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TAK for 
opbakningen

Det var helt enestående at se
så stort et fremmøde i
Herlufmaglehallen d. 27.
marts., da der skulle vælges
folketingskandidat i Næst-
vedkredsen. Jeg vil tro, at der
var ca. 120 personer, og det
var særligt glædelig for mig,
at jeg fik opbakning fra alle.
Jeg vil gerne sige mange tak
for denne ultimative aften, og
jeg vil også gerne erkende, at
det forpligter.
Jeg vil også sige Søren
Revsbæk tak for, at han over-
lod mig roret i fuld forståelse
for mit igangværende arbejde
i Folketinget. Jeg tolker afte-
nen som endnu et bevis på, at
vi er kommet rigtig godt i
gang i Venstre i Næstved
kommune. Både bestyrelse
og kandidatudvalg havde
gjort hjemmearbejdet godt,
og der var fuld opbakning fra
de fremmødte. Ingen fandt
anledning til kampvalg. Jo,
jeg synes godt, at vi kan tilla-
de os at prale af en god start i
Venstre i Næstved. Det er der
vist mange, som godt kan
misunde os.
Jeg vil også gerne sige tak til
Niels True, at han erklærede
sig parat til at ”bakse” videre
med mig, trods han har kendt
mig fra Præstøkredsen og
endelig skal lyde en tak til
kandidatbestyrelsens 10 øvri-
ge medlemmer, som vil bistå
ved næste folketingsvalg.
Jeg føler mig rustet og opbak-
ket til opgaven, når der
udskrives Folketingsvalg i
2008.

m.v.h.
Karsten Nonbo  

alternativet? Det er jo ikke en
Helle Thornings lederskab, som
har skabt hendes bedre gallup-
tal. Det er nærmest hendes
fravær i debatterne og i
Folketingssalen, der lyser langt
væk.  
Når lyset engang rammer
hende igen, så vil vi se hende
krakelere. Hvem ved, hvad hun
indeholder? Hun deltager ikke i
mange debatter. Hvem bakker
hende op? - ikke engang en
Marianne Jelved. og hvem
bakker Marianne Jelved op? –
gør alle radikale? Hvad kan en
Villy Søvndal, når der skal
forhandles og lægges budget-
ter? Jo, med ham skal vi nok få
røde tal på bundlinien.
Før i tiden kulminerede Venstre
mellem valgene, men tabte på
valgdagen. Nu er vi heldigvis
nået dertil at vi nu gør det mod-
satte: kulminerer til valgene.
Derfor er der ingen grund til
panik, men der er grund til at
arbejde støt og roligt frem mod
næste valg. Der er kun lige gået
halvdelen af denne valgperiode.

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

Et par meningsmålinger i
starten af det nye år har vist fler-
tal til oppositionen, men det
behøver vi ikke gå i panik over.
Det er en ganske naturlig ting,
at forandringer og tilpasninger
giver usikkerhed, medens de
står på.  Det er svært at
informere i alle hjørner og
kroge, især når nogle parter blot
vender det døve øre til og
hellere vil gå med skyklapper
og i protesttog. Når samtidig
denne proces fra diverse faglige
forbunds side krydres med
løgne og falske kampagner,
hvor man tager forældre og
ældre som gidsler, må jeg sige,
at det er en usmagelig frem-
gangsmåde. 
Som politiker kan jeg godt tåle
disse kampagner – de er
nærmest forventelige – men at
ødelægge forældres hverdage
og spilde deres ferier, er at gå
over stregen i den faglige kamp.
Men skal jeg ”lufte min indre
djævel”, så kan jeg jo sige, at de
ikke har fortjent bedre, når de så
nemt lader sig manipulere uden
at søge informationer.
Vi må også erkende at selv borg-
erlige vælgere vakler, når der
skæres et par hundrede kroner i
tilskud til idrætsforeningen eller
forsamlingshuset. Selv om de
har fået 10.000 kr. mere på lom-
men, så havde de ikke regnet
med, at de skulle betale mere
selv for nogle frivillige kontin-
genter. Det er ellers definitionen
på valgfrihed: mindre at betale i
skat, så har du nogle penge,
som du selv kan bestemme,
hvad du vil bruge til.
Jeg er sikker på, at menings-
målingerne vender, når vi
nærmer os næste valg, og spot-
light begynder at rettes mod et
regeringsalternativ – for hvor er

Karsten Nonbo
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Formanden har ordet led til medlemmer i nærområ-
derne til den politiske beslut-
ningsproces og det skal være en
naturlig drivkraft for borge-
rinddragelse i nærdemokratiet.
Jeg vil godt her benytte lejlighe-
den til at takke jer alle for dette
store, men meget vigtige arbej-
de.

KOMMUNEFORENINGEN
Vi har siden sidste generalfor-
samling afholdt 5 bestyrelses-
møder, hvor alle lokalpolitikere
er indbudt, skiftevis i de fem
gamle kommuner.
Kommuneforeningens økono-
mi er baseret på offentligt til-
skud. Vi modtager i 2007  5,50
kr. per afgivet Venstrestemme
fra sidste kommunevalg. Vi fik
i øvrigt 10.412 stemmer. Så er
der – en efter min mening lidt
kluntet bestemmelse – idet vi i
ikke-valgår til regionsvalg
modtager ? af det offentlige til-
skud til regionerne. Beløbet
fordeles til kommuneforenin-
ger i regionen efter stemmetal
ved det seneste regionsvalg.
Som I senere kan se i budget-
tet, har vi ikke medregnet
noget beløb. Vi har simpelthen
ikke kunnet få oplyst beløbets
størrelse.
Men helt ærligt – er det ikke en
lidt knudret måde at gøre det
på?

Vi har udgivet tre medlemsbla-
de. Jeg har i øvrigt fra flere
medlemmer hørt rosende
bemærkninger om medlems-
bladet. Man får noget at vide
fra alle områder. Så jeg kan kun
opfordre til at man indsender
endnu flere artikler fra alle
områder.
Vi har en særdeles velfungeren-
de hjemmeside, der altid er
opdateret, takket være Alfreds
store arbejde – tak for det
Alfred.

KANDIDATBESTYRELSE
De gamle kredse er nedlagt og
nu starter en ny æra. Vi skal jo
senere i aften vælge en helt ny
kandidatbestyrelse, hvis vigtig-
ste opgave er at opstille og
afholde folketingsvalg. Og den
får travlt fra starten, da der jo
senere skal afholdes opstilling
af folketingskandidat.
Som tidligere nævnt skal kan-
didatbestyrelsen modtage
mindst 60 kr. per medlem fra
vælgerforeningerne. Tidligere

GENERALFORSAMLING
tirsdag den 27. marts 2007

Uddrag af bestyrelsens 
beretning

ved formand
Mogens Dalby

På Venstres Landsmøde den
18. november 2006 vedtog man
en helt ny struktur og nye ved-
tægter. Fremover har vi 
nu VÆLGERFORENINGER
(tidligere lokalforeninger),
KOMMUNEFORENINGER,
hvor man vælger KANDIDAT-
BESTYRELSER (tidligere kred-
se) og REGIONSBESTYR-
ELSER (tidligere amtsbe-
styrelser) samt LANDSORGA-
NISATION.

Venstre i
Ny Næstved Kommune
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Martin Hjørlund Nielsen
Tlf. 51 58 28 05

Næstved Vælgerforening

Ellen Damgaard Børsting 
Tlf. 46 36 67 66

Fladså Vælgerforening

Knud Kjærgaard 
Tlf. 57 64 31 10

Suså Vælgerforening

Jan Elvang 
Tlf.  55 56 28 20

Holmegaard Vælgerforening

Karen Becker 
Tlf. 30 55 23 64

Fuglebjerg Vælgerforening

Mogens Dalby

Der har naturligvis i 2006 været
afholdt mange planlægnings-
møder om den nye struktur og
de nye vedtægter. Jeg har så
vidt jeg ved været med til samt-
lige, og jeg kan da lige så godt
indrømme at alt ikke er blevet
som jeg håbede og kæmpede
for. 

VÆLGERFORENINGERNE –
de tidligere lokalforeninger er
nok blevet lidt ”sorteper” i
hvert fald hvad økonomi
angår. Det står nemlig i ved-
tægterne at vælgerfor-
eningerne skal aflevere mindst
150 kr. per medlem. Til lands-
organisationen 80 kr., kandi-
datbestyrelsen 60 kr. og
regionsbestyrelsen 10 kr.

