
så at sige.

Det er 3 vigtige punkter:
1. Lægge en strategi for at finde
kandidaterne til næste valg, og
holde på de kandidater, som ikke
blev valgt denne gang, men som
gerne vil være med igen.

Måske kan man fortsætte tra-
ditionen i Næstved med åbne
gruppemøder, så alle partiets
medlemmer kan deltage i debat
med byrådsmedlemmerne.

Det er vigtigt at få aktiveret
potentielle kandidater, så de
deltager i debatten og er med at
formulere politik.

2. Holde fast i en Venstre-
politik igennem perioden. Folk
skal kunne se forskel på S og V,
også i den praktiske politik.
Ellers kan det jo være ”lige
meget” hvem man stemmer på,
vil mange sige – og derfor

stemme på den siddende
borgmester.

3. Føre en samlet politik for
hele kommunen. Nu bliver vi én
ny kommune og de gamle skel
må vi lægge bag os. 

De mentale sognegrænser må
opløses – selvom det bliver svært
for mange – såmænd også for
Venstrefolk, både i land og by.

Så er det tid til en slapper?
Nej, ikke hvis vi vil gøre os
gældende, både ved næste valg
og i valgperioden.

Arbejdet begynder nu – og
husk: Valg vindes ikke kun i de 3
uger op til valget, men mellem
valgene!

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

Så er valget overstået. Kan vi så
læne os til bage og tage en ”slap-
per” et par år, før næste valg beg-
ynder?

pliceret, og indholdet af aftalen er
ikke mindre kompliceret.

Lad mig bl.a. nævne amtets
aktiver, bygningsmasse, formue i
penge og værdipapirer og
materielle anlæg over 100.000 kr.
samt pensionsforpligtelser.

Samlet skal amtskommunen
fordele et i formuemæssig for-
stand passiv til tjenestemands-
forpligtelser i størrelsesordenen 1
milliard kroner.

Amtet har desuden over 8.000
medarbejdere, der for størstede-
lens vedkommende som ud-
gangspunkt følger institution-
erne, hvor de er beskæftiget.

Tilbage står den særlige prob-
lemstilling om de sociale institu-

tioner i forhold til kommunernes
ønske om at overtage alt undta-
gen de sikrede institutioner, amt-
sungdomscentret, autisme og en
institution for børn med diag-
nosen Damp.

Kommunernes hjemtagelse af
hele socialpsykiatrien i ét hug
finder amtsrådet bekymrende.
Jeg er bekymret for, at den sam-
ling af social- og behandlingsp-
sykiatri som amtet har stået for,

kommer under pres og risikere at
vende tilbage til en sygehusp-
sykiatri uden den forbindelse
med socialpsykiatrien, som vi de
senere år har oplevet som en
udtalt succes.

Det er hævet over al tvivl, at
den politiske udfordring som alle
folkevalgte stilles overfor i det
kommende år, bliver ganske stor
og ganske ny. Ingen af os har
prøvet det før. 

Det er i hvert fald en udfor-
dring, man kun får én gang i
livet. Derfor må vi tage den, som
den ligger.

Af Kirsten Devantier
byrådsmedlem, Næstved (V)
fmd. social- og psykiatriud-

valget i Storstrøms amt

Her kort efter valget, hvor mange
af os vel dårligt har fordøjet
resultaterne, skal vi nu i amt-
srådet træffe beslutning om,
hvordan Storstrøms amtskom-
mune skal afvikles.

Amterne afvikler, kom-
munerne fusionerer og overtager,
og staten overtager amtskommu-
nale opgaver. Der bliver nok at se
til alle steder.

Og det skal foregå på en både
forsvarlig og anstændig måde.
Det er jo for borgernes skyld det
hele er sat i scene.

Foran står den største reform
af den offentlige forvaltning gen-
nemført i én bevægelse.

Når Storstrøms amt har taget
stilling til aftaleudkastet sendes
det til de nye 8 kommuner med
henblik på, at der inden udgan-
gen af marts skal være opnået
enighed.

Vi taler her om et udkast, der
omfatter alle sider af amtets hid-
tidige ansvarsområder. 

Alene den proces er kom-

Søren Revsbæk

Kirsten Devantier

Integrationsminister Rikke Hvilshøj og Hans R. Hansen  
besøgte Næstved Storcenter op til valget.
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og det er noget af det, vi vil arbej-
de på, så vi står bedre rustet
næste gang.

Men en stor tak til alle de væl-
gere, som satte deres kryds på
Venstre, uanset om det var lokalt
eller på én af de andre kompeten-
te kandidater i de omkringliggen-
de kommuner.

