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Når vi går ind i 2009, går vi ind i et år, hvor der i hvert fald vil
komme to valg. Søndag 7. Juni er der valg til Europa-
parlamentet og tirsdag 17. November er der kommunalvalg.

Begge valg er vigtige, og jeg vil allerede nu bede alle være
aktive i tiden op til valgene så Venstre i begge tilfælde kan få
gode valg.

Et hvert parti ønsker naturligvis at få størst mulig indflydel-
se på den førte politik, og  indflydelse  er i høj grad er afhængig
af antallet af mandater. Derfor er det uhyre vigtigt, at Venstre I
Næstved Kommune, til kommunevalget stiller med et godt
hold af kandidater, der kan sikre fremgang for Venstre, samti-
dig med at Venstre kan fremlægge et troværdigt og gennemfør-
ligt valgprogram.

Der arbejdes allerede nu med at finde kandidater, ligesom der arbejdes på udformning af valg-
program.

Målet ved kommunevalget 17. November må i første omgang være at fravriste socialdemokra-
terne deres absolutte flertal i byrådet, hvilket vil være en styrkelse af demokratiet i Næstved
Kommune, og måske skabe grundlag for en anden politisk konstellation.

I forbindelse med sidste kommunevalg i 2005, var der ingen grænser for løfterne fra socialde-
mokraternes side om skattenedsættelse og forbedring af den offentlige service på stort set alle
områder. Jeg behøver vist ikke at beskrive hvordan udviklingen i virkeligheden er gået.

Visse ude fra kommende forhold har naturligvis været medvirkende, men den absolut væsent-
ligste årsag er den af flertallet førte politik.

Jeg er ikke i tvivl om at havde Venstre haft afgørende indflydelse på beslutningerne i byrådet,
ville den økonomiske nedtur med serviceforringelser til følge, have været betydelig mindre.

Lad os hjælpe hinanden til at Venstre får to gode valg i 2009.
Med venlig hilsen
Hans R. Hansen

Hans R. Hansen
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Formanden har ordet

Bestyrelsesarbejdet i Kom-
muneforeningen har båret
præg af, at vi har været en del
nye folk, som har skullet finde
en platform at agere ud fra. Jeg
kan på falderebet af 2008 kon-
statere, at det ser ud til at vi nu
har fundet en form for besty-
relsesarbejdet, som alle kan
være tilfredse med. Som for-
mand er jeg tilfreds med den
åbenhed og ærlighed der har
været tilstede i de processer vi
har været igennem, det fordrer
godt for et videre frugtbart
samarbejde.

Bestyrelsesmøderne har taget
en ny og anderledes form, -
ved at vi har forsøgt at skabe
mere plads til politik.
Spændende politiske emner
som budgettet, stenlængegård-
projektet herunder Arenaen,
sygehusforliget jf. Regionen,
dækningsafgiften, parkerings-
forhold i byen, infrastruktur,
debat om lokalhistorisk arkiv,
fasansagen og biblioteket i Sct.
Jørgens Park,- er emner som
bla. har været til debat,- dette
har skabt stor tilfredshed. Jeg
vil her takke vores lands-,
regions-, og byrådspolitikere
for deres altid indlevende og
spændende måde at servere
dagsaktuelle politiske emner
på, men også qua deres tilste-
deværelse, at gøre aktuel poli-
tik nærværende, ved at møde
op på bestyrelsesmøderne, en
stor tak skal lyde herfra.  

Bestyrelsen holdt et ekstraor-
dinært bestyrelsesmøde i for-
bindelse med indgåelse af
budgetforliget, hvor en
enstemmig Bestyrelse kunne
bakke op om budgetforliget. 

Det altoverskyggende tema for
bestyrelsesarbejdet siden som-
mer har været, at opnå enig-
hed omkring principperne for
opstillingsform for Kommu-

Året 2008 er ved at rinde ud,
og det betyder for mig som
formand i Kommunefor-
eningen i Venstre, muligheden
for at gøre en slags status. Det
har været mit første år som for-
mand for denne store politiske
virksomhed, hvor mange ting
har skulle læres, og jeg ved
ikke om jeg endnu kan sige, at
jeg er ’udlært’ som formand. 

