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gennemføre vore liberale
mærkesager. Men Venstre skal
og bør også være et alternativ
for folk i blå overalls og ansatte i
institutionerne! Erfaringen har
vist, at disse også i stort omfang
bakker op om Venstres liberale
tanker.

Op til landsmødet blev
Venstre i flere dagblade betegnet
som et parti i krise. MEN – i
hvilket andet parti diskuterer
man så åbent HELE partiets
politiske program? 1.400
repræsentanter fra alle dele af
Danmark gav fordomsfrit deres
mening til kende. Resultatet:
Bortset fra at der nu er åbnet
mulighed for at diskutere
adfærdsregulerende brugerbe-
taling, var der FULD tilslutning
til partiets politiske linie på alle
punkter! Det kaldes ikke krise.
Det er begejstring! Venstre er
fortsat på vej frem.

Richard Petersen
Amtsformand

livssyn, brugerbetaling, dobbelt-
mandater og de 10 teser var kon-
troversielle emner, som mange
ønskede at kommentere.
Principprogrammet har været
drøftet i Venstres politiske og
organisatoriske bagland i mere
end 3 år, og debatten på
landsmødet viste, at der i
Venstre er endog MEGET højt til
loftet! Et befriende indslag i
denne tid, hvor flere også taler
om topstyring.

Den almindelige del af
landsmødet har som høj-
depunkt formandens politiske
tale. Efterhånden ved alle, at
Anders Fogh Rasmussen er en
meget karismatisk leder af
Venstre. Men det bør også
fremhæves fra især de seneste 3
landsmøder, at der også er tale
om en meget visionær leder. I
disse årlige taler analyserer han
samfundsudviklingen, frem
kommer med sine visioner og
opstiller nye politiske mål, og
det på en sådan måde, at det kan
begejstre selv journalister fra
den ikke-borgerlige presse.
Visionerne rækker fra og med
de traditionelle liberale mærke-
sager og til og med de sager,
som optager flest danskere. Hen
over midten, er det blevet kaldt.
Andre kalder det real-politik.
Rigtigt er det, at det i hvert fald
har givet Venstre regerings-
magten i nu 2 perioder, og
dermed også muligheden for at 

Venstre har netop holdt sit
Landsmøde 2006. Faktisk holdt
vi 3 landsmøder på én gang: Et
landsmøde til debat og ved-
tagelse af en helt ny struktur for
Venstres organisation. Et
landsmøde til diskussion og
vedtagelse af et helt nyt
Principprogram, den politiske
grundlov for Venstre. Og
endelig holdt vi det traditionelle
landsmøde med politisk debat.

Det gav selvsagt en meget
stram tidsplan, men der blev
dog også tid til den stærkt pop-
ulære aftenfest!

Venstre i Storstrøms Amt
havde fremsat 3 ud af i alt 44
ændringsforslag til det frem-
lagte forslag til nye vedtægter.
Vi havde bl.a. stillet forslag om
mere kompetence og bedre
økonomi til vælgerforeningerne,
og om en mindre, og mere arbe-
jdsduelig hovedbestyrelse. Især
sidstnævnte forslag syntes efter
bifaldet at dømme at have en vis
tilslutning i forsamlingen. Men
så tog Lars Løkke Rasmussen
ordet, og meddelte, at han anbe-
falede at det blev stemt ned. Og
det blev det så, - i øvrigt sam-
men med alle de andre stillede
ændringsforslag.

Vort partis grundlov,
Principprogrammet, gav

anledning til stor
debat. Emner

som det kristne

Alle medlemmer ønskes 

en rigtig GLÆDELIG JUL, samt 

et lykkebringende NYT ÅR!

Richard Petersen
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Formanden har ordet Den store udfordring fre-
mover bliver efter min
menig at bevare væl-

gerforeningerne. Og jeg vil godt
her love at gøre en stor indsats
for at der skal være gode
økonomiske og arbejdsmæssige
vilkår – også fremover. Det har
man desværre ikke taget højde
for i den nye struktur.

Alle medlemmer ønskes en rigtig
god jul og et lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen 
Mogens Dalby

md@erhvervsbladet.dk

Så er Venstres nye struktur
og nye vedtægter ved-
taget på Landsmødet. Det

samme gælder Venstres nye
Principprogram.
Organisationsstrukturen er
blevet mere flad, med tre
formelle organisationsniveauer,
nemlig:
Vælgerforening
(tidligere Lokalforening)
Kommuneforening
Hvor man vælger kandi-
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HUSK!
Hvis hvert

medlem bare
tegner et nyt

medlem
- så har vi
dobbelt så

mange
medlemmer
til næste år.

Venstre i Næstved Kommune
(kommuneforeningen) indkalder til ordinær

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19,00

i Herlufmagle Hallen.

Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandsberetning og drøftelse af forenin-

gens forhold
4. Behandling af regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget, herunder beslut-

ning om vælgerforeningernes kontingent til
kommuneforeningen, kandidatbestyrelse og
regionbestyrelse

7. Valg af formand
8. Valg af medlemmer og suppleanter til

bestyrelsen
9. Valg af to revisorer og suppleant(er)
10. Valg af formand for kandidatbestyrelse
11. Valg til kandidatbestyrelse
12. Valg af medlem til regionsbestyrelsen
13. Valg af delegerede til landsmødet
14. Eventuelt

P.b.v.
Mogens Dalby - Formand

Efter kommuneforeningens generalforsamling
afholder den nye Kandidatbestyrelse

opstilling af folketingskandidat

datbestyrelse (tidligere Kreds)
og Regionsbestyrelse (tidligere
Amtsbestyrelse)
Landsorganisation

Kommuneforeningens
opgaver og ansvar er:

• Kommunalpolitisk han-
dlingsplan

• Beslutning om opstilling af
kandidater til kommunalvalg

• Kampagner forud for kom-
munalvalg

• Kontakt til Venstres gruppe i
byrådet

• Koordination for politiske
netværksgrupper

• Administration af kontingent
og medlemsregistrering for
vælgerforeninger

• Administration af offentlige
tilskud

• Kontingentfastsættelse af
egen virksomhed, kandi-
datbestyrelse og regions-
bestyrelse

• Indberetning af vælger-
foreningernes medlemstal til
landsorganisationen

• Indberetning af kontingent til
landsorganisationen

• Valg til kandidatbestyrelse
• Valg til regionsbestyrelse
• Deltagelse i øvrige valg og

folkeafstemninger

Som noget nyt er foren-
ingsformændene for
kommuneforeningerne

fremover også medlem af hov-
edbestyrelsen (består nu af ca.
140 medlemmer, så det bliver
spændende at se hvordan det
kan praktiseres, med så mange
medlemmer)
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Nu er også gymnasierne blevet kampagneobjekter

gen har lovet at gøre denne over-
gang udgiftsneutral. Gymnasie-
lærernes forening og rektor-
foreningen mener, at der man-
gler en del penge. Men de er ikke
enige om, hvor mange der man-
gler. Regeringen mener noget
tredje, men er selvfølgelig inter-
esseret i, at gymnasierne ”over-
lever”, og derfor skal der forhan-
dles – før der strejkes!!
Handelsskolerne trives også,
selv om amterne ikke har styret

dem. Mon gymnasierne frygter
en ligestilling med handelsskol-
erne? Den ramme, som
Regeringen har meldt ud for
2007, refererer til amtets budget
2006. Der ud over er der afsat en
reserveramme til dækning af
amternes eventuelle underbud-
gettering, til elevvækst, til over-
flytning af personale til staten og
endelig til dækning af engang-
sudgifter i forbindelse med over-
gangen. I alt et beløb på over 600
mio. kr. Det er de penge, der skal
forhandles om – og de skal udbe-

tales, hvis de kan begrundes.
Ellers ikke.
Men forinden har eleverne
allerede strejket nogle steder.
Blot for en sikkerheds skyld. Jeg
troede, at lærerne og rektorerne
også skulle undervise eleverne
den side af demokratiet, der hed-
der forhandling.

Med ønsket om en glædelig jul og et
godt nytår.

m.v.h.
Karsten Nonbo, MF (V).

Lovvej 17, 4700 Næstved.   