Det er min hensigt at vi i kom-
muneforeningen skal prøve at
hjælpe og støtte så godt vi kan.
Det er dog en meget stor per-
sonlig glæde for mig, at samtli-
ge vælgerforeninger ønsker at
fortsætte, selv om det ikke er
blevet lettere.
Det er tegn på at der sidder
nogle ildsjæle i foreningerne,
der gerne vil gøre et stykke
arbejde, og vælgerforeningerne
er jo også det naturlige binde-

Her er et lille udsnit af over hundrede medlemmer, der var mødt optil generalforsamlingen. Fotos: Alfred Thomsen
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myndighed mellem landsmø-
derne. Fremover er formænd
for kommuneforeninger med-
lemmer af hovedbestyrelsen.

Året har naturligvis været
meget præget af alle disse
ændringer i organisationen og
det har vi som tidligere nævnt
brugt meget tid på.
Nu er det tid til at se fremad og
få lavet taktikker så vi kan
vinde næste kommunalvalg.
Der ligger mange forslag som
den nye bestyrelse snarest kan
gå i gang med. Blandt andet er
der et forslag om at der ned-
sættes et aktivitetsudvalg,
bestående af et par ildsjæle fra
hver af de gamle kommuner.
De skal finde fælles aktiviteter
og ikke mindst koordinere
disse.

Som tidligere nævnt er alle vore
kommunalpolitikere indbudt
til vores bestyrelsesmøder. Ved
hvert bestyrelsesmøde har vi et
punkt på dagsordenen der hed-
der: Kommunalpolitisk debat.

Jeg vil slutte beretningen med
at takke Sjællandske og
Dagbladet for god opbakning
med artikler og indrykning af
læserbreve.
Jeg vil også benytte lejligheden
til at takke alle bestyrelses-

medlemmer og kommunalpoli-
tikere for et rigtig godt samar-
bejde.

Det har været meget store
udfordringer vi har været præ-
senteret for i 2006, men ved fæl-
les hjælp og gensidig forståelse

og respekt har det været en stor
glæde og fornøjelse at stå i
spidsen for en forening der hel-
digvis består af forskelligtæn-
kende personer, men hvor alle
loyalt har arbejdet for vores
fælles sag – nemlig Venstre. 

modtog de 30 kr. – så det er en
fordobling af indtægterne. Og
så er kandidatbestyrelsen nu
større med kommunesammen-
lægningen. Den vil med det
aktuelle medlemstal på ca. 750
personer modtage ca. 45.000 kr.
om året.
Det skal ikke være nogen hem-
melighed at jeg har kæmpet for
at man lokalt selv skulle fast-
sætte kontingentet til kandidat-
bestyrelsen.

REGIONSBESTYRELSE
Amterne er jo som bekendt
nedlagte. Nye regionsbestyrel-
ser skal starte. I aften skal vi
vælge en kandidat til denne
bestyrelse. 
Økonomien i regionsbestyrel-
sen er baseret på offentlig parti-
støtte:
Kr. 3,50 per stemme ved
regionsvalget i november 2005
+ 10 kr. per medlem fra vælger-
foreningerne. I ikke-valgår skal
mindst ? af det offentlige til-
skud fordeles til kommunefor-
eningerne.

LANDSORGANISATIONEN
Venstres landsorganisation er
det fælles samlende led for
Venstres foreninger og bestyrel-
ser. Landsmødet er øverste
myndighed, suppleret med
hovedbestyrelsen som øverste

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

Formand Mogens Dalby fortalte om alt det organisatoriske på generalforsamlingen.

Gruppeformand Hans R. Hansen fortalte om det politiske på generalforsamlingen.
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Næstved Kommune har nu
eksisteret i sin nye form i ca. 4
måneder, og selv om der i 2006
blev gjort stort set alt, hvad der
var muligt for at starten skulle
forløbe uden problemer, har de
første måneder været problem-
fyldte på mange områder. Det er
mit bedste bud, at vi skal for-
vente, at hele 2007 vil være et
indkøringsår, med de ulemper
dette vil give for såvel enkelt-
personer som virksomheder.
Venstres byrådsgruppe på 9, er
jo desværre ikke et flertal, men
vi arbejder, og vil fortsat arbejde
på at påvirke flertalsgruppens
indstillinger og beslutninger i
den rigtige retning. Vores mulig-
hed for at påvirke flertallet er
gennem en fornuftig argumen-
tation, i de sager hvor vi ikke er
enige i deres indstilling. Lykkes
det at få indflydelse på beslut-
ningerne, er det bedre at være
med, selv om det naturligvis var
lettere blot at sige nej, men et nej
på et for tidligt tidspunkt, er
blot at sætte sig uden for
indflydelse.

Store udfordringer
Der venter store udfordringer i
det kommende år, både admini-

strativt og økonomisk.
I administrationen er den store
udfordring at bringe sagsbe-
handlingstiden ned på et for alle
acceptabelt niveau, og det uan-
set om det drejer sig om bygge-
tilladelser, landzonesager eller
afgørelser i sociale sager.
Naturligvis var usikkerheden
stor i forbindelse med opstillin-
gen af budgettet for 2007, som
bygger på regnskaberne for
2005 i de gamle kommuner, plus
de nye opgaver som kommunen
overtog fra amterne. 

Merforbrug på 44 mio.
En budgetkontrol pr. 1. marts

Venstre har 
desværre ikke flertal

2007 viser et forventet merfor-
brug på driften på ikke mindre
end 44 mio.. Nok er Næstved en
stor kommune, og nok er det et
stort budget der arbejdes med,
men 44 mio. er et stort beløb,
som erfaringen viser ikke vil
falde hen over året.
Vi skal være glade for skatte-
stoppet, thi socialdemokraters
og andres svar på budgetover-
skridelse er normalt den nemme
løsning, - sæt skatten op.
Det er venstres holdning at bud-
get 2007, - på baggrund af bud-
getkontrollen -, bør gennemar-
bejdes med henblik på at bud-
gettet skal overholdes.
Erfaringen siger også, at juste-
ringer i budgettet skal ske inden
sommerferien, hvis de skal have
virkning på indeværende års
resultat.
”Et økonomisk overblik pr. 31.
marts”, - som det kaldes -, viser
samme forventninger som bud-
getkontrollen.
Der skal i løbet af foråret laves
en tilbundsgående budgetop-
følgning, således at der tegner
sig et klart billede af den økono-
miske situation. Venstre ønsker
et nøjagtigt billede af såvel drift
og anlæg som likviditet.

Netop denne kontrol blev indfø-
jet i budgetforliget på Venstres
foranledning.

Konkurrence
Der er netop udskrevet en kon-
kurrence, der skal vise mulighe-
derne for at udvikle en ny bydel
ved Stenlængegården, hvor der
kan blive plads til en Arena, et
Sundhedscenter, et Stadion, et
Hotel, institutioner, private ser-
viceerhverv, liberale erhverv
samt en større boligmasse.
Venstre har støttet at masterpla-
nen udarbejdes, men har sat som
betingelse for at gå videre med
Arenaprojektet, at ikke mindst
den fremtidige drift kan finansie-
res på en fornuftig måde, uden
serviceforringelser på de kom-
munale kerneområder.
Borgmesteren har udtalt, at drif-
ten af Arenaen skal finansieres
via de stordriftsfordele, der for-
ventes at komme ved kommu-
nesammenlægningen, Venstre
har krævet en præcis beskrivel-
se på hvor reduktioner skal ske.

Tilbygning af Rådhuset
I de kommende måneder skal
der ligeledes træffes beslutning
om tilbygningen af Rådhuset i
Rådmandshaven. I anlægsbud-
gettet er indarbejdet et beløb på
68 mio. til tilbygningen, men de
indkomne projektforslag er alle
dyrere. 
De 68 mio. er fremkommet som

Hans R. Hansen
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Se verden fra flere sider

Et oplagt forum for holdninger,
meninger og debat!
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HVAD SKAL DU LAVE TIL EFTERÅRET?

det beløb, der ifølge en vurde-
ring kan hjembringes ved salg
af rådhusene i Fensmark,
Glumsø, Mogenstrup og
Teknisk Forvaltning i Brogade.
Der er altså flere ting, der skal
passe sammen for at projektet
opfylder budgettets forudsæt-
ninger.
Det er Venstres holdning at bud-
getforudsætningerne skal over-
holdes, - altså der kan bygges
for det beløb salget indbringer.
For øvrigt er der i dag plads til
alle i administrationen.
Med den kraftige udbygning
der sker alle steder i kommu-
nen, er det ikke overraskende, at
der er problemer med overhol-
delse af pasningsgarantien, pro-
blemet forstærkes af vanskelig-
heden med at rekruttere nye
dagplejere, hvorfor overholdel-
se af pasningsgarantien kræver
udbygning af vuggestuer og
børnehaver. Venstre beklager
udviklingen, idet vi altid har
anset dagplejen for et rigtig godt
tilbud.