I hvert fald er det, at være ny i
dette store organisatoriske
apparat en kæmpe udfordring,
hvor mange skrevne og
uskrevne regler har skulle
læres. Jeg har desuden skulle
lære, at navigere i krydsfeltet
mellem fire Vælgerforeninger
Fladså, Næstved, Fuglebjerg
og Suså/Holmegaard, have
det overordnet ansvar for hele
Kommuneforeningen Næst-
ved, være engageret i relation
til Hovedbestyrelsen og
Regionen, finde en samar-
bejdsflade med Byråds-
gruppen og ikke mindst finde
en form og struktur for besty-
relsesarbejdet. 

Det har været vigtigt for mig,
at sikre at de organisatoriske
opgaver er blevet varetaget
tilfredsstillende i tråd med de
udmeldinger som Hoved-
bestyrelsen har udstukket, og
forvalte dem først til bestyrel-
sen, og dernæst ikke mindst
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Charlotte Mathiesen

via bestyrelsesmedlemmerne
ud til Vælgerforeningerne. En
stor og forpligtende opgave
som slet ikke kunne lykkes,
uden alle de ildsjæle som
utrætteligt igennem året troligt
har mødt op til bestyrelsesmø-
derne, og givet deres bidrag til
alle de emner der har skulle
debatteres og besluttes
omkring, en stor tak skal lyde
til jer.

Mit formandsarbejde har
været fyldt op af at bruge tid i
fora, som jeg ikke har været
vant til, her kan jeg blandt
andet nævne selve Hoved-
bestyrelsen. Det har været vig-
tigt for mig, at forsøge at gøre
arbejdet i Venstre i Næstved
Kommune synligt i hovedbe-
styrelsesarbejdet, og i den
sammenhæng kan jeg fortælle
om den Erfarings- og
Udvekslingsgruppe som for-
mændene for hele Region
Sjælland har etableret. En
nyvalgt formand som jeg har
nydt at have sin gang i denne
ERFA gruppe, hvor det har
været vigtigt at vende pro-
blemstillinger med ligesinde-
de. Det er også i dette forum,
at man sammenligner pro-
blemstillinger fra egen og
andres Kommuneforening, og
igennem de øvrige formænd
får sparring, gode råd, vejled-
ning og ikke mindst opbak-
ning til, at det man faktisk gør
ind imellem faktisk også er
rigtigt. Det bedste her, er det
uvurderlige netværk af kom-
petencer indenfor det politiske
organisatoriske arbejde som er
samlet i denne ERFA gruppe,
og hvor alle er mere end villi-
ge til at hjælpe, for at løse de
Venstre problemstillinger man
måtte sidde med. Her skal
også lyde en tak til alle for-
mændene i ERFA gruppen for
deres gode modtagelse af mig.

nalvalget 2009. Kort fortalt så,
afholdes 2 afstemninger, først
vælges spidskandidaten, der-
næst de øvrige. Spids-
kandidaten skal have absolut
flertal, det kan betyde flere
afstemninger hvis der er flere
kandidater. De næste 4 pladser
er forbeholdt én plads til hver
af vælgerforeningerne. Den
kandidat der opnår flest stem-
mer fra hver af vælgerforenin-
gerne rykker op på pladsen i
top 5, de øvrige pladser forde-
les herefter efter stemmetal og
efter prioriteringsmetoden.
Medlemmer kan stemme, hvis
de har betalt kontingent 7 dage
før mødet.

Vælgerforeningerne skal
melde deres spidskandidat og



Venstre i Ny Næstved Kommune Side 3

Arbejdet i Havneudvalget går godt

øvrige kandidater senest d.1.
april. Men vi skal være
opmærksomme på, at i prin-
cippet kan man opstilles som
kandidat på opfordring fra
salen. Forretningsudvalget
holder således møde denne
dag, for at få et overblik over
kandidater inden opstillings-
mødet d. 22 april 2009. 

Som formand fik jeg også for-
nøjelsen af sammen med andre
gæve Venstre folk herfra at
deltage i Landsmødet 2008. En
sand fornøjelse, at opleve
vores statsminister Anders
Fogh Rasmussen sætte dagsor-
denen for det nye grønne sam-
fund og den nye grønne
vækstvision. 