Jeg vil gerne udtrykke min beun-
dring over Haslev Gymnasium
og andre gymnasier, der slog
koldt vand i blodet, da Næstved
Gymnasium og andre valgte at
strejke over noget, som de ikke
kendte til, og som end ikke er
forhandlet på plads endnu. Det
viser, hvem der bedst lader sig
manipulere, og hvem man skal
tage seriøs, når de sender budsk-
aber i fremtiden. Jeg har altid
undret mig over, at når man
frygter ringere undervisning, så
starter man selv med at forringe
undervisningen, og strejke
”sådan lige for en sikkerheds
skyld”. Hvis man værner om
undervisningen, hvorfor lægger
man så ikke protesttog og
Operation Dagsværk i fritiden?
Gjorde man det, så ville jeg tage
budskabet mere seriøst.

Derfor skal der forhandles
Sagen er, at gymnasierne overgår
fra amterne til staten, og regerin-

Nyt fra LOF i Fuglebjerg
FOREDRAG I  LOF FUGLEBJERG 

Nr. 7703  Mennesker der har oplevet det. Kr. 50,-.
I samarbejde med RED BARNET til byder LOF foredrag torsdag
18. januar kl. 19.00 i Fugleparken. Nattergalevej 1.
Halvdelen af indtægten går til RED BARNET 

Nr. 7704  Lyttetræning letter læsningen kr. 50,-.
Nøglen til indlæringen ligger i øret.
Tirsdag 30. januar kl. 19.00 i Fugleparken v/ Mette Reimer,
Tomatisstudiet, Næstved 

Nr. 7701  Innovation kr. 50,-.
Alle taler om innovation - men hvad er det egentligt vi taler
om?  Mener vi fornyelse, forandring eller variation, og hvovfor
er det så vigtigt med innovation? 
v/ Kim Valbum, erhvervsudviklingschef i Roskilde 
Onsdag d. 14. marts kl. 19.30 i Kulturladen, Korsørvej 2

Varmtvandstræning i Sorø Helse- og Svømmebad.
Nye hold starter torsdag 4. januar kl. 12.00-11.45, mandag 8.
januar kl. 12.00-13.45, 13.45-13.30, 13.30-14.15 og 14.15-
15.00, tirsdag kl. 19.00-19.45 og 19.50-20.35.
(Prisen kan først oplyses når vi kender tilskudet.) 

Tilmelding tlf. 20 74 58 05 eller 55 46 12 18 
Mail: fuglebjerg@lof.dk 

Til
Medlemmer af 
Venstre i 
Ny Næstved 
kommune

Vedr.: Nyt advokatkontor i Næstved

Har du lagt mærke til, at vi tre ovennævnte advo-
kater har fået ny adresse, og nu er at finde i Bro-
huset, på Brotorvet i Næstved, postadresse:

Farvergade 15
4700 Næstved

Telf. 55 75 00 70
Fax. 55 75 00 79

bro@brohusadvokaterne.dk
www.brohusadvokaterne.dk

Med venlig hilsen

Brohus Advokaterne
Dit kvalificerede alternativ

Chris Stentoft 
Henrik Rasmussen
Erling Pedersen

Venstre i Næstved-Kredsen afholder

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 27. marts 2007

Kl. 18.30 i Herlufmagle Hallen
DAGSORDEN: Nedlæggelse af foreningen

P.b.v. Knud Kjærgaard

Karsten Nonbo
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Man skal altså betale gæld tilbage

nyt rådhus og plejehjem, når man
ikke har solgt de gamle bygninger
– og især hvis man ikke kan sælge
dem.

Lykketoft ønskede det
Det er absurd at følge, hvordan
socialdemokratiske borgmestre
render fra den økonomiske ans-
varlighed, som Mogens Lykketoft
udviste, da socialdemokraterne
havde regeringsmagten. Han
lavede en såkaldt ” År 2010-plan”,
som også gik ud på at afvikle
statens gæld. Det var Venstre og
Konservative helt enige med ham
i, og derfor gennemføres den
afvikling nu, som Lykketoft
ønskede det. At det samtidig kan
gøres med et skattestop er jo kun
fint. Og også her er den
socialdemokratiske folketings-
gruppe enig. Man har i al fald
anerkendt skattestoppet så meget,
at man hævder, at S har et bedre
forslag, nemlig ”det intelligente
skattestop”. Udlignings- og kom-
munalreformer har samlet set
givet flere penge til kommunerne,
og der er særskilt afsat flere penge
til ældrepleje og sundhed. Men vi
har kommunalt selvstyre, og der-
for kan man vælge, om man vil
bygge for pengene eller man vil
øge normering inden for de
enkelte områder. Det er kom-
munernes eget valg, men et valg
man må stå til ansvar for.

Flere arbejdspladser
For Næstved kommunes vedkom-
mende har kommunalreformen
været rigtig givtig. Dels har den
tilført kommunen ca. 15 mio. kr.
ekstra netto, dels har den givet
flere arbejdspladser i form af nyt
skattecenter, nyt sundhedscenter,
nyt vejcenter, nyt arbejdsmarkeds-
center, og der til kan man lægge
hovedsædet for en stor rets- og
politikreds samt, at staten har
overtaget og skal vedligeholde alle
de store indfaldsveje i kommunen.
Jo, det er svært at bevare pessimis-
men, især for Næstved.

Økonomi i et jerngreb
Det er da rigtigt, at Regeringen i
det første år, nemlig 2007, holder
kommunernes økonomi i et jern-
greb for at sikre sig, at kom-
munerne ikke skal bygge store
imperier med deraf øgede, afledte
driftsudgifter. Det må være vigtigt
at få styr på den primære drift
først. Skrigene fra S-borgmestrene
viser også, at det var en meget
klog beslutning fra Regeringens
side, og man kan grue for, hvad
der sker i 2008, når grebet slippes.
Jeg håber, at borgmestrene er kom-
met til fornuft inden da og ikke
gældsætter kommunerne i stedet
for.

m.v.h.
Karsten Nonbo, MF (V) 

Statens gæld voksede i årene 1975-
2000 fra ca. 100 mia. kr. til ca. 700
mia. kr. Nu er gældsætningen
ændret til overskud, og derfor er
det på tide at betale fortidens syn-
dere tilbage. Vi som har nydt godt
af gældsætningen bør vel ikke
efterlade den til vore børn og
børnebørn? Det er beskæmmende
at høre, hvordan diverse
borgmestre vil forgribe sig på
denne gældsafvikling for at staten
skal kunne finansiere de kommu-
nale valgløfter.

Bjerregårds eget problem
Det er da Ritt Bjerregårds eget
problem, at hun har lovet boliger
til 5.000 kr. i månedlig husleje. Det
er da Fredericias borgmesters egen
problem, at han har bygget nyt
stadion og renoveret bymidten.
Da er da Næstveds eget problem,
at et flertal i byrådet vil bygge helt

Karsten Nonbo

Situationer fra
landsmødet.

Fotos: 
Alfred Thomsen

��
�
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Se verden fra flere sider

Et oplagt forum for holdninger,
meninger og debat!
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Kørselsafgifter (road pricing) er
åbenbart blevet Venstrepolitik. 
Ganske vist fastslår trafikordfø-
rer Erling Bonnesen, at andre
afgifter (bl.a. vægtafgift og regi-
streringsafgift?) skal sættes ned,
når vi i stedet skal betale pr. kørt
kilometer (hvis man så tror på
det).
Men, jeg undrer mig, over
Venstres politikskifte, for som
liberal er der mange gode argu-
menter IMOD kørselsafgifter.
Lad mig nævne nogle få.

Kraftig social slagside
Håndværkeren, forretningsman-
den og fuldmægtigen som dag-
ligt bruger bilen som nødvendigt
køretøj på arbejde, f.eks. fra
Næstved – København, skal nu
straffes når man skal betale pr.
kilometer. Mange km. = høje
afgifter. Tror Venstre at det frem-
mer lysten til at tage arbejde,
langt fra hjemmet?
Enke-pastorinden, der kun bru-
ger bilen til kirke om søndagen,
får derimod en stor besparelse. 
Min intention med eksemplet er
ikke at fornærme enke-pastorin-
der, men påpege at folk i job, der
betaler stor skat til samfundet,
straffes økonomisk ved kørsels-
afgift. Og, hvornår er det blevet
Venstre-politik at straffe arbej-
dende borgere? 

Gift for livet på landet
Allerede i dag er kollektiv trafik i
landområderne dårlig eller ikke
eksisterende. Bor du bare 10 km.
udenfor en større by, er bil sim-
pelthen nødvendig for at det
daglige liv kan fungere, ikke
mindst for folk med børn.