Flere midler til ældreplejen
Venstre foreslog ved budgetfor-
handlingerne, at der blev afsat
flere midler til ældreplejen, for-
slaget vandt ikke gehør, men
budgetopfølgningen viser nu et
ikke uvæsentlig merforbrug på
området. Det er Venstres hold-
ning, at det er den enkeltes
behov, der er afgørende for den

tildelte pleje og ikke budgettets
størrelse. Ældreplejen er en
kommunal kerneydelse.

Ny kommuneplan
Starten er gået til udarbejdelse
af ny kommuneplan, den første
i kommunens historie, planen
skal som de forrige beskrive den
ønskede udvikling i de kom-
mende år med hensyn til f. eks.
boligbyggeri, erhvervsbyggeri,
veje, miljø, skoler o.s.v.. Der
vil i forbindelse med arbejdet
blive afholdt borgermøder og
lign., således at også I kan være
med til at præge planen. 
Specielt i denne første kommu-
neplan er det vigtigt, at mange

involverer sig i arbejdet, således
at det sikres at planen vedkom-
mer alle 80.000 borgere i den 683
km2. store kommune.
Skal jeg i flæng nævne flere
områder hvor debatten foregår,
og hvor Venstre naturligvis for-
søger at gøre sin indflydelse
gældende, må det være:
Egnsteatret, Næstved Sygehus,
Erhvervsgebyr til Fasan,
Lokalplaner, Gebyr for anvend-
else af haller m.v.

Held og lykke
Til slut vil jeg ønske Karsten
Nonbo til lykke med den flotte
opbakning han fik ved opstil-
lingsmødet, hvor Karsten uden

modkandidat blev valgt til fol-
ketingskandidat i Næstved-
kredsen.
Ligeledes vil jeg ønske de nye
bestyrelser i såvel de gamle
lokalforeningerne som i Venstre
i Næstved Kommune, held og
lykke med Jeres arbejde.
Et godt samarbejde mellem alle
Venstres medlemmer, bestyrel-
serne og Venstres byrådsgruppe
er en af betingelserne for at
kommunevalget om knapt 3 år
giver flere mandater til Venstre
og dermed større indflydelse på
den førte politik.

Med venlig hilsen
Hans R. Hansen

Kunne du tænke dig at arrange-
re eller deltage i en tur til
Christiansborg i november
2007? I givet fald kan du regne
med mig. Jeg stiller mig gerne
til rådighed, hvis en af vore
lokale venstreforeninger, kom-
muneforeningen eller dit lokale
vandværk, vejforening eller
anden forening ønsker at få en
rundvisning på Christiansborg
og med evt. efterfølgende spis-
ning i Snapstinget.

Arrangementet kan laves en
hverdagsaften eller en week-
enddag.

Hverdagsaftenen kan typisk
starte kl. 17 el. 17.30 med en
times rundvisning, og derefter
spisning samt yderligere rund-
visning. Er det en dag med
debat i Folketingssalen, ja så er
det jo blot en tillægsgevinst. 

Weekendarrangementet kan
f.eks. være formiddag kl. 10-12
med efterfølgende spisning,
hvorefter man kan vælge at ”gøre
København på egen hånd” om
eftermiddagen. Der er jo også
mulighed for at se Dronningens
gobeliner, Christiansborgs slots-
ruiner eller De kgl. Ridestalde.

For at man skal få mest
udbytte af rundvisningen, så er
der et maximum på 25 personer.
Jeg vil foreslå, at man laver kør-
selv-arrangementer, hvor man
fylder bilen op. Hvis man
ønsker at fylde en bus og lave
fællestur, så vil jeg formidle, at
der bliver sat en folketingsbe-
tjent på som medguide, således
man kan være 50-60 med bus-
sen.

Kontakt mig for nærmere
aftale.

v.h. Karsten
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For Venstre i Fladså har det
seneste år været præget af akti-
viteter, der som fællesnævner
har haft overgangen til noget
nyt – og dermed også nye
udfordringer. Her tænker jeg
både på den nye kommune,
men også på afklaringen af
hvilken kreds vi hører til.

For Venstre i Fladså har vi fået
et nyt tilhørsforhold. 

Lokalt bliver der spændende,
hvordan vi som en del af den
Nye kommune i fremtiden kan
få præget udviklingen i en bor-
gerlig liberal retning, hvor der
er plads til frihed under ansvar
og hvor også lokalområder
uden for bycentrum vil blive
hørt og tilgodeset.
Rent organisatorisk har vi på
bestyrelsesmøderne brugt en
del tid på det nye danmarks-
kort idet vi jo kommunalt er en
del af Næstved kommune, men
i øvrigt altid har tilhørt
Præstøkredsen – når vi snakker
om opstilling til Folketinget.
Det har været et stærkt ønske,
at vi gerne ville være samlet
således, at kommuneforenin-
gen også er opstillingskreds.

Dette er lykkedes idet vi nu i
Næstved Kommuneforening er
én opstillingskreds.

Så - Præstø – kredsen er nu
nedlagt og et langt tilhørsfor-
hold til Præstøkredsen med til-
hørende opstilling af folke-
tingskandidat er nu ændret til,
at vi nu er en del af Næstved-
kredsen, hvor vi nu skal ind og
øve indflydelse på valg af kan-
didater til både Kommunal-
bestyrelse, Regionsbestyrelse
og Folketinget. Vi er her så hel-
dige, at vor Præstø-kandidat
Karsten Nonbo nu er opstillet i
Næstved.
Det var et dejligt opstillingsmø-
de vi havde – med et pænt
fremmøde.

Vi ser frem til et fortsat godt
samarbejde med vor kandidat.

Traditionen tro har hele kom-
munalbestyrelsen været invite-
ret til bestyrelsesmøderne, og
bestyrelsen får derigennem den
helt aktuelle indsigt i, hvad der
rører sig og hvilke sager, der er
hotte. Samtidig er det også dej-
ligt, at kunne orientere vore fol-
kevalgte om, hvad vi har på
sinde og hvad vi føler, er vig-
tigt, for os - hvor vi nu står.

Nærdemokratiet skal dyrkes og
samarbejdet med de 4 andre
foreninger i Næstved
Kommune skal styrkes. Jeg
tænker her på, at det er oplagt,
at mange af arrangementerne
vil blive fælles for alle medlem-
mer i hele kommunen - vi skal
jo trods alt tage hensyn til poli-
tikerne, hvis ressourcer skal
bruges optimalt. Derfor vil vi
foreslå, at der fremover eventu-
elt i Kommuneforeningsregi
engang hver eller hver anden
måned holdes debatmøder
med vore kommunalbestyrel-
sesmedlemmer. Møderne
kunne så gå på skift rundt om
hos de 5 vælgerforeninger.
Møderne skulle selvfølgelig
være åbne for alle medlemmer.

Aktivitetsudvalget her i lokal-
foreningen er startet op med
planer om flere spændende
aktiviteter 

Fladså nyt! Det første bliver et ”havemø-
de”.
Det er lykkedes at få regions-
formanden Kristian Ebbens-
gaard ned til os til et debatmø-
de om den fremtidige sygehus-
struktur. Da vi endnu ikke har
fået datoen og stedet endelig
fastlagt vil vi komme nærmere
ind på det via dagspressen,
men mødet forventes at blive i
august måned og måske som et
havemøde - men som nævnt vil
et mere præcist plan blive
offentliggjort senere. dette er
selvfølgelig også et arrange-
ment, hvor alle fem vælgerfor-

eninger samarbejder om
mødet. Vi ser frem til, at rigtig
mange vil komme også potenti-
elle nye venstremedlemmer.
Det bliver et spændende år
med mange nye tiltag på det
kommunale område, men også
en periode, hvor der trækkes
store ressourcer på de ansatte.
Der er mange såvel borgere
som ansatte, der glæder sig til
”normale” arbejdsdage.