Snart rinder året ud og vi skal
til at skrive 2006. Venstre i
Holmegaard kan se tilbage på et
år, der har været meget hektisk,
både for byrådsgruppen og
bestyrelsen. Der har været både
små og store bakker, der skulle
forceres, og jeg har som formand
ikke altid følt det lige nemt, at få
tingene til at glide så smertefrit
som ønskeligt. Men grædekoner
er der ikke brug for, så vi må alle
op på hesten igen og i fællesskab
trække på samme hammel - og
må solen skinne på os alle, i det
nye år som kommer.

I ønskes alle en glædelig jul og et
godt og lykkebringende nytår.

Af Jan Elvang
Formand for

Venstre i Holmegaard

Så blev det nye sammenlæg-
ningsudvalg og kommunalbesty-
relse valgt. Venstre fik 9 pladser,
og der skal fra min side lyde et
stort tillykke til alle jer, som blev
valgt ind.

Desværre fik vi, som den ene-
ste kommune, ikke valgt nogle af
vores 3 kandidater ind. Heller
ikke de Konservative i
Holmegaard blev valgt. Så man
kan roligt sige, at den borgerlige
fløj her i kommunen føler sig
noget stækket på vingerne.

Man kan så gøre sig en selv-
ransagelse om, hvorfor det gik,
som det gik. - Var vi ikke gode
nok til at profilere og sælge os
selv, eller havde vores vælgere
svært ved at se, hvad Venstre i
Holmegaard ville i det nye byråd.
Spørgsmålene kan være mange,

ikke de blot får at vide, hvad de
skal mene? Tiden vil vise det. 

Alle ikke valgte kandidater,
der har lyst til at forsøge endnu
en gang, vil vi fra bestyrelsens
side forsøge at engagere og fast-
holde. Allerede nu skal næste
valg forberedes. Kandidaterne
skal følge slagets gang nøje i det
nye byråd, - være klar med deres
egne ideer og kommentarer
under hele forløbet, når sagerne
fortjener en kommentar. Fra nu
af skal grunden lægges til næste
valgkamp, så Venstres kandidater
står klart på vælgernes nethinde.
Måske var vi i bestyrelsen ikke
gode nok til at få kandidaterne
præsenteret tilstrækkeligt i denne
omgang. Det vil vi forsøge at
gøre bedre. 

Jeg vil ønske alle de valgte
kandidater tillykke med valget,
men håber også, at de, der stillede
op og gjorde en kæmpeindsats
uden at blive valgt, har mod på at
fortsætte arbejdet og være med til
at vi alle kan gøre det bedre næste
gang. 

Rigtig god arbejdslyst fremover. 

Knud Kjærgaard
Formand for Venstre i Suså. 

Kommunalvalget er overstået
med et rimeligt resultat for
Venstre i sin helhed. Venstre i
Suså stillede med kandidater, der
var velkvalificerede til indtræden
i byrådet i Ny Næstved. Men væl-
gerne ville det anderledes. Vi fik
desværre kun Troels Larsen valgt
til at præsentere os her i den nord-
ligste del af kommunen. Uanset
hvilket udvalg Troels kommer til
at sidde i, bliver der tale om et
enormt arbejde for at sikre
Venstresynspunkterne her fra
vores område, så Henning Jensen
og hans flok ikke bare tromler
derudaf og glemmer os og de
øvrige yderområder. Ganske
vist blev fem socialdemokrater
valgt fra området her, men mon

Jan Elvang

Knud Kjærsgaard

Kære 
Venstre

medlemmer

Hektisk år i
Holmegaard



Venstre i Ny Næstved Kommune Side 5

søgte tilbage til S. De radikale og
Dansk Folkeparti fik ikke den
fremgang, som de gik og forven-
tede. Det skyldtes nok, at de på
forhånd havde lagt sig ned for
fødderne af Henning Jensen, og
så har folk tænkt, at så kan man
lige så godt ”tage den rene vare” -
altså stemme direkte på HJ.

De konservative fik ikke et
godt valg. Mon ikke alle havde
regnet med 3 mandater. Det vær-
ste for dem var nok, at de ikke fik
Sv. Erik Hansen med ind. Han er
et organisationstalent og en mand
med overblik. Det kommer de
nok til at savne i fremtiden.