Kørselsafgifter vil dermed straffe
landboere med stort kørselsbe-
hov. Storby-borgeren derimod,
som i forvejen får et stort offent-
ligt tilskud til kollektiv trafik,
belønnes.
Hvornår er det blevet Venstre-
politik at straffe borgere i land-
områderne?

Ny skatteskrue
Med kørselsafgifter indfører VK
samtidig en ny skatteskrue.  Det
kan godt være, at man vil sætte
andre afgifter ned, men: Hvornår

Kørselsafgift nej tak! er det blevet Venstre-politik at
indføre nye skatter? 
Her gik jeg og troede, at vi skulle
afskaffe skatter? Ikke indføre nye
skatteskruer, som senere regerin-
ger kan dreje hæmningsløst på.

Dyrt skifte til ny afgift
Sænkes registreringsafgiften
rammer det bilisten, der lige har
købt ny bil med tårnhøj registre-
ringsafgift og moms. Han/hun
får derimod lov at betale de ny
afgifter. Det kan man kalde skat
både i pose og sæk – for staten.
Er det Venstre-politik?

Hvor er alternativet til bilen?
Er formålet med kørselsafgifter
at nedbringe bilkørsel spørger
jeg bare: Hvor er håndværke-
rens, forretningsmandens og alle
andres alternativ? 
Er det flere udrangerede røde
(undskyld blå) DSB-kreaturvog-
ne på nedslidte skinner med 40
km./t.? Eller overfyldte HT-bus-
ser i København? 

Ja, offentlig trafik kan nok tage
flere passagerer, hvis den udbyg-
ges, gøres moderne og der kom-
mer flere afgange, men det har jo
lange udsigter. Nu skal togpend-
lerne først igennem en 3-4 års
skinne-reparations-helvede, når
de nedslidte skinner skal udskif-
tes. Er det Venstres alternativ til
privatbilen?

Mere overvågning?
Derudover giver kørselsafgifter
mere overvågning og mere bøvl i
hverdagen. Skal man betale pr.
km., må der jo en tæller i bilen –
evt. sattelitovervåget – som for-
tæller om din kørsel.

Bilen – et frihedsgode
Jeg hører til dem, der betragter
bilen, ikke bare som den daglige
nødvendighed den er, men også
et gode, der forlænger min per-
sonlige frihed. Jeg ønsker ikke
overvågning over min kørsel,
eller at skulle ”rapportere” mine
km. til en embedsmand. Jeg vil
gerne køre når jeg vil og hvor jeg
vil. Uden ekstraskat.

Måske har argumenter imod
overvågning, og for den person-
lige frihed, ikke så stor vægt i
den liberale folketingsgruppe for
tiden. 
Men, én ting burde i det mindste
få Venstre til at tænke sig om.
Straks Venstres trafikordfører
luftede ideerne blev ærkesocial-
demokraten Ritt Bjerregaard
begejstret og roste Venstres poli-
tikskifte.

Om ikke andet, så burde det,
fortælle de liberale på
Christiansborg, at de er på helt
gal kurs.

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

Søren Revsbæk

�
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I januar måned 2004 offentlig-
gjorde Indenrigsminister Lars
Løkke Rasmussen planen for
gennemførsel af kommunalre-
formen. Jeg tror mange, lige-
som jeg følte, at der var for-
holdsvis god tid til det forbere-
dende arbejde. Tiden fra vi fem
borgmestre i sammenlægnings-
kommuner skrev aftalen om
sammenlægning under og ind-
til nu, har været præget af utro-
lig travlhed på alle kommunale
områder. Nu står vi umiddel-
bart foran det tidspunkt, hvor
sammenlægningen er en reali-
tet, og hvor det vil vise sig, om
arbejdet har været gjort godt
nok. Der har i det forberedende
arbejde været fokuseret meget
på ”sikker drift fra dag et”,
hvilket naturligvis også stadig
er ønsket, men jeg tror også, at
der bliver brug for forståelse og
tålmodighed fra borgernes side
den første tid i det nye år.

Udviklet sig forskelligt
I de 36 år de nuværende kom-
muner har eksisteret, har disse
naturligvis udviklet sig forskel-
ligt, mulighederne har været
forskellige, de politiske mål har
været forskellige og der har i de
fem kommuner også udviklet
sig forskellige kulturer. Når
disse fem kommuner nu lukker
og danner en helt ny kommune,
er det ikke kun skatteprocent,
åbningstider i børnehave, servi-
cedeklarationer på ældreområ-
det o.s.v. der skal harmoniseres.
Det er også de fem kommuners
måde at arbejde på, der skal
harmoniseres. Vi har alle nogle
vaner og nogle måder, vi plejer
at gøre tingene på, og mener
naturligvis, at det er fornuftigt,
ellers havde vi vel ændret dem.
Her er det vigtigt at ikke
mindst politikerne, men også
de administrative medarbejde-
re er åbne for forandringer.

Påvirke beslutningerne
Venstre må i Næstved Byråd
erkende, at det er den store
Socialdemokratiske gruppe, der
kan gennemføre, hvad de
ønsker. Som opposition er det
Venstres opgave hele tiden at
påvirke beslutningerne, i det vi
ser som den rigtige retning, og
selv om vore forslag ikke bliver
indarbejdet, så at markere, hvil-
ke ønsker og holdninger vi har.

De positive aftryk
Venstre indgik budgetforlig
sammen med de øvrige partier.
Vi gjorde det dels, fordi vi fik
positiv indflydelse, og dels
fordi vi ved at indgå i et bud-
getforlig forhindrer ændringer i
budgettet uden om os. De posi-
tive aftryk er bl. a. fastholdelse
af åbningstiderne i dagpasnin-
gen, hvor der var lagt op til
kortere åbningstid, hvilket
Venstre finder uforeneligt med
børnefamiliernes vilkår.
Ligeledes fik Venstre tilført fri-
tidsområdet flere midler, hvil-
ket er nødvendigt, hvis vi blot
skal nærme os kommunens
vision på dette område. Venstre
ønskede 1 ekstra undervis-
ningstime pr. klasse pr. uge.
Ønsket blev ikke indfriet, men
blev skrevet ind som et forslag,
der skal arbejdes videre med.

Næstved Kommune har alle muligheder
for at leve op til visionen

Ældreområdet
Desværre blev Venstre forslag
om at ældreområdet skulle tilfø-
res yderligere 5 mio. kroner for-
kastet. Venstre tvivler på, at de
afsatte midler er tilstrækkelige
til at leve op til servicedeklara-
tionen på området. Den samme
skæbne led Venstres forslag om
at foretage en udbygning af
cykelstierne langs de kommu-
nale veje, i stedet for at ombyg-
ge herskabsstaldene på
Rønnebæksholm og vejvæse-
nets plads og garager. 

En del af budgetforliget
Ud over at vi har fået visse
ønsker opfyldt og markeret vore
holdninger, mener vi også, at det
af hensyn til kommunens 80.000
borgere er fornuftigt, at der er
stor enighed om budget 2007. At
være en del af et budgetforlig
bevirker samtidig at Venstre har
et ansvar, - det påtager vi os
gerne -, sammenhængen er nu
engang således, at med indfly-
delse følger ansvar. At Venstre er
en del af budgetforliget er ikke
ensbetydende med, at vi vil
være det i 2008 og 2009, men vi
vil arbejde for størst mulig ind-
flydelse.

Nødvendige justeringer
Den kommunale historie viser,
at det kan være vanskeligt at
lægge et budget, men den
kommunale historie viser også,
at den store og endnu vanskeli-
ge opgave er at overholde bud-
gettet. En betingelse for at vi
som politikere kan følge et
budget, er at der bliver foreta-
get hyppige budgetopfølgnin-
ger, således at der er mulighed
for at foretage de nødvendige
justeringer i rette tid. På
Venstres opfordring blev det
vedtaget, at der skal foretages
hyppigere budgetopfølgninger
end oprindeligt foreslået.