Med venlig hilsen
Ellen Damgaard Børsting

Kommunal katastrofeøkonomi?

Overdrivelse fremmer forståelsen
siges det; derfor den dramatiske
overskrift. Men, helt forkert er det
nu ikke, eftersom budgetkontrol-
len pr. 1. april viser minus 44 mil-
lioner kr. i forhold til budgettet for
2007.

Årsagen er primært at byrådet har
underbudgetteret på ældre, børn-
& unge, børnepasning m.v. 
Efter budgettet blev vedtaget i
oktober 2006, gav de gamle byråd
store tillægsbevillinger til bl.a.
ældrepleje, og det er jo ikke
engangsudgifter, men nødvendige
udgifter år efter år, så allerede fra
start var budget 2007 for lille.

Kan pengene komme til at passe?
Måske kan mankoen spares ned i
løbet af året, bl.a. hvis flere kon-
tanthjælpsmodtagere komme i
arbejde; men det ser samlet set
ikke lyst ud.

Hvad kan vi så bruge det til? Skal
vi gå hårdt i gang med sparekni-
ven overfor børn/unge, pasning
og ældre? Mit svar er NEJ! 

Den ny Næstved kommune skal
have en god service og på nogle
områder er service allerede nu for
dårlig. F.eks. er vores tilbud i bør-

nepasning langt fra godt nok. Alt
for mange skal køre langt for at få
passet deres børn. 

Vi må se andre steder efter bespa-
relser.

Jeg mener budgetforbedringerne
dels skal findes i administratio-
nen. Det skal være billigere at
administrere den ny kommune,
end de 5 gamle. 

Når finansminister Thor Pedersen
kan spare 25% i Skat´s organisa-
tion over 4 år, skulle de ny kom-
muner så ikke også kunne rationa-
lisere? Svaret er naturligvis ja, også
selvom det vil være upopulært
visse steder.

Ellen Damgaard Børsting

Søren Revsbæk

Fortsættes øverst oppe
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Tirsdag den 13. marts 2007 luk-
kede Venstre i Præstø-kredsen
efter at have eksisteret i næsten
127 år. Venstre i Præstø-kredsen
kan dateres tilbage til et opstil-
lingsmøde som blev afholdt 25.
april 1880 på Tappernøje Kro.
Der er sket meget siden da og
kredsen har også undervejs
gennemført flere forandringer
for at ende med at bestå af 5
kommuner, nemlig Præstø,
Fladså, Rønnede, Fakse og
Stevns. 

Ser man tilbage i historien for
Venstre i Præstø-kredsen, så
kan man sige at det var en stolt
forening. Venstre i Præstø-
kredsen har haft repræsenta-
tion i Rigsdag og Folketing i
gennem mange år op til 1960
hvorefter kredsen ikke længere
blev betragtet som en sikker
kreds og således ej heller var så
attraktiv at opstille i.

Af navne gennem tiderne kan
nævnes:
Gårdejer Lars Pedersen, 
Particulier Bønlykke,
Gårdejer Rasmus Nielsen,
Properitær N. J. Andersen
Cand. polit. Otto Himmelstrup,
Seminarierektor Poul Hartling,
Cand. polit. Johannes Bøggild.

Og selvfølgelig væveren fra
Mern, Hans Hansen, som valg-
tes til den grundlovsgivende
forsamling i 1848.

Efter 1960 har der kun været
kortvarigt repræsentation i
Folketinget i 1973 og der skulle
gå helt til 1998 før Præstø-kred-

sen gav valg til en venstremand
og den lange tørkeperiode blev
brudt. I marts 1998 blev folke-
tingsmedlem Karsten Nonbo,
valgt til Folketinget – en plads
som Karsten Nonbo dygtigt og
ihærdigt har bevaret siden ved
valget i 2001 og senest i februar
2005.

Historien for Venstre i Præstø-
kredsen er beskrevet i 2 jubilæ-
umsbøger. Den første jubilæ-
umsbog blev udgivet i 1980 i
anledning af 100 års jubilæet
for Venstre i Præstø-kredsen og
den beskriver de første 100 år
og ved 125 års jubilæet blev der
udgivet en bog som meget flot
samler op på de sidste 25 år og
dermed markerer 125 års
jubilæet.

Derfor var det med et vist
vemod at indlede den afslut-
tende generalforsamling som
havde det ene formål at lukke
Venstre i Præstø-kredsen efter
så mange år. Men efter en god
generalforsamling kunne gene-
ralforsamlingen afsluttes og
dermed var foreningen lukket.
En sparebøsse udformet som en
buste af Anders Andersen samt
dirigentklokken overdrages til
kandidatbestyrelsen i den nye
Faxe-kreds.

Tak til alle aktive i Venstre som
igennem tiden har ydet en vær-
difuld indsats for Venstre i
Præstø-kredsen. 127 år er her-
med slut.

Niels True, Afgået formand for
Venstre i Præstø-kredsen

Takket være VK-regeringen har vi
(heldigvis) skattestop, så
Socialdemokraterne, SF og Dansk
Folkeparti kan ikke bare sætte
skatten op.
Vores opgave i byrådet skal være
at sikre service på de vigtige områ-

Dels må vi se kritisk på kommen-
de udgifter. Har vi f.eks. råd til at
bruge 15 – 20 millioner årligt på
driften af en ”Næstved Arena,”
når kommunens økonomi skran-
ter? Jeg lader spørgsmålet stå et
øjeblik….

Farvel til Præstø-kredsen

der: Børn, ældre, skole. Venstre
skal ikke være et spareparti på
borgerrettet service. Derimod skal
vi kræve  rationalisering i kommu-
nal administration og realistiske
budgetter i årene fremover.

Søren Revsbæk

Niels True 
- afgået formand for Præstø kredsen og

ny formand for kandidatbestyrelsen i
Næstved Kommune
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Det er godt vi indtil videre har
opretholdt de lokale vælgerfor-
eninger,
Vores nye kommune er noget af
en  uhåndterlig størrelse, på
mange måder. Der er meget nyt
at forholde sig til. Her ser jeg det
som en stor fordel, at vi i de lokal
foreninger kan holde medlem-
merne fast og sammen gå på
opdagelse i det nye. For hånden
på hjertet, det er for ment, bare at
blive hjemme. Men vi skal ud, ud
til de mange aktiviteter, der nu
tilbydes alle Venstremedlemmer
i Næstved. Her vil jeg opfordre
til, at vi kører flere sammen, for
det er altid hyggeligt at følges ad,
og større afstande er lig med
længere transporttid – tid nok til
en god snak. På den måde får vi
fra Fuglebjerg dobbelt gælde at
køre fx til møder i Fladså lokal-
forening. Og vi holder hinanden
fast i at møde.
Venstre i Fuglebjerg holdt sin
generalforsamling den 22. feb.,
hvor vi først havde et indlæg af
Kirsten Devantier, om hendes
virke i både By – og Regionsråd.
En stor tak til Kisten, det var
meget spændende at komme de

to råd lidt nærmere. Og vi vil
gerne høre mere en anden gang.
Bestyrelsen fortsætter, med føl-
gende:

NÆSTFORMAND: 
Ole Rasmussen Sandvedvej 37,
4250 Fuglebjerg – 55453097
KASSERER: 
Jørgen Hansen Klarksvej 15,
4262 Sandved – 55456587
SEKRETÆR:
Jørgen Dalgaard Ting-Lellingvej
2,  4262 Sandved – 55456080
holtegaard@dlgnet.dk
Lars Petersen
Skovriddergårdsvej 10, 
4262 Sandved – 55459366

Nyt fra Fuglebjerg

Generalforsamling 2007

FORMAND: 
Karen Becker Højbjergvej 22
4250 Fuglebjerg – 30552364
mail:karenbecker@tdcadsl.dk

Medlemsmøde i maj, 
den 21. kl. 19.00   
Den  åbne have ved Førslev-
gaard. Godsejer Nick de
Neergaard viser rundt og fortæl-
ler om havens spændende
historie. Medbring kaffe og kop,
så bage vi kagen. Medbring des-
uden et tæppe til at sidde på.

Mødested: Førslevgaard, Før-
slevvej. Tilmelding ikke nødven-
digt.