Regionen har budt til samar-
bejde i forbindelse med
RV/KV 2009, hvor Kommune-
foreningerne i Region Sjælland
får mulighed for at bruge
Regionsrådets sekretariat til
distribution og
koordinering/booking af
arrangementer. En idé om fæl-
les arrangementer blev også sat
i værk, og man stiler mod en
fælles kalenderbooking af

møder, arrangementer etc, så
alle kan undgå dobbeltbooking
i relation til aktiviteter. Der
gives fuld gensidig orientering
fra Regionen til Kommunefor-
eningerne via deres referater. Et
andet spændende møde i
regionssammenhæng som jeg
har deltaget i, var mødet under
temaet ”Hvordan ser vi Region
Sjælland i fremtiden ?”. En
spændende aften med et
væsentligt indhold hvor syge-
husvæsnet var til debat, det
undrede mig, at ikke flere var
mødt op. Både sundhedsfaglig
chef Preben Cramon fra Region
Sjælland, Praktiserende læge
Helle Iversen Kalundborg og
gruppeformand Kirsten
Devantier gav hver især deres
bud på et sammenhængende
sundhedsvæsen. 

For LOF blev det også året
hvor vi så et fantastisk pro-
gram præsenteret, og en for-
nemmelse af, at nu er der kom-
met styr på fundamentet og de
mange opgaver der følger
med. En kæmpe tak skal lyde
til alle dem som har fået det til
at lykkedes. (Se indlæg inde i
bladet fra LOF).

Venstres ungdom i Kommune-
foreningen Næstved, har haft
det svært, (se indlæg inde i bla-
det), men igen via ildsjæle ser
det nu ud til at lykkes at få gen-
rejst VU. Tak skal lyde til dem
som kæmpede bagved, men
ikke mindst til energiske
Natasha Thaysen, du er en ener
og lysende stjerne!

Hjemmesiden bestyres af
vores meget engagerede
Alfred Thomsen, som aktuelt
har fået sat tæller på, så vi kan
få en fornemmelse for hvor
mange der logger ind på vores
hjemmeside. Alfred er her der
og alle vegne, og får også en
varm tak for den store indsats
han har ydet i det forgangne
år. Husk at klikke ind på
www.naestved.venstre.dk
Klikker I ind på hjemmesiden

vil I også kunne se aktuelle
datoer for diverse møder og
Generalforsamlinger såvel i
Vælgerforenings- som Kom-
muneforeningsregi.

Derudover har jeres formand
været engageret i Aktivi-
tetsudvalget, hvor formand
Jørgen Andersen har gjort et
stort stykke arbejde med de
arrangementer der har været
gennem året. Ikke mindst de
vellykkede debatcafé arrange-
menter, vil jeg fremhæve, som
et koncept jeg tror på, og håber
vil fortsætte ind i 2009 også. 

Grundlovsmødet fortjener
også stor ros med på vejen, og
den altid energiske og pligtop-
fyldende Hans Bay formåede,
at samle en styrke af menne-
sker der havde eet sigte den

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...

Karsten Nonbo

For nogle få år siden var der snak
om at nedlægge Næstved havn
som erhvervshavn. Mange andre
havnebyer, som Vordingborg og
Holbæk byggede boliger på hav-
nen. Næstved havns økonomi var
også vigende, men de sidste 5 år
har havnen øget omsætning og
indtjening. Derfor bør al snak om
afvikling forstumme for en tid. 
Nu gælder det om at udvikle
området mellem havnen og
Vordingborgvej. De gamle byg-
ninger fra Nordisk Ventilator og

brug, så derfor bør en renovering
kombineres med indretning af
yderligere bådpladser. Havnens
aktiviteter tjener penge til en
masse af vedligeholdelsen langs
kanalen, som Næstved kommune
ellers skulle afholde alligevel, hvis
der blev bygget boliger. Jeg er nu
meget tryg ved, at dette arbejde
klares uden for byrådet – ellers
kunne det nemt blive Sorteper i
det store økonomiske spil. 

Karsten Nonbo

finérfabrikken skal tilføres mere
liv. Havnen er tilført kapital på
den gode side af 20 mio. kr. fra
salg af den lejede grund, som
Dansk Folkeferie lå på. Det giver
mulighed for at give en ansigts-
løftning til arealerne langs hav-
nen, og ved indsejlingen i
Karrebæksminde trænger moler-
ne til forstærkning. Det kan virke
som ærgerlige penge, da anlæg
under havets overflade ikke kan
ses med det blotte øje, men det er
nødvendigt. Alle bådepladser er i

Fortsættes på side 4
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dag,- nemlig at få Grund-
lovsmødet afviklet i høj sol-
skin, med kvalificerede indlæg
og masser af mennesker. Tak
skal også lyde til Broksø Gods
og hele familien derude, for at
vi må låne de helt fantastiske
rammer der er omkring Broksø
Gods. Aktivitetsudvalget og
andre engagerede fortjener
også en stor tak for deres ihær-
dige indsats før, under og efter
arbejdet med at få alt til lyk-
kes. 