Set med vore egne øjne så fik
vi et godt hold. Men vi havde jo
heller ikke andet end gode folk at
vælge imellem. Vi kunne ha’
ønsket et par pladser flere, men
det må vi så arbejde på fra d.d. Vi
kandidater havde en god snak
efter valget på Mogenstrup kro.
Det var dejligt at mærke, at der
ikke var nogen frustration, og at
man tilkendegav, at man ”ville op
på hesten igen”. Det var ingen,
som udtrykte, at ” så kan det også
være lige meget”. Det er nemt at
være glad for at blive valgt, men
det var særligt glædeligt at
mærke, at der ikke var noget nag.

Det lover godt for valget om
fire år. Vi har stor kapacitet og
emner til en fremgang på mindst
3-4 mandater.

m.v.h. Karsten Nonbo

Så fik vi udløst spændingen ved
det første byrådsvalg. Det var
meget uforudsigeligt, hvor
mange stemmer ville flytte sig på
tværs af de gamle kommune-
grænser? Hvor mange stemmer
ville ”flytte hjem til det landspoli-
tiske parti, man plejer af stemme
på? Der er nok mange, som tidli-
gere har stemt på den lokale
bykonge, og ikke landspolitisk.

Der skal ikke herske tvivl om,
at Henning Jensen blev kåret som
ny bykonge, og vi skal selvfølge-
lig ønske tillykke og strække hån-
den frem til samarbejde i de for-
hold vi er enige, men også tilken-
degive, hvor vi ikke er enige. Det
skal foregå sagligt og objektivt.

Nogle vil måske mere, at vi fik
et nederlag. Nej, men vi skal
erkende, at S fik et godt valg. Det
var jo først og fremmest HJ’s egne
løsgængere, han fik hjem igen.
Blaklisten og Næstvedlistens folk

udvalg, især hvis man lokalt vil
tage initiativer og stå sammen om
at få ting op at stå, endnu mere
vigtigt at stå sammen om at beva-
re, de funktioner som stadig er til-
bage lokalt. Vi må nok sige at
vores liberale tankegang i sin
yderste konsekvens, kan være
hård ved de små lokalsamfund.
Her hvor jeg selv bor har lokal
Brugsen mistet sit benzinanlæg
og sin postbutik inden for et år,
begge dele gav udover omsæt-
ning på de områder, øget omsæt-
ning til Brugsen, fordi man lige
købte et par ting med, når nu man
var der. Derfor kan det blive et
spørgsmål om vores sidste lokal-
butik kan stå distancen. Nogle vil
mene det har den fordel, at sådan
et samfund ryddes for svage ele-
menter, for har man ikke helbred
eller økonomi, så man kan køre
bil, er man udelukket fra at bo
der. Men det betyder også at
mange må gøre sig klart, at det er
ikke i det område de skal blive
gamle. Mit håb er at omtalte
udvalg, kan medvirke til at opret-
holde så mange eksisterende
lokalsamfund som muligt. 

Nu begynder arbejdet, jeg glæ-
der mig, ovenstående kommer
ikke i gang før om et år, derfor bli-
ver kommende år lidt underligt,
men meget afgørende for fremti-
den. 

Med venlig hilsen 
Elmer Jacobsen

Først tak for opbakningen til mig
på valgdagen, det betyder fornyet
energi. Konstitueringen af vores
gruppe kan for mit eget vedkom-
mende kun være tilfredsstillende. 

Udvalget for Teknik og Miljø
mit favoritudvalg, vil jeg gerne
udtrykke glæde over, vi nu er 2
venstremænd til at varetage
opgaven. Man må forvente at der
kan opnås nogle rationaliserings-
gevinster, dog gerne sådan at vi
bevarer nogle funktioner ude
lokalt. Per Andersen sætter sig for
bordenden som politisk leder
(med stor erfaring), mens direk-
tionen endnu ikke i skrivende
stund er afklaret. Men alle ved at
ledelsen er helt afgørende for, om
vi får en velfungerende forvalt-
ning. 

Udvalget for Borgerservice og
lokaldemokrati, kan blive et utro-
lig spændende og frugtbart

Se verden fra flere sider

Et oplagt forum for holdninger,
meninger og debat!
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Efter valget... Nu begynder arbejdet

Karsten Nonbo
Elmer Jacobsen
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Så er valget i gang.

De første 

stemmer afgives.

Fotos: Alfred Thomsen
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Stemmerne tælles.Og alle er spændte ...Fotos: Alfred Thomsen
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Venstre i Suså fik 1.543 stemmer
ved kommunevalget 15. novem-
ber. Er det et godt resultat?