Hvordan har landbruget det i
Danmark nu, i fremtiden!  - hvad
synes vi om det? – et meget aktu-
elt emne, som vi kan tage hul på. 

På gensyn og 
venlig hilsen   
Karen Becker 

Karen Becker

I en tid, hvor foreningsarbejdet i
forvejen har svært ved at trække
frivillige og medlemmer til, har
mange ment, at organisations-
ændringerne i Venstre ville blive
vælgerforeningernes død. Når
man så ydermere kommer for
skade at lægge generalforsamlin-
gen i skolernes vinterferie, har
man vel næsten selv bedt om
problemer...

Udfordringerne blev nu af en
ganske anderledes og positiv
karakter, så man skulle være et
skarn, hvis man i den forbindel-
se talte om problemer. Knap 50
medlemmer havde valgt at

bruge en torsdag aften på at del-
tage i generalforsamlingen, hvil-
ket var langt over selv vores
allermest optimistiske forvent-
ninger, og interessen for at enga-
gere sig i bestyrelsen var så stor,
at stemmetællerne kom på arbej-
de. Det var ganske enkelt en
overvældende oplevelse, som
står i stærk kontrast til talen om
foreningsdød.

At generalforsamlingen så oven i
købet forløb i god ro og orden og
en positiv og konstruktiv stem-
ning gør jo kun det hele meget
bedre. Herfra skal lyde en stor
tak til alle Jer, der valgte at delta-

Der blev lyttet da formand Martin H. Nielsen aflagde beretning ved generalforsamlingen. 
Foto: Alfred Thomsen

Fortsættes øverst oppe

Tappernøje 
EL A/S

Jørn M. Jakobsen
Statsaut. El-installatør

Hovedvejen 73
4733 Tappernøje

Telefon 55 96 50 64

www.tappernoje-el.dk
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ge i generalforsamlingen - jeg
håber, at det også for Jer var en
god aften.

Særligt glædeligt var det, at for-
eningens fire æresmedlemmer -
Inger Marcussen, Knud
Kjærgaard Hansen, Helmer
Jensen og Jens Bragh Andersen -
alle var mødt op.

Bestyrelsen
Som nævnt måtte stemmetæller-
ne på arbejde i forbindelse med
valget til bestyrelsen, hvilket jo
altså betød, at vi nu igen har
besat samtlige 12 pladser (ud
over formanden) i bestyrelsen.

Efter konstituering, er bestyrel-
sen sammensat således:

FORMAND
Martin H. Nielsen
NÆSTFORMAND
Charlotte Mathiesen
KASSERER
Stig P. Hansen
SEKRETÆR
Magnus Just Hansen
ØVRIGE 
BESTYRELSESMEDLEMMER:
Sylvia Christensen
Søren Jensen
Arne Knudsen
Jørn Frydenlund
Ole Sandner
Peder Bo Larsen
Helle Berth
Süleyman Yücel
Lars H. Engelbrektsen
VU-REPRÆSENTANTER
Anette Silkensen
Dorthe Rasmussen

Suppleant
John Damgaard

LOF har i marts gennemført en
fusion af LOF i de gamle
Næstved, Suså og Fulgebjerg
kommuner og har endnu ikke
nået at udpege en repræsentant
til bestyrelsen.

Medlemmer og kontingent
En af vores store udfordringer i
vælgerforeningen er økonomien,
hvor vi er ”ramt” fra to sider -
dels er det offentlige tilskud
(”stemmepengene”) overgået til
kommuneforeningen, og dels er
den andel af kontingentet, som
vi skal videresende til andre
organisatoriske enheder øget til
DKK 150.

På den baggrund har vi set os
nødsaget til at gennemføre en
forhøjelse af kontingentet, som
hidtil har været DKK 185 om
året, hvilket altså gav os ca. 35
kroner pr. medlem at arbejde
med - ikke meget, når man tager
i betragtning, at det koster godt 9
kroner at fremsende et medlems-
blad.

Efter nogen debat på generalfor-
samlingen blev det vedtaget at
forhøje det årlige kontingent til
DKK 250. Umiddelbart forekom-
mer dette at være en markant
stigning; men den skal ses i lyset
af, at vi - trods flere stigninger i
den del af kontingentet, vi skal
sende videre til landsorganisa-
tionen - ikke har hævet kontin-
gentet i en årrække.

Ud over en forøgelse af kontin-
gentet, arbejder vi også meget for
at effektivisere vores administra-
tion og på den måde spare
penge. Det betyder i praksis, at
vi fremover vil skærpe kursen
over for medlemmer, der ikke
betaler kontingent, da det er gan-
ske dyrt for os at rykke disse
medlemmer, ligesom det er dyrt
at opretholde service overfor
disse medlemmer i en længere
periode, hvor der fortsat er tvivl

om deres fortsatte medlemskab.

Vi vil derfor fremover højst
sende to påmindelser om beta-
ling af kontingent. Såfremt vi
ikke har modtaget kontingent
senest en måned efter den sidste
påmindelse, ser vi os nødsaget til
at slette medlemmet.

Jeg håber naturligvis, at vore
medlemmer har lyst til at fort-
sætte deres medlemskab; men
skulle der være enkelte, der ikke
ønsker dette, vil det være en stor
hjælp, hvis de vil meddele deres
udmeldelse enten til formanden
eller til kassereren. Hvis der er en
særlig grund til udmeldelsen, vil
vi naturligvis meget gerne vide
det - ikke fordi vi ønsker at blan-
de os i medlemmernes menin-
ger; men vi vil meget gerne vide,
hvad det er, vi ikke gør godt nok
til, at folk ønsker at fastholde
medlemskabet.

Debatmøder og 
andre arrangementer
En af vælgerforeningens vigtig-
ste opgaver er at hverve og fast-
holde medlemmer. Det forekom-
mer indlysende, at man for at
fastholde medlemmer, må gøre
det attraktivt for dem at være
medlemmer - de skal have noget
for deres kontingent.

En undersøgelse foretaget af
Venstres Landsorganisation har
vist, at Venstres medlemmer
generelt gerne vil diskutere poli-
tik - for mange er det faktisk en
af grundene til, at de melder sig
ind i et politisk parti.

Samtidig vil vi meget gerne tale
politik med vores medlemmer,

sådan at politikerne til stadighed
har føling med baglandet - dette
er en væsentlig forudsætning for
at fastholde vores position som
et medlemsbaseret parti med
højt til loftet.

Derfor har vi introduceret faste
månedlige debatmøder. De fore-
går den første lørdag i hver
måned (undtagen juli og decem-
ber) klokken 10:00-11:30 i
Moonlights lokaler på
Kalbyrisskolen i Næstved.
Møderne er åbne for alle, og vi
tilstræber at holde dem i en ufor-
mel stemning, hvor man - for-
medelst en beskeden brugerbeta-
ling - over en kop kaffe får lejlig-
hed til at diskutere politiske
emner med nogle af politikerne.

Derudover arbejdes der på - i
samarbejde mellem de fem væl-
gerforeninger i kommunen - at
etablere andre og større arrange-
menter af anden karakter. Vi har
tidligere haft sådanne arrange-
menter i de enkelte vælgerfor-
eninger, men ofte desværre med
begrænset tilslutning. Vi håber,
at vi ved at gå sammen om
arrangementet kan samle en
større kreds af deltagere - og for
deltagerne er det jo en god chan-
ce for at møde Venstre-medlem-
mer fra andre dele af den nye
kommune.

Med venlig hilsen
Martin H. Nielsen

Formand for vælgerforeningen
Venstre i Næstved

HUSK • HUSK • HUSK • HUSK
Uformelt politisk debatmøde den første 

lørdag i hver måned 
(undtagen juli og december) 

klokken 10:00-11:30 i Moonlights lokaler 
på Kalbyrisskolen"

Martin H. Nielsen
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Venstre vælgerforening i
Holmegaard har den 21. februar
2007 holdt generalforsamling i
Toksværd Samlingshus. Der var
mødt 15 personer op inkl. besty-
relsen, det var netop den ons-
dag, da det blev årets snestorm.
Generalforsamlingen gik plan-
mæssigt, der blev valgt både
formand, bestyrelse og supple-
anter.
Vi havde besøg af Karsten
Nonbo, som orienterede både
om kommunalpolitikken i
Næstved kommune og fra fol-
ketinget. Det omhandlede
meget vores trafik, og det har jo
stor betydning for netop
Næstved Kommune og vores
infrastruktur.