Som året rinder ud, ser vi såle-
des samtidig fremad mod
2009. Et år som bliver utroligt
spændende, med fokus særligt
rettet mod Regions- og
Kommunalvalget, men hvor
også Europaparlamentsvalget
får sin særlige plads. Den før-
ste del af året vil arbejdet kon-
centrere sig om afvikling af
Generalforsamling, husk
datoen d. 26 marts 2009, og
ellers bliver det arbejdet
omkring, at engageret nye
kandidater som med interesse

kunne have lyst til, at indgå i
at være med til at sætte den
politiske dagsorden. Der bliver
fra Bestyrelsens side gjort et
stort stykke arbejde for at få
sat rammerne for en spænden-
de og god periode op imod KV
09, og skulle du kende nogen
som har lyst til at deltage i
dette arbejde, så prik til ved-
kommende og giv besked. 

Til sidst vil jeg benytte lejlighe-
den til at sige jer alle sammen
tak for et spændende og
udbytterigt samarbejde i det
forgange år, tak til dem som
slider og slæber for at sikre
Venstres position. Jeres indsats
er af uvurderlig betydning for
at sikre Venstres politiske ind-
flydelse.  I ønskes alle en glæ-
delig jul samt et godt og lykke-
bringende Nytår. Vi ses til
masser af udfordringer i det
nye år, tak for alt i det gamle.

Med venlig hilsen
Charlotte Mathiesen

Budgettet for 2009 blev som
bekendt vedtaget med 30 ud af
Byrådets 31 medlemmer.

Når Venstre i år i modsætning til
budget 2008 valgte at stemme
for, er begrundelsen at vi i år fik
ændret borgmesterens forslag til
reduktioner på væsentlige
punkter.

Skulle der opnås forlig i for-
handlingerne om Næstved
Kommunes budget, måtte alle
være rede til at give køb på
endog dele af sine mærkesager.

Derfor mødte Kirsten Devantier
og jeg også op til forhandlinger-
ne med et mandat fra såvel
Venstres byrådsgruppe som for-
eningens bestyrelse, lydende på
at arbejde på et forlig, men uden
at der fra vores side var ultima-
tive krav.

Langt de fleste af de nødvendi-
ge reduktioner var der opnået
enighed om på et afholdt bud-
getseminar, og i de efterfølgen-
de forhandlinger fik Venstre sat
fornuftige spor på det endelige
resultat.
I forhold til borgmesterens
reduktionsforslag, sikrede
Venstre:

At timetalsreduktionen i folke-
skolen 3 ældste årgange ikke
blev 4 men kun 2 timer pr. uge.

At madprisen til de ældre ikke
blev hævet med 3 kr. men kun
med 2 kr. pr. måltid.

At åbningstiden i dagpasningen
ikke blev nedsat, hvilket vi af
hensyn til de mange pendlere er
meget tilfredse med.

Hans R. Hansen

Venstre ønsker
indflydelse og
tager ansvar
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Se verden fra flere sider

Et oplagt forum for holdninger,
meninger og debat!

W
W

W
M

S
R/

K
D.

R
EI

D
E

M -
J

S.

At markedsføringspuljen blev
reduceret.
At arbejdsmarkedsområdet blev
pålagt en rammebesparelse på 4
mio. kr.

Derudover fik Venstre tilført
forliget:

At der i kommende år skal ses
på mulighederne for oprettelse
af skovbørnehaver.

At trafiksikkerhed og sikre sko-
leveje skal prioriteres højt. Vi
anser cykelstier for at være en
væsentlig del af sikre skoleveje.

At ”Børn og Unge området”
fremover skal arbejde ud fra
mindsteindgrebsprincippet,
med mulighed for at barnet hur-
tigt kan komme tilbage til egne
omgivelser.

Venstre gav køb på nedsættelse
af dækningsafgiften med 1 pro-
mille, som vi havde foreslået.