Sikker drift
Den såkaldte lokalekabale, -
altså administrationens fysiske
placering -, sker ikke som ønsket
af Venstre, men beslutningen om
at udbygge Rådmandshaven og
sælge Brogade og tre af de eksi-
sterende Kommunekontorer er
truffet, et foreløbigt overslag
lyder på en byggepris på ca. 68
mio. kroner. Den altoverskyg-
gende opgave i 2007 bliver at
holde sikker drift og harmonise-
re alle serviceområderne.
Politikeres opgave er i høj grad
at prioritere, og det bliver der rig
mulighed for, thi harmoniserin-
gen vil bevirke, at visse borgere
vil føle en serviceforbedring,
medens andre, - der har haft en
meget høj service -, vil føle en
forhåbentlig kun lille service-
nedgang.

Infrastrukturen
Hvis vi politikere forvalter vores
opgaver på en god og fornuftig
måde, har Næstved Kommune
alle muligheder for at leve op til
visionen om at blive den bedste
kommune i Region Sjælland.
Kommunen har en ideel sam-
mensætning mellem det åbne
land med den flotte natur, og den
store by. Erhvervssammensæt-
ningen er god, idet vi i området
har enkelte meget store erhvervs-
virksomheder og rigtig mange i
kategorien små og mellemstore,
med den fleksibilitet og stabilitet
det indebærer. Gennemsnitsind-
komsten for kommunens borgere
er over landsgennemsnittet og
beskæftigelsesgraden er høj.
Det vi mangler, er at infrastruktu-
ren bliver bragt i orden både
hvad angår veje og skinner.  Alt i
alt er der grund til at se lyst på
fremtiden.

Alle Venstres medlemmer
med familie ønskes en 

God Jul og Et Godt Nytår.
Tak for samarbejdet i 2006.

Med venlig hilsen
Hans R. Hansen

Gruppeformand for Venstre i
Sammenlægningsudvalget

Hans R. Hansen
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I forbindelse med Venstres lands-
møde den 18.-19. november 2006
blev der vedtaget såvel et nyt prin-
cipprogram som en ny organisato-
risk struktur. Principprogrammet
har været genstand for nogen
medieomtale - ikke mindst fordi et
flertal på landsmødet vedtog et
ændringsforslag gående ud på, at
Venstre skal arbejde for indførelse
af brugerbetaling på udvalgte
områder.

Den nye organisatoriske struk-
tur har derimod ikke fået megen
offentlig omtale - vel egentlig for-
ståeligt nok, da dette - i modsæt-
ning til partiets politiske princip-
per - næppe er interessant for
andre end organisationen og dens
medlemmer; men set fra lokalfor-
eningens synspunkt, er det netop
organisationsstrukturen, som nok
får størst betydning for vores
fremtidige virke.

Det var utvivlsomt, at der var
behov for en ny organisations-
struktur som følge af ”det nye
danmarkskort”, som træder i kraft
den 1. januar 2007, hvor kommu-
ner sammenlægges, amter ned-
lægges og regioner opstår.

Der har igennem længere tid
været lagt op til, at lokalforenin-
gernes rolle ville blive beskåret
kraftigt i forhold til hidtil, da en
række væsentlige opgaver -
blandt andet arbejdet omkring
byrådskandidater og -valg - skul-
le flytte over i kommuneorganisa-
tionen. 

Således blev det, og overordnet
set har lokalforeningerne nu kun
en opgave tilbage - nemlig kon-
takten til medlemmerne, hvilket
samtidig betyder, at man som
medlem fortsat vil være knyttet til
en lokalforening.

Flere har ytret, at dette begræn-
ser lokalforeningernes politiske
indflydelse, og umiddelbart er
dette da også korrekt. Jeg skal
imidlertid minde om, at hver
enkelt lokalforening er repræsen-
teret i kommuneorganisationens
bestyrelse, og således fortsat har
mulighed for at øve indflydelse
på partiets lokalpolitiske indsats,

og der skal ikke herske nogen
tvivl om, at vi i lokalforeningens
bestyrelse - og især blandt de af
os, der repræsenterer lokalfor-
eningen i kommuneorganisatio-
nens bestyrelse - anser det for en
vigtig opgave at være talerør for
vore medlemmer og dermed bin-
deled mellem medlemmerne og
politikerne.

Derudover har vi i lokalfor-
eningen i Næstved forsøgt at for-
berede os på den nye struktur,
hvor vores hovedopgave bliver
kontakten til medlemmerne. I før-
ste omgang har vi i løbet af 2006
forsøgsvis gennemført to med-
lemsarrangementer - virksom-
hedsbesøg på Sjællandske Medier
og Herlufsholm Kostskole.
Fremmødet - især ved mødet på
Herlufsholm Kostskole - har givet

Ny struktur på plads os en indikation af, at sådanne
arrangementer nok bør være en
del af de tilbud, vi giver vore
medlemmer. Derudover arbejder
vi i bestyrelsen løbende for at
finde andre måder, hvorpå vi kan
give dig som medlem oplevelsen
af, at du får udbytte af dit med-
lemskab, og jeg håber, at vi i løbet
af 2007 kan præsentere flere tiltag,
som vil være til glæde for med-
lemmerne.

I forbindelse med den ændre-
de organisationsstruktur sker der
også ændringer af lokalforenin-
gernes økonomiske vilkår, idet vi
ud af det samlede årlige kontin-
gent fremover skal aflevere 150
kroner (2007-”priser”) til andre
organisatoriske led, hvilket bety-
der, at flere af lokalforeningerne i
den kommende Næstved
Kommune vil stå tilbage med
ganske begrænsede midler til at
løfte den i øvrigt vigtige opgave,
kontakten til medlemmerne er.

Som konsekvens heraf kan det
blive nødvendigt at hæve kontin-
gentet; men vi forsøger i bestyrel-
sen også at finde andre måder,
hvorpå vi kan tilvejebringe et til-
strækkeligt økonomisk råderum
til at yde medlemmerne en
ordentlig service.

Samlet set ser 2007 ud til at
blive et år med en række udfor-
dringer for lokalforeningerne - jeg
håber, at vi kan regne med din
støtte.

PS: Jeg håber, at se mange af
vore medlemmer til vores gene-
ralforsamling i lokalforeningen;
nærmere information om tid og
sted udsendes separat. Skulle du
have lyst til at opstille til valget til
bestyrelsen i forbindelse med
generalforsamlingen, vil vi meget
gerne høre fra dig.

Med venlig hilsen
Martin H. Nielsen, Formand for

vælgerforeningen Venstre i Næstved

Martin H. Nielsen

Situation fra mødet på Herlufholm. - Foto: Alfred Thomsen
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Her er
plads til

DIN næste
annonce...

Den 17. oktober 2006 afholdte
LOF i Næstved ekstraordinært
årsmøde (generalforsamling).
Der deltog knapt 40 personer og
eneste punkt på dagsordenen
var valg af en ny bestyrelse.

Den nyvalgte bestyrelse kom til
at se således ud: Annelise
Petersen, Birgitte Andersen,
Martin Hjørlund Nielsen, Karna
Folmann, Rigmor Andersen,
Signe Lund Nielsen og Knud-
Erik Madsen. Tenna Westergaard
og Sylvia Christensen valgtes
som suppleanter. 

Bestyrelsen har efterfølgende
konstitueret sig således:

Knud-Erik Madsen 
Formand
Birgitte Andersen
Næstformand
Karna Folman
Kasserer
Annelise Petersen
Sekretær
Rigmor Møller Andersen
Bestyrelsesmedlem
Martin Hjørlund Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Signe Lund Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Tenna Westergaard
Suppleant
Sylvia Christensen
Suppleant

Vi har afholdt tre bestyrelsesmø-
der og den vigtigste opgave for
bestyrelsen er at få ansat en ny
skoleleder. Stillingen er opslået
ledig, og vi håber på at få besat
stillingen meget hurtigt.
Organisatorisk set henhører sko-
lelederstillingen til fællesforenin-
gen LOF Næstved og Suså. 

Den allerførste opgave, som
bestyrelsen skulle varetage, var
at opstille en kandidat til

Ny bestyrelse i LOF
Folkeoplysningsudvalget. Vi har
opstillet Lilli Christensen,
Fuglebjerg, som har været aktiv
inden for LOF i mere end 25 år,
og det er vort håb, at hun bliver
valgt til Folkeoplysnings-
udvalget.

For LOF er det nødvendigt, at vi
forholder os til hvordan vores
aktivitet kan udøves i den nye
kommunale struktur. Skal vi
fusionere? Skal vi samarbejde?
Og i givet fald med hvem og
hvordan? Hvordan sikrer vi, at
folkeoplysningen fremover får
politisk bevågenhed og midler i
den nye kommuner? Hvordan
undgår vi, at folkeoplysningsud-

valget bliver nedlagt? Hvordan
kan vi samarbejde med andre
aktører inden for det folkelige
kultur- og fritidsområde?