Jan Elvang ønskede ikke længe-
re at fortsætte som formand,
efter 4 år på den post.
Jan har gjort et stort arbejde og
har med godt mod holdt sam-
men på bestyrelsen, det har ikke
været helt problemfrit.
Heldigvis ønsker Jan at fortsætte
som næstformand, og det er jeg
som nyvalgt formand utrolig
glad for, det betyder også at Jan
fortsætter i Kommunefor-
eningen, hvor han netop er ble-
vet genvalgt som næstformand.

Jeg blev valgt på generalforsam-
lingen som ny formand for
Venstres vælgerforening, og der
var ikke kampvalg.

Hvorfor sige ja til dels at blive
formand til en lille lokalforening
og hvorfor er det vigtigt at vi
stadig i Holmegaard har vores
egen vælgerforening.

Bestyrelsen har det ønske, dels
at vi bliver flere her fra området
der får interesse i at deltage i det
politiske arbejde, dels ved at
støtte foreningen som medlem;
men også en kraftig opfordring
til at deltage aktivt, det er aldrig
for sent at sige ” jeg vil gerne
være med”. 

Når jeg hører personer der ofte
kommer med lidt ”brokker”
over hele systemet, det er lige
fra huller i vejen til pasning af
både børn og ældre, så stiller jeg
det spørgsmål ” hvad gør du
selv for at være med til at ændre
og komme med gode forslag”
svaret lyder ” det nytter ikke
noget”. Hertil kan jeg kun sig –
jo sommetider nytter det; men
det er også hårdt arbejde – det
handler om vores demokrati.

Det nytter at være med, komme
med sin menig, deltage i debat-
ten. I en vælgerforening er vi tæt
på de kommunale valgte politi-
ker og kan ligeledes altid få en
dialog med dem der også passer
deres job i folketinget. 
Kun ved at være aktiv kan man
få indflydelse.

Venstre vælgerforening i Hol-
megaard vil fremover bestræbe
sig på at tilbyde medlemmerne
forskellige aktiviteter og arran-
gementer, også i tæt samarbejde
med Venstres andre vælgerfor-
eninger i Næstved Kommune.

Hvem er så den nye formand
her i vælgerforeningen, ja jeg
hedder som sagt Gulli Borch, er
58 år og bor i Fensmark, har en
fortid som kommunal forvalt-
ningschef, direktør for Gigt-
sanatoriet i Skælskør, kommu-
naldirektør på Fyn og nu ansat
som chefkonsulent i Næstved

Ved sammenlægningen af de
”gamle” kommuner var flere
nervøse foreningsformænd
fremme i medierne omkring
støtten til foreningslivet i den
nye kommune. Mange var ner-
vøse for at deres tilskud (lokale-
tilskud/gebyrer og medlemstil-
skud) skulle falde voldsomt.

Forvaltningen havde det sidste
1? år arbejdet hård på en harmo-
nisering af de meget forskellige
tilskudsordninger, der har her-
sket i de ”gamle” kommuner, og
det har været meget svært, at få
økonomien til at hænge sam-
men – specielt set i lyset af, at
2007 budgettet blev udarbejdet
på baggrund af 96 % af de frem-
skrevne 2006 budgetter.

I en kommune af Næstveds
størrelse med så mange selve-
jende institutioner og så vidt
forgrenet et foreningsliv, så ville
det være uhyre svært at få øko-
nomien til at hænge sammen,
hvis man valgte de bedste ord-
ninger, hvor foreningslivet har
fået den højeste mulige støtte.
På den anden side ville det være
visionsløst, at vælge den dårlig-

ste, så derfor blev det en modifi-
ceret udgave af den ”gamle”
Næstved ordning med lokalege-
byrer etc.

Hvad er en gebyrordning.
En gebyrordning er en ordning,
der jf. Folkeoplysningsloven
giver kommunerne lov til at
opkræve et mindre gebyr for lån
af offentlige faciliteter. Pengene
der kommer ind ved gebyrord-
ningen skal – jf.
Folkeoplysningsloven forblive i
ordningen og bruges til at hæve
lokaletilskuddet til de forenin-
ger der er nødsaget til at leje sig

Nyt fra Holmegaard

Lokaletilskud

Kommune inden for omsorg og
sundhed.
Min baggrund med tæt samar-
bejde med politiker, har givet
mig den erfaring og tro på at ting
kan ændres og at det nyttet, selv
om vejen ofte kan være lang.

Derfor er det mit ønske for
fremtiden at vi bliver flere i
Venstre også lokalt, så til Jer der
nu læser dette er jo godt med;
men måske kunne netop I være
med til at sige til naboen eller
vennerne, at det er en god ide at
vi bliver flere.
Der findes forhåbentlig en eller
flere personer der er villige til at
tage en tørn som lokalpolitiker

til det næste kommunalvalg, det
ville være rigtigt spændende at
hører fra jer.

På Venstre i Næstveds
Hjemmeside: http://ny-naest-
ved.venstrenet.dk/ har Holme-
gaards vælgerforening fået
deres egne sider. Her vil du
kunne se alle vores bestyrelses-
medlemmer, ”Historien om
Venstre i Holmegaard”, ligesom
du også her vil se forskellige
medlemstilbud og kommende
arrangementer etc.

Gulli Borch
Formand

gulli@privat.dk 

Gulli Borch

Peder Bo Larsen

Fortsættes øverst oppe
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Ny skolestruktur?

Kølemad til byrådet

ind i selvejende institutioner,
hvor der betales en markeds-
mæssig leje.

Hvad vil det betyde, hvis
man fjernede gebyrerne ?
En fjernelse af gebyrerne ville
ikke betyde noget for lån af
offentlige udendørsarealer, idet
der ikke er noget konkurrence-
forhold mellem offentlige area-
ler og private/selvejende area-
ler. Men ser man derimod på
haller og andre indendørs facili-
teter, så vil en fjernelse af gebyr-
ordningen betyde, at forenin-
gen, der får stillet offentlige
lokaler gratis til rådighed – vil
være væsentlig bedre stillet end
den foreningen, der må leje sig
ind i private eller selvejende
lokaler og ”kun” får 85 % lokale-
tilskud. Der vil så ske en
skævvridning, hvor foreningen
i de offentlige lokaler kan
udkonkurrere foreningerne i
lejede lokaler – alene på kontin-
gent og ikke på kvaliteten.  Hvis
man således vælger at fjerne

gebyrordningen for lån/leje af
offentlige lokaler, så må det
nødvendigvis medføre et 100%
lokaletilskud til foreningerne i
lejede lokaler, således forenings-
livet er stillet lige.

Men hvordan så?
En mulighed er, at man behol-
der gebyrordningen – måske
fjerner den for børn og unges
leje af udendørs arealer, og så i
stedet giver et større medlems
/aktivitetstilskud til børn og
unge under 25 år, så styrker vi
fritidslivet for børn og unge og
sender samtidig et signal til for-
eningslivet om, at vi anerkender
og værdsætter det meget store
frivillige arbejde der udføres i
foreningslivet, ligesom vi er klar
over betydningen af et velfun-
gerende fritidslivs betydning for
en kommunes udvikling.  

Peder Bo Larsen
Byrådsmedlem for Venstre

Skovkanten 17, Næstved

Forslag: Margretheskolens,
Karrebæk Skoles og Hyllinge
Skoles 7-9 klasse nedlægges og
samles på én skole.
Forslag: Skoler sammenlægges.
Forslag: Skoledistriktsgrænser
justeres.

Det er de 3 hovedforslag som
Børne- og Kulturforvaltningen
barsler med i en ny skolestruktur.
Målet er at spare 4 millioner kr.
på skolestrukturen årligt, og vi er
lovet at der bliver ikke tale om at
lukke skoler – i denne omgang.

Men, er samling af overbyg-
ningsklasserne det rigtige? Vi var
mange, som kæmpede hårdt for
at få overbygning (7-9 klasse) på
de små skoler, ikke mindst fordi
skolerne ønskede det. Nu, kun 3-
4 år efter der blev investeret mil-
lioner på f.eks. Margretheskolen
og Hyllinge Skole, vil embeds-
mændene afskaffe overbygnin-
gen på de små skoler og samle
eleverne på én skole. Det virker
lidt ulogisk.