Tja... I % er det en lille frem-
gang i forhold til sidste kommu-
nevalg, men hvis målet var at få
borgmesterposten i Ny Næst-
ved, så var det ikke godt nok.

Jeg synes egentlig, vi har ført
en rimelig valgkamp. Der har
manglet koordinering, og selv-
følgelig kunne ting have været
gjort anderledes. Man må i den
forbindelse huske på, at det var
en ny situation for alle – at 5
lokalforeninger skulle føre valg-
kamp til samme byråd.

Men alt i alt, synes jeg, det
har været godt nok – og jeg tror
ikke, vi har sat stemmer til i
hvert fald.

Hvad virker i en valgsitua-
tion. Det synes jeg er svært at
konkludere.

I Venstre i Suså har vi ”bom-
bet” folk med div. valgmateriale.
Vi har haft store annoncer i
Glumsø Ugeblad i 6 uger. Vi har
husstandsomdelt en folder med
alle 29 kandidater fra Venstre. Vi
har lavet personlige foldere, og
vi har hængt plakater med vores
billeder op i stor stil.

Så meget at mange har sagt,
at hvis det kom an på det, så
vandt vi valget.

Det gjorde vi bare ikke!
Så det med at annoncere/

markere sig til en valgsejr i valg-
kampen kan nok ikke gøre det
alene.

Der skal andre ting til.
Helt enkelt kan man måske

sige, at vi i Venstre i Suså har
beholdt vores stemmetal – vi har
bare fordelt dem lidt anderledes
imellem os.

Vi har desværre ikke, som var
målet, gjort indhug i Borgmester
Poul Erik Sørensens (som jo ikke
genopstillede) stemmer. Jeg
sagde, at de 500 af hans stemmer
var i spil. Vi fik dem bare ikke.

Det var ikke godt nok.
Socialdemokratiet vandt val-

Charlotte Mathiesen

Sådan gik det en første-
gangs-kandidat

Valgresultatet for 
Suså kommune

Sådan gik det en første-gangs-
kandidat

Jeg stillede op for første gang
som kandidat, og har jo brugt
tiden efter kommunal- og re-
gionsvalget til at ræsonnere over
resultatet.

Som ny i det politiske game
kræver det mod, kræfter og ener-
gi at stille op, men troen på at
kunne ændre ting i ens hverdag,
er lige intakt. 

get, men vi må arbejde positivt
og samarbejde. Selvfølgelig skal
vi markere os, men det vigtigste
er at få dannet en god ny kom-
mune. 

Jeg vil slutte med at takke for

stemmerne ved valget, og ønske
alle en god jul.

Venlig hilsen
Troels Larsen, 

gruppeformand for Venstre i Suså, 
og nyvalgt til Ny Næstved

Jeg synes stadig det er vigtigt
at kvinder er repræsenteret i poli-
tik, og med mit fokus og min
viden fra sundhedssektoren, vil
jeg da også gerne på sigt være
med til at gøre min mening gæl-
dende.

Når det er sagt, synes jeg, det
har været spændende at være
med i hele denne proces. En god
oplevelse, med en masse imøde-
kommende mennesker. 

Jeg føler, at jeg er blevet accep-
teret internt i partiet, og ser lyst
på fremtiden.

Jeg ønsker mine valgte parti-
fæller tillykke med valget, og god
vind i det nye byråd.

Men vil også sige tak for den
støtte og opbakning jeg har mær-
ket fra alle gennem hele valgpe-
rioden.

Venlige hilsner fra 
Charlotte Mathiesen

Troels Larsen
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Ny kandidat

mine to medstillere fra
Fuglebjerg, for godt og loyalt
samarbejde i valgkampen.
Mange tak til dem der stemte på
mig. Jeg håber, jeg kan leve op til
forventningerne. Jeg skal gøre
mit bedste. Tak til venstrevæl-
gerforeningen for god opbag-
ning. 

Med venlig hilsen 
Otto Poulsen

Ja, så er valget overstået. Det var
meget spændende lige til det
sidste for mit vedkommende.
Jeg var i Næstved hallen om
onsdagen, og det tog lang tid at
få de sidste stemmer talt op, så
jeg måtte køre en tur.  

Det var meget lige mellem de
sidste kandidater, så jeg havde
lidt ondt i maven. Da jeg kom til-
bage til hallen så var resultatet
klar. Jeg vil gerne sige tak til

Otto Poulsen

De største udsving
Valget viste store udsving i
Venstre stemmetal.
Størst fremgang fik Venstre i
Rønnebæk med 6,1%, tæt fulgt
af Fodby med 5,9%, begge i den
gamle Næstved kommune.
Størst tilbagegang fik Venstre i
Hammer-Vester Egesborg i
Fladså, hvor 7,8% forlod Venstre.
Blandt de store valgsteder gik Ll.
Næstved Skole 3,9% frem, hvo-
rimod Venstre gik 3,7% tilbage i
Fuglebjerghallen.Der var også 

gammeldags valgmøder ...