Der er ingen tvivl om, at vi på
længere sigt skal arbejde i ret-
ning mod en samling til ét oplys-
ningsforbund i den nye kommu-
ne, hvilket vi tre afdelinger
(Suså, Fuglebjerg og Næstved)
alle også er enige om. Vi skal
skabe afsættet for, at LOF kan
have aktiviteter i alle lokalsam-
fund og dermed fortsat være
lokalt forankret. 

Knud-Erik Madsen,
Formand.

Knud-Erik Madsen

Venstre i Fladså havde inviteret alle interesserede til besøg 
på Korsør Flådestation den 10. oktober. 

Borgmester Hans R. Hansen studerer søkort.
Foto: Alfred Thomsen



Venstre i Ny Næstved Kommune Side 9

Ved Næstvedkredsens general-
forsamling tidligere på året blev
jeg valgt som formand, og det lå
ikke  lige i kortene hos mig, at
jeg ville blive den sidste formand
i kredsen.

Hvis strukturreformens op-
læg til nye vedtægter bliver ved-
taget på det kommende lands-
møde, bliver kredsen som sådan
nedlagt. Sandsynligheden for
nedlæggelsen er stor.
I stedet skal en kandidatbestyrel-
se vælges i forbindelse med
kommuneforeningens general-
forsamling. Kandidatbestyrelsen
skal have egen formand og selv-
stændig økonomi og skal have
mindst 5 bestyrelsesmedlemmer.

Opgaverne bliver opstilling af
folketingskandidat, kampagner
forud for folketingsvalg, bistand
til folketingskandidaten mellem
valg samt deltagelse i øvrige valg
og folkeafstemninger. Selve
denne konstruktion er nok o.k.

Vælgerforeninger
Lokalforeningerne med denne
betegnelse forsvinder også, hvis
de nye vedtægter vedtages, og
erstattes af vælgerforeninger,
hvor man kan nedsætte V-lokal-
grupper og V-projektgrupper.
Som lokalforeningsformand er
det min og i øvrigt mange andres
opfattelse, er der her tale om en
dårlig konstruktion, hvor hoved-
formålet bliver medlemspleje.
Det kan være nok så godt, men
hvis ikke der findes andre opga-
ver til vælgerforeningens besty-
relse, tror jeg, det kan blive
endda meget svært at få med-
lemmerne gjort interesserede i at
stille op til bestyrelsesarbejdet.

Der er en lang række
ændringsforslag til de nye ved-
tægter, så efter landsmødet  bli-
ver det lidt nemmere at fortælle
lidt om, hvordan den nye struk-
tur kommer til at se ud, hvorfor
jeg vil vende tilbage i vort næste

Strukturændringer i venstre
blad.  Ved de kommende gene-
ralforsamlinger vil disse ting
også blive drøftet nøje.

Forslag til formanden
Økonomien ser også ud til at
kunne blive et stort problem,
men det vil jeg også vende tilba-
ge til. I relation til de kommende
generalforsamlinger, så husk
lige, at du som medlem skal
sende eventuelle forslag frem til
formanden inden 1. januar.  Hold

øje med indkaldelse og datoer i
de lokale aviser.

Hermed vil jeg ønske alle vore med-
lemmer EN RIGTIG GLÆDELIG
JUL og  GODT NYTÅR.

Mange Venstrehilsener 
KNUD KJÆRGAARD

Formand i Næstvedkredsen 
Og for Venstre i Suså.

Situationer fra landsmødet.  -  Fotos:  Alfred Thomsen
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Netop hjemkommet fra turen til
Chalon-Sur-Saone i Frankrig, må
jeg konstaterer, at Sjællandske
har dækket dette arrangement.
Jeg vil så have lov at mene deres
udlægning er lidt navlebeskuen-
de. Turens formål har sikkert for-
tabt sig, men en venskabsaftale
med byen, som har fungeret i
over 10 år, ønskede franskmæn-
dene at formalisere og udvide
betragteligt. Hidtil har det kun
været udveksling af unge men-
nesker, som har fundet sted mel-
lem de to byer. Det gruppearbej-
de som jeg deltog i, gik på at
belyse turisme, handel og miljø.
Det var en overraskelse for mig,
at man lokalt sætter sig ret store
mål på det miljømæssige, og
betragter det som en lokalopga-
ve at reducerer co2 for at leve op
til Koyoto aftalen.
Bæredygtig udvikling var også
et begreb, som der blev fokuseret
meget på. Det er vigtigt, at vi sta-
dig har fokus på disse områder,
for ikke at blive hægtet af udvik-
lingen som også foregår i andre
lande. Indrømmet – det er mod-
stræbende jeg er nået til den
erkendelse. Vi er mange gange
blevet slået i hovedet med krav
til miljøet, men det har trods alt
bragt os foran på mange områ-
der. Og alt den stund det kom-
mer til at omfatte alle på et tids-
punkt, så må det være en fordel
at være først med forbedringer.
Frustrationerne bliver dog rigtig
store når vi oplever ting forbydes
her, og varerne så blot købes
andre steder, hvor de fremstilles
med midler som er forbudt i
Danmark. Det kan landmænd og
ikke mindst frugtavlere snakke
med om.

Teknik og Miljø
Det nye udvalg er så småt truk-
ket i arbejdstøjet, også her har vi
været på tur. Det var en tur rundt
i den nye kommune for at se på
materialegårde, rensningsanlæg,
vandværker m.m. En spænden-
de tur som viste, at tingene fun-

gerer rundt omkring, men også
at anlæggene er af en varierende
standard. Det kan godt blive en
opgave for Venstre at sikre ikke
alt uden for byskiltet i Næstved
lukkes. Der kan sikkert påvises
store rationaliseringsgevinster.
Spørgsmålet er, om det også er
en gevinst at samle alting?
Sammenlægningsudvalget god-
kender formodentlig 3 følgende
kommissorier for virksomheds-
optimering nemlig: vandforsy-
ning, kloakforsyning, vej drift og
parkvæsen. De to første arbejder
til juni mens sidstnævnte forven-
tes at være færdige til februar.
Der skal også ske en harmonise-
ring af affaldsområdet, 4 af de
gamle kommuner har afleveret
affald til I/S FASAN, mens
Fuglebjerg er med i KAVO. Det
er vedtaget at serviceharmonise-
re erhverv på den måde, at der
betales et gebyr pr cvr. nr. på 840
kr., og erhverv vil herefter kunne
bruge genbrugsstationerne og
aflevere affald, med biler op til
3.500 kg. For gl. Næstved er det
en fortsættelse af den eksisteren-
de ordning, bortset fra, at der nu
skal betales. Der vil givet være
nogen som vil føle sig urimeligt
ramt, men ordningen er nem at
administrere. Til de som føler sig
ramt af ordningen er at sige, hen-
vend jer til os, så må vi se om der
er urimeligheder som skal rettes.

Trafikkonference
Sjællandske, Skælskør bank, og 3
LO sektioner havde indbudt de

Byrådets tur sjællandske medlemmer af tra-
fikudvalget til en konference på
Kobæk strand. Da Karsten
Nonbo sad i panelet, vil han
være den rette til at berette der-
fra, også om Venstre på et tids-
punkt bliver enige med sig selv
om jernbanen fra København
mod syd. Som menigt medlem af
forsamlingen skal der dog lyde
ros til arrangementet. Det er dej-
ligt, at der er fokus på området,
bare der så også sker noget. For
min del vil jeg gerne hilse road-
pricing velkommen alt den
stund det bliver udgift neutralt,
vel vidende at det kan det aldrig
blive for den enkelte. Det totale
provenu skal dog blive det
samme. Jeg tror det vil kunne
flytte virksomheder ud af
København, og dermed komme
os til gode her i området.

Kloak i det åbne land
I sidste nummer skrev jeg om de
problemer man kan løbe ind i,
hvis man ændre på sin kloak.
Der er kommet svar fra borgme-
steren. Meget kort kan det siges
sådan: så længe man holder sig
inden for husets fire væge, er der
stort set frit slag. Samme øjeblik
man bevæger sig udenfor, stilles
der krav, og det kan blive meget
dyrt. Under alle omstændighe-

der vil vandrammedirektivet
”ramme” os alle på landet før
eller siden. Det man skal have sig
for øje er, giver kommunen ”et
påbud” forpligter det kommu-
nen økonomisk. Så længe kom-
munen stiller krav, forholder det
sig anderledes, så må man selv
betale. Forstå det hvem der kan.