Jeg frygter desuden at det kun
er forstadiet til at byrådet (efter
næste valg) præsenteres for for-
slag om simpelthen at lukke de
små skoler.

Det er ikke Venstres vision og
personligt mener jeg at vi skal
bevare de små skoler. Både som
skoler og som kultursteder i
vores kommune. Andre mener
sikkert det er mere rationelt at

samle eleverne på få, men større,
skoler.

Skjult i forslaget ligger også en
nødvendig debat om frit skole-
valg. Når mange elever f.eks.
søger til Lindebjerg Skole, skal vi
så udvide Lindebjerg – eller skal
vi gennem ny distriktsgrænser
tvinge eleverne hen på en anden
skole? Personligt mener jeg det
fri skolevalg skal tages alvorligt
og det valg forældre/elever træf-
fer, tages alvorligt.

De kommende måneder vil
forvaltningen udarbejde et konk-
ret forslag til debat som vi også
skal se nærmere på i Venstres
byrådsgruppe og Venstres med-
lemmer.

Søren Revsbæk
Medl. af

Børn- og Familieudvalget.

I år må de ældre i gl. Suså kom-
mune sige farvel til den dagligt
tilberedte og udbragte varme
mad. Et stort flertal i byrådet
besluttede at indføre kølemad,
også selvom 91% af de ældre i
Suså ville beholde den varme
mad.

Men, hvis kølemaden er god
nok til de ældre, må den også
være god nok til byrådets med-
lemmer. 

Efter byrådsmøderne er der
spisning med en 2 retters menu,

lækkert anrettet på bordene.  Jeg
synes vi skulle lade byrådsmed-
lemmerne afprøve kølemaden,
på egen gane, med hver deres
lille mikroovns-opvarmede boks
efter byrådsmøderne.

Forslaget bliver stillet til
borgmesteren, så må vi se om
han byder på kølemad – eller
mener kølemaden kun er til de
gamle.

Søren Revsbæk

Søren Revsbæk

HUSK “rødderne” på nettet

Se alle møder i Sammenlægnings-
udvalget og Næstved Byråd på:

www.naeskom.dk
Møderne bringes direkte og mellem 500 - 800

borgere klikker ind og ser med. Fremover bliver de
båndede udgaver indekseret, så man kan spole

direkte frem til den sag, man ønsker behandlet.
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FLADSÅ
ELEKTRIKEREN A/S

- din lokale el-fagmand...

Nonbo & Bonde
Ringvej 43 B

Ring
4750 Lundby

55 76 75 00

Det meget omtalte affaldsgebyr
kunne på Venstres foranledning
optages til evaluering, det blev
det langt før vi havde forventet.
Da det atter var på dagsordnen i
Teknik og Miljø, var det dagen
før man havde møde med
erhvervsrådet. Vi fandt det der-
for arrogant, at vedtage gebyret
før mødet. Der er kommet
mange gode oplysninger frem
om hvor forskelligt og ulige
dette gebyr rammer. Vi kunne
konstatere at en yderligere imø-
dekommelse over for erhvervs-
rådets synspunkter på ingen
måde var imødekommet da
emnet igen var på dagsordnen.
Vi kunne derfor ikke stemme for
gebyret. Lettere frustrerende er
det så, at blive stukket i snuden,
at udspillet kommer fra vores
egen regering, og Fasans løsning
ligger meget op af det som kom-
mer derfra.

Veje
Det er ikke store beløb, som er
afsat til veje i den nye kommune.
Vi havde derfor en diskussion
om hvilke veje som fortsat skulle
være private. For min del må jeg
fastholde Næstveds gamle
model, med stikveje hvor kun
beboere samt disses gæster har

adgang fortsat er private, mens
gennemgående veje er offentlige.
Det er nødvendigvis ikke rime-
ligt, men den snævre økonomi
på dette område gør, at jeg
ønsker de gennemgående veje
prioriteres højt, og gerne højere
end i dag. 

Broen ved Holløse Mølle
Det er en generel indstilling
hvad angår vores broer, at de nu
alle skal vurderes hvorefter de
skal prioriteres, så de kan blive
sat i stand efter en prioriterings-
liste. Broen ved Holløse Mølle
må absolut have første prioritet,
og jeg vil foreslå den tages med i
kommende budget. Det er uan-

Affaldsgebyr

Egnsteater

stændigt så vigtig en bro, med så
langt til andre broer uden vægt-
begrænsning ikke er i orden.

Springvandet i Hyllinge
En gruppe aktive borgere i
Hyllinge syntes byen i lighed
med Næstved burde have et
springvand. De søgte derfor
Teknik og Miljø i gamle Næstved
om 68.000 kr. Det blev til et
afslag, udvalget indvilgede dog
i, at såfremt borgerne i Hyllinge
kunne samle halvdelen af belø-
bet, ydede man gerne resten
samt forestod driften af anlæg-
get. Der mangler nu kun få tusin-
de kroner til beløbet er indsam-
let. Det kan være et eksempel til
efterfølgelse andre steder og
gerne andre emner end spring-
vand, Hyllinge brugte samme

eksempel da man i sin tid fik en
sportshal.

Skovrejsning
Det er altid trist at se god land-
brugsjord inddraget til andre for-
mål. Men det er bevist, efter ryg-
ning er inaktivitet den største
risiko for helbredet. Vi må derfor
erkende, i sundhedens navn vil
det på langt sigt være en god
investering, med steder hvor det
er muligt at røre sig. De skove vi
planter nu vil også medvirke til
at nedsætte det pres som der er
på den øvrige natur omkring os. 

Med ønsket om en god sommer
vil jeg slutte herfra.

Med venlig hilsen
Elmer Jacobsen

I forbindelse med den megen
debat der har været i medierne
omkring etableringen af et egn-
steater i Næstved, så må vi kon-
statere, at socialdemokraterne i
byrådet valgte at bruge deres
flertal i stedet for at lade fornuf-
ten råde.

Der har gennem lang tid været
talt i krogene på rådhuset om, at

der lå en ”gammel aftale” fra den
gamle Holmegaard kommune
om, at gøre ”Det lille turné tea-
ter” til Næstved kommunes egn-
steater.
Mistanken blev fremført i
byrådssalen, men blev på det
kraftigste afvist af den socialde-
mokratiske gruppe med borg-
mesteren i spidsen. Tilbage står
dog stadig spørgsmålet om

FÅRUP GARTNERI
BLOMSTER OG KRANSE

Fårupvej 3

4700 Næstved

Tlf. 55 76 19 92

®

TØMRER-SNEDKER
SERVICE

Renovering • Tilbygning
Udlejning

Leif Pedersen
Skovvej 2

4733 Tappernøje

23 64 51 40

BBYYGGLP
A
P
S

23 64 51 40

Elmer Jacobsen
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måden, hvorpå Det lille turné
teater blev Næstved Kommunes
egnsteater. Det er et ”job” til ca. 2
mill kr. om året – en anseelig
betaling i mit verdensbillede. Jeg
ville nok mene, at man til sådan
et job ville indkalde de egnede
kandidater til en jobsamtale,
men nej – det var ikke nødven-
digt – før Venstre i kulturudval-
get anmodede om det, så blev de
egnede kandidater præsenteret
for udvalget.

Selv efter en præsentation af de
to teatertrupper var der efter min
opfattelse stadig ikke det fornød-
ne grundlag til at træffe en så
vigtig og dyr afgørelse på – en
holdning, der blev støttet af de
Konservative og de Radikale.
Socialdemokraterne fandt dog,
at der var rigeligt grundlag og
benyttede sig af deres flertal i
udvalget til at pege på ”Det lille
turné teater”, som Næstveds
kommende Egnsteater fra 2007 –
det selv om teatret selv helst ville
vente til 2009.

Tilbage står det store spørgsmål,
som socialdemokraterne ikke
ville inddrage i debatten: ”Hvor
skal de så spille teater?”. Et
meget afgørende spørgsmål, idet
der nu i medierne igen er rejst
spørgsmål om, hvorvidt kom-
munen skal ind og købe den
gamle biograf. Måske en god idé
– men har vi pengene – til køb af
bygningen - ja, men hvad med
driften?. Det var nok taktik fra

socialdemo –kraternes side, at
undlade at inddrage det i debat-
ten – for når der først er sagt A –
så må man jo også sige B. Nu har
de selv stemt det igennem, og
må - som sådan også bære
ansvaret – og kan naturligvis
også høste frugterne – hvis ellers
”træet kommer til at bære frugt”.