Fotos: Alfred Thomsen
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Der var stor aktivitet og kreativitet op til valgetFotos: Alfred Thomsen



Venstre i Ny Næstved Kommune Side 11



Side 12 Venstre i Ny Næstved Kommune

vi i Ny Næstved holder faste
medlemsmøder, evt. én gang i
kvartalet. På et sådant møde kan
byrådsmedlemmer fortælle om
arbejdet i byrådet, og medlemmer
kan stille spørgsmål og komme
med forslag og ønsker. Det er vig-
tigt at fastholde en god kommu-
nikation. Det giver kommende
kandidater en mulighed for at
følge med og være informeret i
god tid før valget. Omvendt giver
det også bestyrelsen og medlem-
merne et overblik over, hvor
seriøse kandidaterne er. Vi må jo
sige, at ikke alle Venstreforenin-
ger har været lige så heldige med
kandidater, som vi har været det i
Næstved. Der har været for
mange ”døgnfluer” og overløbe-
re. Det nytter ikke, at vi render
efter tv-stjerner, egoister og lykke-
riddere – det hævner sig i sidste
ende, når de først viser deres poli-
tiske holdninger EFTER valget.

Det skal laves et seriøst arbej-
de i byrådet, og det skal danne
grundlag for et bedre valg om 4
år. Derfor skal kandidaterne ken-
des tidligst muligt. Det giver dem
til gengæld et forspring og mulig-
hed for en god valgkamp.

m.v.h.
Karsten Nonbo

Vi står over for spændende foran-
dringer, også i Venstre og i vores
organisation. Der har nok været
forskellige måder at arbejde på i
de enkelte lokalforeninger. I en
overgangsfase gælder det om at
tilgodese alle. Vi har ikke råd eller
lyst til at miste vore medlemmer.
De er grundpillerne i vort arbejde
– uden dem vil fremtiden ikke se
lys ud. Det er også dem, som
hjælper i nødens stund, giver ros,
ris og inspiration.

Som skrevet andetsteds så skal
vi allerede nu tænke på valget om
4 år. Vi havde mange kandidater,
som desværre ikke opnåede gen-
valg eller nyvalg, og dem må vi
ikke svigte eller glemme. 

Mit forslag skal derfor være, at

spændt på, om vi sammen formår
at få vendt en mangeårig social-
demokratisk frådsepolitik med
tilhørende manglende økono-
misk styring til en overordnet
liberal Venstrepolitik, hvor borge-
ren er den centrale faktor, hvorom
det hele sig drejer! Må dette
fromme ønske blive opfyldt! 

Naturligvis håber jeg på at
blive valgt til en af de 31 pladser i
byrådet. Skulle det ikke lykkes,
vil jeg gerne her sige en hjerte-
varm tak til alle de Venstremed-
lemmer, som gennem det seneste
årti har støttet mig og været mit
bagland! Og en tilsvarende stor
tak til alle, som med en stemme
ved dette valg fortsat har ønsket
mig som sin tillidsmand. 

Peter von der Wehle 
Byrådsmedlem i Holmegaard 

Når du læser dette blad, ved vi
meget mere om valgresultatet
ved kommunevalget. Er ny
Næstved storkommune blevet en
borgerlig bastion, eller er den
"gode Venstremand" på SJÆL-
LANDSKE - Søren Baumanns -
profetier blevet til fortsat rædsels-
fuld virkelighed? 

Fra ham og den "liberale" avis
kunne jeg under valgkampen
godt have ønsket mig nogle mere
opbakkende meninger og artikler,
som kunne have givet Venstres
spidskandidat - Hans R. Hansen -
et skulderklap og en uforbehol-
den støtte. Men det er nok for
meget at bede Hr. Baumann om! 

I skrivende stund (11/11 '05)
er jeg sammen med alle Venstres
opstillede tillidsfolk svært

Hvad gør vi fremover? Må dette fromme 
ønske blive opfyldt

Fårup
Gartneri

Fårupvej 3, Fårup
4700 Næstved

Tlf. 55 76 19 92

Tlf. 55 56 42 50

Mobil 20 45 10 81 
Fax 55 56 50 45

FLADSÅ
ELEKTRIKEREN A/S

- din lokale el-fagmand...