Borgerrådgiver
Næstved kommune har søgt en
borgerrådgiver, Hans R Hansen
og jeg har siddet med i ansættel-
sesudvalget fra Venstre, og det
har været en fornøjelse. Da vi i
skrivende stund ikke har tiltrådt
den der ansættes, kan det blot
siges, at interessen for jobbet var
stor. Mange var kvalificerede. Jeg
mener vi fandt den rigtige til job-
bet, og håber funktionen vil blive
til gavn for kommunens borgere.

Åbent hus
Den 21. december er der grundet
dåbsattesten åbent hus på
Langetoftevej 25, fra kl. 9.00 til
18.00 for dem som synes de hyg-
ger sig i mit selskab. Jeg vil slutte
med at ønske glædelig jul og
godt nytår. 

Med venlig hilsen
Elmer Jacobsen

bjergholm@mail.dk

Elmer Jacobsen

Statsminister Anders Fogh Rasmussen kunne som sædvanlig 
begejstre alle gæster på Landsmødet

Foto: Alfred Thomsen
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Naturligvis er det med et vist
vemod, jeg er med til at lukke
Fladså Kommune ned. Som de
øvrige kommuner blev kommu-
nens levetid 36 år.
Ved den første kommunalreform
i 1962, var det daværende Præstø
Amt udpeget som forsøgsamt.
Vejlø - Vester Egesborg, Rønne-
bæk og Næstelsø – Mogenstrup
sogne havde allerede i slutnin-
gen af 1950érne forhandlet om
en fælles overbygningsskole,
men planerne blev opgivet efter
flere års forhandlinger. Det blev
nu de tre kommuner, der blev
enige om at danne den første
Fladså Kommune.

Satser på Appenæs
Der var enighed om at satse på
Appenæs som den nye kommu-
nes udviklingsområde, og samti-
dig arbejdede man sammen med
Vejdirektoratet med planlægning
af en omfartsvej syd om
Næstved. Så omfartsveje er ikke
et nyt tema i forbindelse med
infrastrukturen i Næstved.

Hammer valgte Fladså
I 1964 skete der en justering, idet
Hammer, - som efter Amtsskitsen
skulle være sammenlagt med
kommunerne mod syd -, efter en
vejledende kommuneafstemning,
valgte at indgå i Fladså
Kommune efter kommunevalget
i 1966.

Ind under Næstved
I forbindelse med kommunalre-
formen i 1970 havde reformkom-
missionen flere ønsker om dan-
nelse af de nye kommuner, men
tilkendegav samtidig, at de ville
godkende, hvad man kunne
blive enige om, blot skulle vi ikke

regne med at beholde Rønnebæk
og Appenæs, som SKULLE læg-
ges ind under Næstved.

Nyt udviklingsområde
Da Everdrup og Snesere kom-
muner allerede havde samarbej-
det med Fladså om plejehjem i
Mogenstrup, var det naturligt,
at disse blev en del af sammen-
lægningen, og således fik Fladså
sin nuværende udstrækning.
Fladså Kommune mistede altså
sit udviklingsområde i
Appenæs, og besluttede derfor
at udvikle et nyt område
omkring Mogenstrup. Et sådant
område skulle godkendes af et
byudviklingsudvalg hvori bl. a.
Næstved Byråd var deltager. 

Amtmanden reddede
Mogenstrupplanen
Næstved Kommune var løbende
blevet orienteret om Fladså kom-
munes planer, og Fladså Kom-
munalbestyrelse troede derfor, at
afgørelsen blot var en formssag.
Men umiddelbart før udvalgsmø-
det besluttede Næstved Byråd at
stemme imod planerne. Amt-
mand Wechselmann, der var for-

Kommunesammenlægninger gennem tiderne

mand for udvalget, deltog nor-
malt ikke i afstemningerne, men
på det møde gjorde han, og det
reddede Mogenstrupplanen, som
ellers aldrig var blevet til noget. Vi
er mange der er taknemmelige for
Amtmandens stemme.

En god økonomi
Fra 1970 og til dato er der i Fladså,
som i de øvrige kommuner vi slår
os sammen med, sket en rivende
udvikling. Fladså Kommunes
bidrager bl.a. til den nye kommu-
ne med en god økonomi, velud-
byggede børneinstitutioner og
skoler, et velfungerende ældre-
område med Bakkegården i
Mogenstrup og Rosengården i
Brøderup, gode idrætsfaciliteter
med to idrætshaller og en svøm-
mehal, et godt vedligeholdt vej-
net, en (ikke kommunalt ejet)
golfklub, et erhvervsområde med

Venstre i Suså indkalder til ordinær

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 20. februar 2007 kl.1900

i Herlufmagle Hallen
Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandsberetning og drøftelse

af foreningens forhold.
4. Behandling af regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget, herunder

beslutning om medlemskontingent
for det kommende år.

7. Valg af formand.
8. Valg af  bestyrelsesmedlemmer og

suppleanter.
9. Valg af revisorer og suppleanter.
10. Eventuelt.

P.b.v.
Knud Kjærgaard - Formand.

Efter generalforsamlingen politisk debat
med byrådspolitikere og

vor folketingskandidat Søren Revsbæk.

Hans R. Hansen

direkte adgang til motorvejen og
om kort tid med Sjællands mest
moderne og brugervenlige gen-
brugsstation.

Ledet af Venstre 
Fladså Kommune har i alle 36 år
været ledet af Venstre, og det er
min overbevisning, at Venstre
ikke kun i Fladså, men i hele den
nye kommune, kan være glade
for at Fladså, - trods andre mulig-
heder -, i stor enighed valgte
Næstvedløsningen. Det er med
store forventninger, - men også
en del sund skepsis -, jeg ser på
de næste tre år med et socialde-
mokratisk flertal i Næstved. Et
flertal, som på en hel del områder
allerede har glemt, hvad de
sagde i valgkampen.

Med venlig hilsen
Hans R. Hansen, Borgmester i Fladså
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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

Kirsten Devantier

I månederne op til lukketid har
amtet fået voksende anerkendel-
se.     Samtidig er borgernes sta-
dige appetit på offentlige ydelser
en seriøs og ganske ny udfor-
dring for de nye kommuner.

Af Kirsten Devantier
fmd. social & psykiatriudvalget

Storstrøms amt.

Det er tankevækkende når man
som jeg er ved at medvirke til
den definitive lukning af en del
af Storstrøms amts virksomhed
samtidig med, at jeg er med til at
tilrettelægge Næstved kommu-
nes overtagelse af centrale dele
af amtets opgaver.

Tankevækkende fordi processen
i det seneste år i stigende grad
hos både politikere og embeds-
mænd har afspejlet hvilke kvali-
tetskrav de nye kommuner står
overfor at skulle opfylde. Og
hvor stor faglighed borgerne for-
venter leveret af den offentlige
sektor i fremtiden. 
For at sige det kort: Kvaliteten af
amtets ydelser er i stigende grad
gået op for flere og flere. Og man

anerkender, at der er udført et
godt arbejde i amternes mange
år. Og at der er nogle kvaliteter at
videreføre og ikke mindst udvik-
le.

Næstved og sygehuset
Sundhedsområdet har fået sin
store plan på plads. En plan som
i den sydlige del af amtet forståe-
lig nok er mødt med nogen skep-
sis, fordi den ændrer på sygehus-
strukturen og dermed  det servi-
cetilbud, der bliver til borgerne i
dette område.
I andre dele af amtet, specielt her
i den nordlige del omkring
Næstved, har vi af gode grunde
ikke mødt de samme indsigelser,
og man må vel konstatere, at vi
har fået et fremadrettet sygehus-
væsen på plads.
Ser man på Næstved Sygehus
har man haft stor travlhed med
at gennemføre sygehusplanen,
og de fysiske rammer er ved at
være på plads.
Eksempelvis er projektet om-
kring strålekanonen og en højt
kvalificeret kræftbehandling ved
at være en kendsgerning. Ting
der er værd at glæde sig over,

Vi lukker og slukker,
men har leveret varen

men som også – hvis sygehuset
skal bevare sin rolle i det regio-
nale sygehussystem– vil kræve
en meget bevidst og bred kom-
munal sundhedsindsat på flere
områder. Ellers er der med
garanti andre, som byder ind på
specialer og nye opgaver.