Dette er ikke udtryk for, at vi
stemmer for at dækningsafgif-
ten er kommet for at blive, men
den økonomiske situation, og
løftet om at dækningsafgiften
vil blive brugt til forbedring af
infrastrukturen, gjorde at

Venstre frafaldt ønsket om en
reduktion i 2009.

Venstre ønskede ved at deltage i
budgetforliget at signalere
ansvarlighed og samtidig signa-
lere, at vi ønsker aktivt at delta-
ge i løsning af kommunens pro-
blemer og opgaver.

Naturligvis er det lettere at være
uden for, og ”buhe” af de andre
når noget går skidt, men gold
oppositionspolitik er ikke til
gavn for nogen.

Som opposition med 9 manda-
ter gælder det for Venstre om
hele tiden, - i såvel udvalg som
byråd -, at præge beslutninger-
ne i den retning vi ønsker. Hver
gang det lykkes at få en beslut-
ning ændret i den rigtige ret-
ning, er det en lille politisk sejr.

Det er let at kritisere, men alle
kommunens borgere har en
berettiget forventning om, at de
har valgt alle byrådets medlem-
mer til at tage ansvar for, at
kommunen i svære tider kom-
mer videre – og det uanset
hvem man nu personligt måtte
synes er ”synderen”.
Vil man have indflydelse må
man tage ansvar.

Opgaven er nu at sikre at bud-
gettet overholdes, således at den
økonomiske situation ikke
bevirker at kommunen sættes
under administration af
Velfærdsministeren.

Som en del af budgetforliget
blev det besluttet, at der i 2009
skal spares 0.5 mio. kr. på bud-
gettet for afholdelse af møder.

Derfor blev det vedtaget på
byrådsmødet 24/11, at der i
2009 kun skal afholdes 13
byrådsmøder, ligesom de enkel-
te udvalg skal arbejde på at
bringe antallet af møder og også
antallet af sager ned.

Selv om antallet af sager, der
forelægges byrådet bliver min-

dre, kan medlemmer af et
udvalg altid forlange en sag
forelagt til byrådets afgørelse.

Da Venstre er repræsenteret i
samtlige udvalg, vil ingen sager,
som vi ønsker afgjort i byrådet
kunne afsluttes i forbindelse
med udvalgsarbejdet.

Med venlig hilsen
Hans R. Hansen

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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Jeg må trække på smilebåndet
når jeg hører lokale socialde-
mokrater udtale at ”Re-
geringen er kørt træt, 7 års kri-
sen er indtruffet ”  Hvis
Regeringen er kørt træt, så vil
jeg gerne vide hvad det lokale
socialdemokratiske styre så er?
For med den økonomiske
situation vi befinder os i, kan
man vel sige at det ”sejler”
mere end det ”kører”.

Borgmesteren har udtalt, at
grunden til at han stiller op til
endnu en periode er at ”han
ikke synes han kan overlade
hvervet til andre når de upo-
pulære beslutninger skal træf-
fes” – jeg synes vi skal vise
vores Venstre-storsind frem,
og arbejde ihærdigt på at hjæl-
pe Henning Jensen med ikke at
skulle bære den byrde ?, -og i
stedet få en Venstre-m/k i
spidsen for Næstved, for vi
trænger  utroligt meget til
ombrydning i alle bestående
formelle og uformelle magt-
strukturer!

Higer vi ikke efter at Næstved
Kommune ændrer sig til en
mere dynamisk, målrettet og
konkret organisation? -jeg
synes Venstre skal formulere
en helt ny politik og helt ny
stil overfor både medarbejde-

Otto Poulsen

Flemming Jay

Næstved skal skabe sin egen identitet

Udvalget for Teknik og Miljø

Snerydning
De fleste har muligvis bemærket,
at vi har vedtaget at reducere
vintervedligeholdelsen. At for-
valtningen havde valgt at skrive,
det kom til at koste menneskeliv,
var en barsk pille at sluge.
Men vi så at der sidste år ofte
blev saltet overflødigt. Lige som
det var Venstre der påtalte der
kunne spares en mand i hver bil
med saltspreder og sneplov. Det
skulle de fleste steder ikke blive
en mærkbar forringelse, men en
mere effektiv drift.