Nonbo & Bonde
Ringvej 43 B

Ring
4750 Lundby

55 76 75 00

Næsten som at
være der selv!
Husk byrådsmøderne over

internettet. Alle møder i
Næstved byråd og Sammen-

lægningsudvalget er offentlige –
og kan ses på internettet.

Gå ind på adressen:
www.naeskom.dk under

”byråd” og se møderne enten
direkte eller senere. Det er

næsten, som at være der selv!

Karsten Nonbo Peter  von der Wehle
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stemte mig ind i byrådet fra en
7.plads til en 4.plads på Venstres
liste med 719 personlige stem-
mer.

At jeg desuden fik personlig
opbakning fra  4.459 vælgere i
den nye Næstved kommune til
regionsvalget gør naturligvis, at
jeg også er ydmyg overfor denne
tilkendegivelse.

Jeg takker desuden Venstres
organisation, i såvel kommunen
som kredsen, for den støtte der
har omgivet alle kandidater gen-
nem valgkampen, og vil bestræ-
be mig på, at være med til at
tegne en positiv og engageret
profil af Venstre i Ny Næstved.

Kirsten Devantier 

Efter 12 år i Næstved Byråd,
havde Signe Lund Nielsen valgt
ikke at genopstille. 
Til gengæld opstillede Signes
datter Kirsten Lund Friis for før-
ste gang til byrådet, desværre
uden at opnå valg.
Kirsten Lund Friis bor i Fodby,
hvor Venstre fik en rigtig flot
fremgang med 5,9%!

Det var naturligvis med nogen
spænding, at jeg for første gang
stillede op som kandidat til
byrådsvalget i den nye Næstved
kommune. 

Derfor er jeg mere end over-
vældet over, at Venstres vælgere

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

Tak for tilliden

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

For nogle år siden afskaffede et
socialdemokratisk flertal i
Næstved Byråd, at de ældre i
madordningen, kunne få varm
mad leveret hver dag.

Men, i Suså får de ældre sta-
dig varm mad, hver dag - og der-
med den glæde det er, at få et
frisk tilberedt måltid.

Snart bliver vi een kommune,
med fælles ældrepleje. I stedet for
at indføre kølemaden i Suså,
skulle vi ikke se, om vi kan tilby-
de alle ældre i den ny kommune
varm mad?

Det vil være et fremskridt og
give de ældre valgfrihed mellem
varm mad og kølemaden

Varm mad igen?

Kirsten Lund Friis

Er der 2 der står sammen i dansk
politik - så er det Anders & Jan! 

Det bli´r i
familien

Kirsten Devantier

– med til historien hører, at jeg lidt i spøg, sagde til vores
Webmaster Alfred på Venstres Landsmøde 2005, at jeg havde en
opgave til ham. Opgaven lød på, at Alfred skulle tage et billede af
mig i kørestol og med Anders på skødet. Den tyggede Alfred lidt
på og sagde så – hvem tror du, jeg får mest problemer med – dig
eller Anders. Det er ikke mit problem Alfred, men ene og alene dit! 
Nu skal man ikke sige sådan noget til Alfred, for som vi alle ved,
er han en Webmaster og dygtig fotograf, der ikke er bleg for at tage
nye udfordringer op. 
Efter et par minutter, hvor jeg havde glemt alt om Alfreds opgave,
prikkede han mig på skulderen og sagde – så er det nu Jan! Til min
store forbløffelse vendte jeg mig om, og der stod Anders og rakte
hånden frem og sagde dav – vi skulle tage et billede – skal jeg stå
op, eller vil du have, jeg skal sidde ned. Nu kunne jeg jo sige, at
han skulle sidde på mit ene knæ, men det glemte jeg alt om af bar
forbavselse. Bagefter vekslede vi lige et par ord med hinanden,
men Alfred havde virkelig taget mig med bukserne nede.  
Og hvad kan man så lære af det. Prøv aldrig at få Alfred ud i tove-
ne, med en speciel opgave – han tager den til sig, som var det en
helt almindelig ting her i livet, og ingen opgave er for stor til
Alfred. 
Tak for et godt Landsmøde! 

Jan Elvang, Næstformand for Venstre 
I ny Næstved Kommune
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Der var bestilt stegtflæsk, da man fejredevalgresultatet
Fotos: Alfred Thomsen



Venstre i Ny Næstved Kommune Side 15

Billigere el og gas?

totalt uforståelige og uigennem-
skuelige elregninger. Kun et er
sikkert: Elprisen er højere nu,
end før!