Psykiatricenter Nord
Men sygehusplanen er – hvor
rigtig set den end er – en centrali-
sering. Grundlæggende et kvali-
tetsspring fremad, men med det
uundgåelige faktum, at man af
flere grunde må samle behand-
lingskapaciteten. Økonomi, fag-
lighed og rekruttering er styren-
de, og det er planen også udtryk
for.
Psykiatrien i vores amt har også
fået et løft også med behandling-
scenter Nord i Næstved.
Der er bygningsmæssige planer

for fortsat udvikling af børnep-
sykiatrisk afdeling og et enestue-
projekt i Vordingborg er netop
afsluttet. I bygningsmæssigt hen-
seende har vi forbedret os stærkt
i de senere år, men manglen på
psykiatere i provinsens yderom-
råder er først afhjulpet om nogle
år med flere udannede undervejs
i disse år.
På det sociale område har vi i
årets løb taget et stort antal nye
boliger i brug. Et resultat af en
bevidst indsats i de seneste fire
år. Men det var også brug for det.
Jeg konstaterer, at vores bolig-
standard nu er på højde med det
bedste i landet.

I mål trods mange tæsk
Som udvalgsformand, der har
måttet gennemføre drøje bespa-
relser i denne valgperiode, er det
med betydelig tilfredshed, at jeg
her ved afslutningen konstaterer,
at amtet kan overlevere stafetten
til kommunerne i bevidsthed
om, at udgangspunktet ikke er så
ringe endda
Og økonomien som vi i Venstre
har et godt øje til: Vi har netop
behandlet amtets økonomi på
baggrund af indeværende års
budget og må konstatere den
største budgetoverskridelse i
amtets historie. Sundheds-
væsenet, sygehusene, har haft et
merforbrug på 170 millioner

FÅRUP GARTNERI
BLOMSTER OG KRANSE

Fårupvej 3

4700 Næstved

Tlf. 55 76 19 92

®
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mens Social- og psykiatriområ-
det har haft et merforbrug på 35
mio.
Dækningen sker via kassebe-
holdningen.

Kommunen i en ny rolle
Men overskridelserne er jo på
trods af det indlysende proble-
matiske udtryk for, at lovgivnin-
gen, borgernes forventninger og
efterspørgsel efter offentlige ser-
viceydelser er både stort, stigen-
de og tilsyneladende vedvaren-
de.
Derfor, netop nu hvor debatten
om det offentliges ydelser, skat-
testop, kvalitet og andre beteg-
nelser, er det klogt at skrive sig
bag øret, at borgerne efterspør-
ger offentlige ydelser.
Derfor vil jeg også fastslå, at
amtet har leveret varen. Men jeg
vil også med spænding og poli-
tisk engagement følge kommu-
nalreformens gennemførelse nu
hvor det  bliver i kommunerne
man skal finde sig  til rette i en ny

rollemodel og med et nyt ansvar.
Nu skal der tænkes i levering af
serviceydelser i en langt større
geografi, nye opgaver og ikke
mindst i forhold til sygehusydel-
ser tænke en markant anderledes
finansiering, fordi kommunen
får et afgørende medansvar for
sundhedspolitikkens gennemfø-
relse.
Den sundhedspolitik der tager
udgangspunkt i de helt samme
forventninger borgerne hidtil
har haft til amterne.

Amtet har leveret
Naturligvis forventer ingen vel,
at jeg på falderebet vil undsige
amtets indsats, men jeg vil også
godt understrege, at min for-
ventning til fremtidens Næstved
er stor. Bl.a. fordi jeg mener, at
have været med til at aflevere en
ikke ringe del kvalitet på flere
områder, hvor lovgivningen har
åbnet muligheder for nye tiltag
og anderledes indfaldsvinkler,
når vi har skullet løse problemer.

Bredt samarbejde
Nu er vi alle sammen tættere på
borgerne og hinanden i det nye
byråd. Lad os håbe, at vi kan
holde fanen højt og bevare dialo-
gen hele vejen rundt og i et bredt
samarbejde finde gavnlige og
holdbare løsninger for kommu-
nens borgere.
Som mangeårig amtspolitiker

har jeg en sikker opfattelse af, at
vi i Storstrøms amt har leveret
bedre til borgerne, end det hidtil
– bortset fra det seneste år – har
været almindelig anerkendt.
Jeg glæder mig med Venstre over
den udfordring vi får i Næstved
kommune. Og det spændende
og uforudsigelige eksperiment,
som regionen tegner til at blive.

SMEDE- ENTREPRENØRFIRMAET    S. LARSEN
SØGÅRDSVEJ 15, 4160 HERLUFMAGLE  ·  TLF. NR. 40851454   

Kørsel med minigraver samt rendegraver.

H.M. HANDEL ApS
MATERIALEPLADS  ·  Håndværkervej 12, 4160 Herlufmagle.  Tlf. 55 50 99 77

STORT  UDVALG I GRANIT – STEN OG GRUS m.m.

J.H.F. Transport
BROKSØVEJ 5,  4160 HERLUFMAGLE. · TLF. 55500216 · BILTLF. 40521978

Kørsel af grus, sten og jord m.v. – Udlejning af blandemaskiner og pladevibrator.
Krankørsel samt grabning udføres.

AKTIVITETSUDVALGET I VENSTRE FLADSÅ

NYTÅRSBOWLING 2007
Tirsdag den 30. januar 2007 afvikles Venstre´s 

traditionsrige bowlingmesterskab.

Der vil være bowling fra 18.00-19.00. 
Herefter er der fælles spisning som består af buffet.

Alt dette til en pris på 200 kr. Arrangementet bliver afviklet i 
Næstved Bowlingcenter. Tilmelding til Jørgen Andersen senest den 

25. januar 2007(tilmelding er bindende). TLF. 55760391 eller
mail. sesa@andersen.tdcadsl.dk

Mødetidspunkt kl. 17.45 da der skal udleveres bowlingsko.

HILSEN AKTIVITETSUDVALGET
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Formater op til 61 x 3000 cm

GRAFISKE LØSNINGER
Thurøvej 8 · 4700 Næstved

Tlf. 5572 6692 · Fax 5572 7320
www.imprint.dk

imprint@imprint.dk

Vælgerforening i Holmegaard 
indkalder hermed til ordinær

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 21. februar 2007 kl. 19.00

i Toksværd Samlingshus.

Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens

forhold
4. Behandling af regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning

om vælgerforeningernes kontingent til kom-
muneforeningen, kandidatbestyrelse og
regionbestyrelse

7. Valg af formand
8. Valg af medlemmer og suppleanter til

bestyrelsen
9. Valg af to revisorer og suppleant(er)
10. Eventuelt

P.b.v.
Jan Elvang, Formand

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde
senest 3 uger før generalforsamlingen 

22,5 time pr. skoleuge. Det er det
gennemsnitlige timetal for lærer-
nes undervisning i Ny Næstved
kommune. 
Det tal vil Venstre gerne have
højere op, så eleverne i Næstveds
skoler kan få flere undervisnings-
timer. I Udvalget for Børn og
Familie har Dorte og Søren, der-
for bedt om en redegørelse om,
hvordan timetallet kommer op.
Lærerne skal i dag også bruge
meget tid af deres hverdag på
møder, planlægning og meget
mere. Måske kan man reducere
noget af den tid, så vi får mere
undervisningstid.
Det vil redegørelsen vise, når den
fremlægges i Børn- og
Familieudvalget i marts 2007.

Ny pendlerbørnehave
Et af de punkter, som Venstre fik
igennem i budgetforliget, er en
ny pendlerbørnehave. Det vil
sige en institution på 60 børn,
med udvidet åbningstid.
Åbningstiden er fra kl. 06.00 om
morgenen til kl. 22.00 om afte-
nen. Så længe er børnene der jo
selvfølgelig ikke, men nogle for-
ældre har brug for at børnehave
der åbner tidligt, medens andre

har brug for en børnehave der
lukker sent.
Det gælder typisk unge familier,
hvor en af forældrene – eller
begge – pendler til København.
D.v.s. netop de familier, vi gerne
vil have til Næstved.
Nu skal det egentlige behov
undersøges – og hvor institutio-
nen skal ligge. Det kan være i
Næstved, men det kunne f.eks.
også være i Fensmark eller
Glumsø.
Her er tale om en konkret forbed-
ring for børnefamilierne, som
Venstre er med til at gennemføre.