Skilte i det åbne landskab
Der var i sommers en del pole-
mik omkring skilte i det åbne
land, en enkelt blev politian-
meldt. Det er vigtigt at under-

strege, at det ikke er kommunen
som sætter reglerne, det er natur-
beskyttelsesloven. Men det er
kommunen som er myndigheds-
udøver, og vi kan ikke side loven
overhørig. Der er nu udgivet en
pjece man kan få i forvaltningen
eller på internettet.

Selskabsgørelse af forsyninger-
ne
Arbejdet med selskabsgørelse af
forsyningerne skrider fremad.
Den 23. december skulle vi gerne
underskrive dokumenterne så
selskabet kan stiftes 1 januar.
Navnet på holdingselskabet bli-
ver NK. forsyning med følgende
underselskaber: NK-elnet, NK-
vejlys, NK-vand, NK-spildevand
og NK-service. I oplæget var det
bestemt at formand og næstfor-
mand i holding automatisk skul-
le være henholdsvis formand og
næstformand for samtlige sel-
skaber, det fik vi ændret. Alle i
holdings bestyrelse kan herefter
side som formand eller næstfor-
mand i et eller flere af de øvrige
selskaber. Man kan således håbe
på at de personer som vælges til
at side i spidsen for selskaberne,
er personer som rent faktisk har
interesse i selskabet. Mere spæn-
dende var det, at man ville
benytte lejligheden til at flytte
alle selskaberne sammen på

re, samarbejdspartnere og
borgere.

Vi skal grundlægge en politik
der tager udgangspunkt i (alle)
de gode forudsætninger som
Næstved kommune rummer af
by, skov, strand, havn, mv. og
skabe rammerne for en skøn
mangfoldig kommune at bo i,
leve i, arbejde i, opleve i,-med
en byplanlægning der er
nyskabende realistisk og ikke
blot forsøger at løbe i halen af
en eller anden visionstrend,
som f.eks. Arena-projektet des-
værre var et godt eksempel på.

Næstved skal skabe sin EGEN
identitet – det skal ikke altid
være Næstveds byråd der skal
til Horsens og Herning og ”få
inspiration” nej, det er sgu
(undskyld) de andre byråd der
skal komme til Næstved og se
en ny fantastisk havneplan,
der integrerer kultur, business
og marina. De skal komme til
Næstved og se et ældre nyren-
overet fodboldstadion indlem-
met i bymiljøet på fin vis; -se
og høre om en taskforce der
målrettet går efter at få nye
virksomheder til Næstved
hvor de møder en kommune
uden dækningsafgift, Fasan-
gebyrer og bureaukrati, og
som fra dag 1 skaber netværk
for nye ægte iværksættere. 

De skal høre om udvikling på
skoler, ældrecentre og admini-
strationen hvor alt overflødigt
bureaukrati er omdannet til et
levende kreativt miljø, der
tager medarbejdere og borgere
seriøst;
-om at Næstved vil være
Sjællands sundhedsby nr 1, og
om den nye ”Næstved-Mafia”
dannet af politikere, erhvervs-
folk og ildsjæle, der har som

mål at fortælle alle, at Næstved
er Danmarks 12.største by og
14. største kommune, og at vi
skal og vil behandles derefter –
også når det gælder tildeling af
veje, sygehuse, osv..!

God Jul & Godt Nytår ☺☺

Flemming Jay

�
�
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Ydernæs. Det er Venstre direkte
imod. Dem som arbejder med
rent vand, skal ikke sendes ud på
kloakforsyningen. Det ville bety-
de en klækkelig stigning i vand-
afgifterne, hvilket der var lagt op
til i en af de følgende sager. Det
beviste også, at de gevinster man
sagde der ville blive, nok ikke
holdt i virkeligheden. De store
Taksstigningerne er taget af
dagsordnen igen. Vi mener fort-
sat man bør samarbejde, og finde
synergieffekter, men der skal
være tale om reelle besparelser.
Det sidste ord er nok ikke sagt i
den sag.

Grøn plan
Den grønne plan er nu sendt i
høring, og man kan få den på
kommunen eller finde den på
kommunens hjemmeside.

Vindmøller
Ved borgermødet i Fuglebjerg
var der en rigtig god dialog om
de kommende møller. Der arbej-
des videre med projekterne ved
Katrinholms piber, og projektet i
Kyse. De øvrige projekter er fore-
løbigt udskudt, man arbejder
først og fremmest på de projekter
som er i tidsnød med hensyn til
skrotningsordningen, hvilket er
fornuftigt. Næstved kan således
leve op til regeringens ønsker om
grøn energi her og nu.