Hvor er så gevinsten?
Hvis kommunernes affalds-

forbrændingsmonopol blot skal
afløses af statsligt ejerskab eller
højere afgifter for borgerne, så
har liberaliseringen intet for-
mål.

Det skal, ikke mindst, en bor-
gerlig regering have for høje. 

Formålet med liberalisering
og global verdenshandel er jo
lavere priser og bedre service.
Ikke at skabe statslige monopo-
ler og højere afgifter!

Søren Revsbæk
Folketingskandidat

Selvransagelsen oven på valget
må lægges til side og gemmes af
vejen til næste valg. Vi har helt
sikkert mange erfaringer, der
kan bruges næste gang. Nu skal
der ses fremad. 2006 venter der-
ude. Overordnet skal Ny
Næstved sættes i søen. Her skal
Venstres 9 medlemmer bidrage
positivt og konstruktivt. Det er
en meget svær opgave med 17
socialdemokraterne, der kan
sætte dagsordenen selv. Men de
skal vel også til at finde sig selv.
Til hvad og hvordan vil de
anvende deres 17 mandater?
Det gælder for Venstre at få
skabt et godt team. Finde ud af,
hvad man politisk vil i Ny
Næstved. Få sat praktisk politik
på de pæne ord "positiv og kon-
struktiv". Og frem for alt: få
kommunikeret denne politik ud
til borgerne i Ny Næstved. Det
skal ske allerede i 2006, og føl-
ges op i årene derefter, så væl-
gerne om fire år tør sætte deres
kryds ved Venstre.

Jeg nægter simpelthen at
acceptere, at der er så mange
socialdemokrater i Ny Næst-
ved. Vi skal skabe et billede af et
bedre og kompetent alternativ.

Jeg tror på, vi har et dygtigt
og kompetent hold i det kom-
mende byråd. Lad os hjælpe
dem til at gøre det bedre næste
gang.

Held og lykke med arbejdet
alle 9.

Ole Ib Hansen

Som liberal er jeg tilhænger af
frihandel i en global verdens-
økonomi. Når der kommer for-
slag om liberalisering på affald-
sområdet synes det derfor
umiddelbart rigtigt. 

Målet skal være: Billigere og
bedre service, som det skete
med telemarkedet.

Men, ikke al liberalisering
har været vellykket. 

F.eks. har liberaliseringen af
elmarkedet ført til, at staten
(sic!) nu ejer en stor del af el-
nettet i Danmark via DONG.
Og, at vi forbrugere modtager

Rønnedevej til Præstøvej, men i
stedet bruger de eksisterende veje
gennem skoven: Skyttemarksvej
og Kalbyrisvej til at skabe forbin-
delse mellem en østlig omfartsvej
og Kasernen.

Hvis man tilmed bruger
Skovallé til at skabe forbindelse
fra Østre Ringvej/Røglevej gen-
nem skoven (ad Kalbyrisvej), kan
man skåne en stor del af skoven
og øvelsesterrænet fra ny vej.

Forslaget skal der nu regnes på
i amt og kommune.

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

Venstre foreslår ny linieføring
Venstre i Næstved har præsente-
ret et alternativt forslag til
omfartsvejen omkring Kalbyris-
skoven.

Der er to hovedformål med
vejen øst om byen: 
1.  At aflaste Østre Ringvej 
2. At skabe direkte trafikforbin-
delse til Næstved Kaserne.

Samtidig vil vi gerne undgå
at ødelægge natur og miljø i
området. 

Derfor har vi foreslået en ny
vejføring, hvor man undgår at
skære ned gennem skoven fra

Ole Ib Hansen

2006

Søren Revsbæk

Østlig omfartsvej:
HUSK!
Hvis hvert

medlem bare
tegner et nyt

medlem
- så har vi
dobbelt så

mange
medlemmer
til næste år.



Såfremt Sammenlægningsudvalget 
godkender den politiske organisation vil der
blive følgende udvalg i Næstved Kommune

7 medlemmer i Udvalg for Økonomi, Personale og
overordnet Planlægning. 
5 medlemmer i Udvalg for Arbejdsmarked og Erhverv. 
7 medlemmer i Udvalg for Sundhed. 
5 medlemmer i Udvalg for Omsorg, Handicap og
Psykiatri. 
5 medlemmer i Udvalg for Børn og Familie. 
5 medlemmer i Udvalg for Kultur og Fritid. 
7 medlemmer i Udvalg for Borgerservice og
Lokaldemokrati. 
7 medlemmer Udvalg for Teknik og Miljø. 
5 medlemmer i Udvalg for Ejendomme og Lokalplaner. 
Folkeoplysningsudvalg. 
Havnebestyrelse. 
Børn og Ungeudvalg. 