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

Søren Revsbæk

Mere undervisning
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Mandag d. 11. september havde
Venstre i Holmegaard debataf-
ten i Folkemusikhuset i
Fensmark.

Aftnens emne var infrastruk-
turen omkring Holmegaard og
vel nok mest om Rønnede/
Næstved Landevejen også kal-
det ”Gedestien”.

Aftenen blev indledt med, at
formanden Jan Elvang, fortalte
lidt om de problemer som vi
kommer ud for i trafikken, spe-
cielt i myldretiden på Rønnede
Landevejen, og bød velkommen
til de godt 30 personer som var
mødt op. Det var egentlig gan-
ske godt med så mange menne-
sker, når man tager i betragtning
af, at det var en dejlig lun sol-
skinsaften, hvor mange måske
havde valgt en grillaften.

Aftnens ordstyrer var Gulli
Borch som er lokalforeningens
sekretær.

Som en appetitvækker til
emnet havde vi allieret os med
Holmegaards lokalhistoriker
Ole Pilegaard Hansen, der for-
talte om infrastrukturen i
Holme-gaard gennem tiderne.
Og ja, vi startede helt tilbage i
1700 tallet og endte op i vore
dage. Et anderledes og rigtig
godt fortalt indlæg, som kunne
få en hver småkedelig politisk
debat skudt godt i gang.

Lokalhistoriker Ole Pilegaard Hansen

Derefter havde Holmegaards
byrådspolitiker Peter Mikkelsen
et indlæg, efterfulgt af
Folketingets trafikudvalgs
Karsten Nonbo om hvad der var
blevet gjort af trafikforbedringer
og hvad man kunne gøre yderli-
gere for at skabe et bedre trafi-

kalt flow, specielt på Rønnede
Landevejen.

Byrådsmedlem Peter Mikkelsen

Rigtig mange muligheder var
oppe og vende, både med lys-
kryds, rundkørsler og tilkørsels-
ramper. Karsten Nonbo rådede
til, at enten en Borgergruppe
eller Holmegaards
Kommunalbestyrelse, kunne
fremsætte et forslag til staten, så
man ikke først skulle til at disku-
tere om det skulle være den ene
eller den anden løsning der var
bedst. Men da Holmegaards
Kommunalbestyrelse er ved at
takke af, vil det være en oplagt
sag for Ny Næstveds kommu-
nalbestyrelse. Det er jo trods alt
også dem som benytter vejen og
er stærkt generet af de trafikale
problemer som er – og som kun
bliver værre, så længe der ikke
gøres noget ved problemerne.

Debatmøde i Holmegaard

Folketingsmedlem Karsten Nonbo

Men også omfartsvejen var oppe
og vende et par gange om, hvor
den skulle ligge. Der var dog et
helt klart flertal der mente, den
skulle gå gennem øvelsesterræ-
net. Spørgelysten var stor og der
kom rigtig mange gode spørgs-
mål, argumenter og svar.

Karsten fik i hvert fald noget
at gå videre med, både til
Trafikministeren, men bestemt
også til det nye byråd i Ny
Næstved Kommune.

Lokalforeningsformand Jan Elvang

Formanden kunne kl. 21:00
takke for en god aften og afslutte
med, at han var overbevist om,
at det er nødvendigt med møder
som disse for, at problemerne i
den nye storkommunes yderom-
råder ikke bliver glemt.

Også efter mødet var spørgelysten
stor

Nej til
overvågning
”Central registrering og over-
vågning af enkeltpersoner
skal begrænses. Praktiske
administrative hensyn må
aldrig gå forud for frihedsret-
tighederne.”

Sådan vedtog Venstres
delegerede på landsmødet et
ændringsforslag til Venstres
principprogram.

Det er et klart signal til
Regering og Folketing: Pas på
med overvågningen!
Kampen mod terror er vigtig,
men vore frihedsrettigheder
er mindst lige så vigtige.

Kampen med terror skal
derfor ikke bare føre til over-
vågning af stort og småt, bare
fordi man kan. 

Vores største værdi i
Danmark er friheden. Den
skal vi ikke ofre i kampen
mod terror.

Rev.
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Venstre i Ny Næstved 
Bestyrelsen:
FORMAND
Mogens Dalby, Markedschef
Enebærvej 1, 4700 Næstved
Tlf. Priv.: 5572 2400, Arb.: 5572 3400
E-mail:  md@erhvervsbladet.dk 
Mobiltlf.: 2148 6667

NÆSTFORMAND
Jan Elvang
Petersmindevej 10, 4684 Holmegaard
Tlf. Priv.: 50 85 28 20
E-mail: elvang@venstreholmegaard.dk

KASSERER
Lars Ingemann, Direktør
Skolevej 27, 4700 Næstved
Tlf. Priv.: 5544 5303, Arb.: 7023 2007
E-mail: li@elmodan.dk  
Mobiltlf.: 2014 1407

SEKRETÆR
Martin Hjørlund Nielsen, Senior Manager
Tove Ditlevsensvej 9, 4700 Næstved
Tlf. Priv.:5573 7487, Arb.:3587 2805
E-mail: martin.h.nielsen@tdcadsl.dk
Mobiltlf.: 5158 2805

Karen Becker
Korsørvej 4, 4250 Fuglebjerg
Tlf. Priv.: 5545 3706, Arb.: 5545 4838
E-mail:  karenbecker@tdcadsl.dk 
Mobiltlf.: 3055 2364

Ellen Damgaard Børsting
Askovvej 20, C 4733 Tappernøje
Tlf. Priv.: 4636 5600, Arb.: 4636 5600
E-mail:  edb@c.dk
Mobiltlf.: 4092 2824

Knud Kjærgaaard
Sandby Park Allé 6, 4171 Glumsø
Tlf. Priv.: 5764 3110, 
E-mail: knkjaerg@post5.tele.dk 
Mobiltlf.: 2374 6810

Ole Rasmussen 
Sandvedvej 37 
4250 Fuglebjerg
Tlf. Priv.: 55453097

Peter V. Hasendonk
Fårupvvej 3, Fårup, 4700 Næstved
Tlf./fax: 55761992

Charlotte Mathiesen, Afdelingssygeplejerske
Hedetoften 47, 4700 Næstved
Tlf. Priv.: 5570 1722, Arb.: 5572 1401
E-mail: cma@cn.stam.dk
Mobiltlf.:4078 0583

Jens Ejnar Nielsen
Snesere Torpvej 30, 4733 Tappernøje
Tlf. Priv.: 5556 5519
E-mail: jensejnar.nielsen@pc.dk

Philip Banzon
Hyacintvej 11, 4684 Holmegaard
Tlf. Priv.: 5556 3337 
E-mail: banzon@privat.dk 

Mohammed Belhaiba
Mågevænget 16, 4160 Herlufmagle
Tlf. Priv.: 5550 2116, Arb.: 5545 7075
E-mail:  belhaiba@hotmail.com 
Mobiltlf.: 2061 3736

Jørgen Hansen
Klaksvej 15, 4262 Sandved
Tlf. Priv.: 55456587
Peter  v. Hasendonk
Fårupvej 3, 4700 Næstved
Tlf. Priv.:55761992, Fax:55761992

Egon Jensen, Tømrermester
Ravnstrupvej 3,A 4684 Holmegaard
Tlf. Priv.: 5556 2002, Arb.: 5556 2002
E-mail: egjensen@mail.dk 
Mobiltlf.: 5556 2002

Kristian Ahrensbach                    
Birkebakken 7, 4160 Herlufmagle
Tlf. priv.: 5765 0090
E-mail: kah@dgs.dk
Mobil 4046 8580

LOF REPRÆSENTANT 
Arne Knudsen, Major
Lærkevænget 15, 4700 Næstved
Tlf. Priv.: 5573 1226, 
E-mail: maak@stofanet.dk

VU REPRÆSENTANT
Magnus  Just Hansen
Tovværkgade 5,B, 3., 0028, 2300 København S.
Tlf. Priv.: 5572 1256, 
E-mail: magnus@mail1.stofanet.dk 
Mobiltlf.: 2621 1256