Miljøgodkendelser
Det var beskæmmende at kon-
statere Næstved Kommune ude-
lukkende har brugt sin tid på at
kontrollere folk, frem for at arbej-
de på at få projekter godkendt.

Der har dog også været lidt pro-
blemer med ansøgere, som har
ønsket godkendelsen udskudt.
Da det er utrolig arbejdskræven-
de, især når lovgivningen
ændres, midt i man arbejder
med sagerne, så tager det tid.
Forvaltningen har taget kritik-
ken til følge. Vi håber folk ikke
har tabt modet, det er jo dem
som udvikler sig vi skal leve af i
fremtiden.

Vi ønsker alle en glædelig jul 
og et godt nytår.

Otto Poulsen

Elmer Jacobsen

Dato Tid Sted Møde / Aktiviteter 

08-jan
Bestyrelsesmøde i 
Vælgerforeningen Næstved

20-jan 1900 Everdrup 
samlingshus

Bestyrelses møde

29-jan 1930 Herlufmagle hallen Bestyrelsesmøde 
Kommuneforeningen

03-feb 1930 Fladså Hallen Generarlforsamling

05-feb
Bestyrelsesmøde i 
Vælgerforeningen Næstved

26-feb
Generalforsamling 
Vælgerforeningen Næstved

26-feb 1900 Everdrup 
samlingshus

Bestyrelses møde 
konstituering

12-mar Konstituerende 
Bestyrelsesmøde 
Vælgerforeningen Næstved

26-mar Generalforsamling 
Kommuneforeningen

januar 2009

juni 2009

februar 2009

marts 2009

april 2009

maj 2009

Elmer Jacobsen

Oplev toppen af Danmark med LOF i Næstved kommune
5 dages tur til Nordjylland, Sæby og Læsø. 

Søndag d. 17. maj til torsdag d. 21. maj 2009
Afgang fra Rådmandshaven kl. 7.30 og Fuglebjerghallen kl. 8.00
Pris: 4.595,-. Incl. fuld kost, bus i 5 dage, nogle entreer og færge.

Vi skal bo på Hotel Viking i Sæby. Program og yderligere oplysninger.
Tilmelding senest 15. februar til Lilli Christensen tlf. 55 46 12 18.
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Vi har netop i byrådet sendt
denne periodes kommuneplan
ud til høring. Kommuneplanen
gælder helt frem til 2021, så det
er ret vigtigt hvad der står i den,
når den gælder så lang tid. Dog
revideres den hvert 4. år.

Kommuneplanen er en plan
over hvordan kommunen skal
udvikle sig i tiden fremover. Det
er her man peger på områder,
hvor byerne kan udvides, hvor
erhvervsområder skal ligge, og
meget mere.

Selvom ”alt” er gået i stå nu
mht. byudvikling nu, så er kon-

junkturerne jo altid gået op og
ned. Og der vil ganske givet
komme gang i hjulene igen på et
tidspunkt. Det kan godt være at
der går nogle år, men det er vig-
tigt, at vi er klar med tilbud om
boligområder og erhvervsområ-
der, når der igen er bud efter
grunde.

Det er lige så vigtigt for kom-
munen, som for købmanden, at
have ”varer på hylderne”. Det
er ikke nødvendigvis vigtigt at
kommunen ejer jorden, men det
er vigtigt, at vi har udpeget et
område, som så kan bruges til
boliger og erhverv. 

Jamen, vil nogen måske sige,
hvis man midt imellem revide-
ringen af kommuneplanen får
en god ide om udvikling af et
byområde, eller erhvervsområ-
de, er det så ikke muligt at
bygge?

Jo, det kan måske nok lade sig
gøre. Men det vil kræve et kom-
muneplantillæg, og det er en
omstændig affære at få sådan en
igennem systemet. Så det er vig-

tigt at lave planen så god og
fremtidssikret som muligt.

Udpegningen af områder til
bolig- og erhvervs udbygning er
gjort af administrationen, politi-
kere og private borgere, som
ejer jord i nærheden af byområ-
der. Mange af områderne er
taget med fra den forrige kom-
muneplan, men der er også
kommet nye til.