Uanset om et udvalg består af 5 eller 7 medlemmer 
tilfalder der valggruppen mellem Venstre og
Konservative 2 pladser i udvalget, ligesom der tilfalder
gruppen et medlem i Folkeoplysningsudvalget, i
Havnebestyrelsen og i Børn og Ungeudvalget. 

Venstre og Konservative har i enighed, og uden nogen
form for afstemning, fordelt pladserne således: 

Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet
Planlægning: 
Søren Revsbæk og Kurt Petersen © 
Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv:
Hans R. Hansen og Kurt Petersen © 
Udvalget for Sundhed:
Kirsten Devantier fmd. og Karsten Nonbo 
Udvalget for Omsorg, Handicap og Psykiatri: 
Kirsten Devantier og Peder Bo Larsen 
Udvalg for Børn og Familie:
Dorthe Lynderup og Søren Revsbæk 
Udvalg for Kultur og Fritid:
Peder Bo Larsen og Carsten Beering © 
Udvalg for Borgerservice og Lokaldemokrati: 
Elmer Jacobsen og Dorthe Lynderup 
Udvalg for Teknik og Miljø:
Elmer Jacobsen og Otto Poulsen
Udvalg for Ejendomme og Lokalplaner:
Hans R. Hansen fmd. og Troels Larsen 
Folkeoplysningsudvalg: Peder Bo Larsen 
Havnebestyrelsen: Karsten Nonbo 
Børn og Ungeudvalg: Elmer Jacobsen
Ovennævnte udvalgs funktionsperiode starter 1/1
2007, indtil da fortsætter de eksisterende byråd/kom-
munalbestyrelser og diverse udvalg deres arbejde i de
fem kommuner. 

For at sikre den bedst mulige start for Ny Næstved
Kommune, nedsættes der 4 underudvalg eller fokus-
grupper, hvis opgave bliver at forberede etableringen af
den fremtidige kommune. 

Venstre har fordelt sig således i udvalgene: 
Underudvalget for Økonomi og Serviceniveauer: 
Søren Revsbæk og Karsten Nonbo 
Underudvalget for Personale og Organisation: 
Hans R. Hansen og Troels Larsen 
Underudvalget for Borgerservice og Lokaldemokrati: 
Elmer Jacobsen, Dorthe Lynderup og Otto Poulsen 
Underudvalget for Nye Opgaver:
Kirsten Devantier og Peder Bo Larsen 
Det er aftalt at underudvalgene holder møde 2. og 4.
mandag i måneden, og at Sammenlægningsudvalget
holder møde 1. og 3. mandag i måneden.
Ingen skal være i tvivl om, at 2006 bliver et meget travlt
år, men også et år hvor der venter spændende opgaver. 
Der skal fra mig lyde et held og lykke med arbejdet i
det nye år. 

SIDSTE NYT
Som det formentlig er alle bekendt har
Sammenlægningsudvalget konstitueret sig den 5.
december, konstitueringen gælder i såvel 2006 hvor
Sammenlægningsudvalget fungerer som i 2007-09, 
hvor Sammenlægningsudvalget bliver Næstved
Kommunes første Byråd.
Forinden konstitueringen havde de seks partier, der er
repræsenteret i Sammenlægningsudvalget indgået en
aftale, som bl. a. indebærer at Venstre besætter 2
udvalgsformandsposter, 1 næstformandspost og
2. viceborgmesterpost, foruden de udvalgsposter som

mandatantallet sikrer os.
Konstitueringsaftalen giver Venstre den maksimale 
indflydelse i forhold til valgresultatet, ligesom en så
bred konstitueringsaftale må være et godt udgangs-
punkt for samarbejde de næste 4 år.
Venstre er indstillet på et positivt samarbejde, hvor
målet naturligvis er, at få sat så mange ”Venstreaftryk”
på den førte politik som muligt, vel vidende, at
Borgmester Henning Jensen sidder med et absolut 
flertal.
Venstres gruppe glæder sig til at komme i arbejdstøjet,
og gøre et stykke arbejde, vi ved det bliver ”op ad
bakke”, men det er nu grundet til et godt valg i 2009
skal lægges.

Med ønsket om en god jul og et godt nytår.
Venlig hilsen

Hans R. Hansen
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