Som slutning på mit lille teate-
rindlæg vil jeg lige nævne, at
hvis det viser sig, hvad alt tyder
på, at der bliver budget overskri-

delser, så vil Venstre i Næstved
Byråd pege på Egnsteatret som
et oplagt emne for besparelse…  

Peder Bo Larsen
Byrådsmedlem for Venstre

Skovkanten 17, Næstved

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.

Peder Bo Larsen

Køgevej 20 · 4700 Næstved · Tlf. 7023 2007
Prøvensvej 27 · 2610 Rødovre · Tlf. 3834 1038 

www.elmodan.dk

Elmodan Elektro

Salg, reparation og god service

Elmodan er Grindex pumper, slanger 
og masser af professionelt el-værktøj...
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Nye tiltag på og forklaring til
"http://ny-naestved.venstre-
net.dk/"

Forklaring på menu punkterne.
Byråds medlemmer (Venstre
medlemmer af Byrådet i
Næstved kommune)
Artikler/indlæg (Her kan du
finde de læserbreve m.m. som
kommer på siden)
Foto mappe (Fotos fra aktiviteter
og møder)
Næstved kommuneforening
Bestyrelse (her vil du kunne
finde medlemmerne af bestyrel-
sen)
Kalender/Aktiviteter (Her vil du
kunde se møder samt aktiviteter
med datoer)
Foreningsblad (Her vil du
kunne se alle foreningsblade der
er udkommet)
Tilbud til alle (Her vil du kunne
finde en nærmere beskrivelse af
aktiviteter der er optaget i kalen-
deren)
Div. skemaer
Vælgerforeninger
Fladså (Her vil du kunne finde
vælgerforeningens bestyrelse
m.m.)
Fuglebjerg (Her vil du kunne

finde vælgerforeningens besty-
relse m.m.)
Holmeaard (Her vil du kunne
finde vælgerforeningens besty-
relse m.m.)
Næstved (Her vil du kunne
finde vælgerforeningens besty-
relse m.m.)
Suså (Her vil du kunne finde
vælgerforeningens bestyrelse
m.m.)
Sponser/annonce (Her er et til-
bud til dem der annoncerer i bla-
det)
Webmaster

Der arbejdes i øjeblikket på føl-
gende tiltag.
RSS-feeds kan bruges til at gøre
det nemmere for de besøgende
at følge med i strømmen af infor-
mationer på andre ofte opdatere-
de hjemmesider, som f. eks.
nyhedssider/-tjenester.
Disse hjemmesider tilbyder en
RSS-feed, dvs. nyhederne udsen-
des i form, som skal modtages af
en RSS-læser. Denne RSS-læser
ligger på ens egen hjemmeside.
Ved at sætte en lille blok op på
sin hjemmeside kan man få vist
aktuelle nyheder fra de ønskede
RSS-feed leverandører. F. eks.

kan man få vist overskifterne fra
Venstres nyhedsforside. Eller fra
andre lokale V-sider eller
aviser, hvilket gør at siden bliver
”levende”. Klikkes der på en
overskrift åbner artiklen sig på
udbyderens hjemmeside.
Systemet kan også bruges mel-
lem regionssider / kredssider /
kommuneforeningssider / væl-
gerforeningssider, som så forsy-
ner hinanden med de sidste
nyheder, uden at hver webre-
daktør skal opdatere sin side
med stof fra de andre.

Nyhedsbrev-administration
Mange foreninger/kandidater
har behov for at supplere hjem-
mesidens nyheder med et egent-
ligt nyhedsbrev. udfordringen er

at registrere adresserne, så de
kan bruges til en konkret udsen-
delse, uden at de ligger i flere for-
skellige personers ”personlige”
mailprogrammers adressekarto-
tek.

VenstreNet løsning vil fungere
således:
1. Via en formular på hjemmesi-

den kan læseren melde sig til
at modtage et nyhedsbrev.

2. Læseren skal oplyse sit navn,
sin @-adresse, telefon nr., og
om han/hun er Venstre-med-
lem eller ikke.

3. Mailens oplysninger gemmes i
en database under hjemmesi-
den. Hvis abonnenten er
Venstremedlem går der sam-
tidig en godkendelsesmail til
webredaktøren eller anden
”godkender” af medlems-
kabet.

4. Der er altså mulighed for at
sende mails alene til medlem-
mer.

5. Flere forskellige personer kan
via kodeord få adgang til
databasen, og udsende
nyhedsbrevet fra eget mail-
program.

V Hilsen 
Alfred Thomsen

Alfred Thomsen

Hjemmesiden

v/Jess Varming



Venstre i Ny Næstved Kommune Side 15

www.karen-becker.dk

STORT UDVALG I GARN!

Se åbningstider på hjemmesiden 
inden du kører hjemmefra! 
Eller ring tlf. 55 45 38 38

Følg også med i Sjællandske Medier. 
Hver anden lørdag bringer jeg en 
gratis opskrift og et godt råd.

Altid et besøg værd,
nemlig…

Karen Becker
Korsørvej 4
4250 Fuglebjerg

Som nævnt i det seneste blad
har Venstres nye struktur på
landsplan betydet, at vi i Suså
nu er en vælgerforening og ikke
en lokalforening.  
Andet steds i bladet kan i se,
hvordan den nye struktur på
landsplan i øvrigt er strikket
sammen, men som medlem
kommer man faktisk ikke til at
mærke synderligt til skiftet, -
det er i organisationen, man
mærker det.
Specielt kommer det til at kunne
mærkes for en del vælgerfor-
eninger, at de første 150 kr. af
det opkrævede kontingent skal
videresendes, så der bliver ikke
meget at gøre godt med lokalt til
arrangementer og lignende,
men vi klarer det.

På  generalforsamlingen i
Venstre i Suså vedtog vi et sæt
nye vedtægter som følge af den
nye struktur.  Vi benyttede
Venstres standardvedtægt for en
vælgerforening, og der er ikke
den store ændring i forhold til
tidligere.
Hvis man ikke deltog i general-
forsamlingen og fik et sæt ved-
tægter der og er interesseret i et
eksemplar, så ring til underteg-
nede(23 746 810).
Som følge af den nye struktur
vedtog vi også at forhøje kontin-
gentet til kr. 210 årligt gældende
fra 2008.

Til bestyrelsen var der genvalg
over hele linjen, og det betyder,
at bestyrelsen efter konstituerin-
gen ser således ud: Sekretær Pia
Belhaiba, kasserer Troels Larsen,
næstformand Kristian Ahrens-
bach, medlem Hans Bay og
undertegnede Knud Kjærgaard
som formand valgt på selve
generalforsamlingen.

I vil høre nærmere fra os om
arrangementer.

Næstvedkredsen, hvor jeg blev
valgt som formand sidste år, har

afholdt sin sidste generalfor-
samling her i marts måned.
Kredsen blev som følge af struk-
turændringerne afløst af en kan-
didatbestyrelse.
Da der var tale om noget helt
nyt, valgte jeg ikke at stille op til
formandsposten her.   Niels
True, der har været formand for
Præstøkredsen, stillede op og
blev valgt.

Efter valget af kandidatbestyrel-
sen afholdt denne opstillings-
møde, idet vi skulle have valgt
ny folketingskandidat.  Her blev
Karsten Nonbo valgt uden mod-
kandidater.  Herfra skal lyde et
stort tillykke til Karsten.

Vores tidligere folketingskandi-
dat Søren Revsbæk havde valgt
ikke at stille op til valget, idet
han vil hellige sig det kommu-
nale arbejde.
Jeg vil her benytte lejligheden til
at sige tak til Søren for det store
arbejde, han har udført for

Næstvedkredsen og Venstre i
det hele taget.  Søren stiller altid
op, når der skal debatteres
landspolitiske eller kommunale
forhold.  Tusind tak for det
Søren.

Med hensyn til arrangementer
m.v., vil jeg anbefale, at man

holder øje med Venstres hjem-
meside, der passes og plejes af
utrættelige Alfred.  Klik ind på
hjemmesiden og bliv opdateret.

Mange venlige hilsener
KNUD KJÆRGAARD

Formand for Venstre i Suså.

Venstre i Suså
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Situationer fra generalforsamlingen 
den 27. marts 2007 Fotos: Alfred Thomsen