Som nabo, eller almindelig
interesseret, er det også vigtigt
at man nu kommer med kom-
mentarer/indsigelser, hvis der
er noget, man ikke er tilfreds
med, eller ønsker tilføjet. Der er
høringsfrist frem til 20. januar
2009. Udkastet til kommune-
plan kan fås hos kommunen
eller læses på kommunens
hjemmeside.

Troels Larsen
Medlem af Ejendoms- og

lokalplanudvalget

VU Næstved er ved at blomstre
op igen. Det er tid til forandring
i foreningen, og derfor appelle-
rer vi til jer! I kender sikkert
nogle unge mennesker der har
interesse for det der rører sig
politisk, både lokalt og på lands-
plan. De kender måske bare
ikke VU-Næstved endnu. Vi
dækker også jeres lokalområde,
og det er vigtigt at vi også kom-
mer ud til jer! Derfor opfordrer
vi jer til at snakke med de unge
I kender i jeres lokalområde, og
fortælle om VU-Næstved. VU
kommer selvfølgelig til netop
jeres generalforsamling for at
ruske op i oplandet, så VU-
Næstved igen kan genopstå.

På vegne af VU Næstved
Anette Silkensen

Formand

Natasha Reimer Thaysen
Næstformand og kasserer.

Tappernøje 
EL A/S

Jørn M. Jakobsen
Statsaut. El-installatør

Hovedvejen 73
4733 Tappernøje

Telefon 55 96 50 64

www.tappernoje-el.dk

”Per og Søren”
Lyt med når de to byrødder Per

Sørensen (S) og Søren Revsbæk

(V) går bag om de politiske

beslutninger og tager Næstveds

politiske liv under kærlig

behandling.

Hver torsdag kl. 20.00 og lørdag

kl. 15.00 på Næstved Lokal

Radio: FM 104,5 MHz.

Kommuneplan

Troels Larsen

���



Venstre i Ny Næstved Kommune Side 9

Stemningsbilleder fra Venstres julemøde
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Der var god stemning ved sidste Debat-Café-Møde

HUSK!  HUSK!  HUSK!  HUSK!
Hvis hvert medlem bare tegner et nyt medlem

- så har vi dobbelt så mange
medlemmer til næste år.

Rundvisning og åben
have på Førslevgård i 

maj måned 20082009 bliver et travlt år
2009 bliver et travlt men også på mange måder et spændende og udfor-
drende år.  
Der er mange ubesvarede spørgsmål, som vi alle med spænding venter svar på.
Lad mig nævne nogle.
Hvordan ender forhandlingerne om sygehusstrukturen i regionen?
Hvordan ender forhandlingerne om uddannelsesstrukturen i regionen?
Hvordan vil infrastrukturkommissionen tilgodese Næstved Kommune med
hensyn til den bl. a.  nordlige omfartsvej?
Hvornår vil der igen komme gang i ejendomsmarkedet?
Hvor mange grunde får kommunen solgt?
Vil arbejdsløsheden stige og i givet fald, hvor meget vil det påvirke udgifterne
til kontanthjælp?
Disse ubesvarede spørgsmål vil påvirke arbejdet i byrådet ikke kun i kom-
mende år, men vil have indflydelse år frem i tiden.
I kommende år skal Kommuneplanen gældende indtil 2021 vedtages. 
Planen er sendt i høring, og jeg vil opfordre alle til at deltage i et eller flere af
de borgermøder der afholdes efter følgende plan:

Mandag 5. Januar, Ny Ridehus Næstved
Onsdag 7. Januar, Glumsø Kro
Onsdag 14. Januar, Kulturladen Fuglebjerg
Mandag 19. Januar, Sydpolen Nøddeskovskolen
Tirsdag 20. Januar, Kornmagasinet Tappernøje
Onsdag 21. Januar, Fensmark Bibliotek
Alle møder fra 19 -21.

Hans R. Hansen

�

� ��
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GLÆDELIG JUL 
OG GODT NYTÅR

En mosaik er en form for
udsmykning med farvede
småstykker, for eksempel sten
eller glad, der tilsammen dan-
ner et genkendeligt billede.
Sådan en mosaik har vi i LOF
Næstved. Vi har haft den
igennem flere år, og hvert år
skifter vi nogle småstykker
ud, så der kommer ændringer
i det genkendelige billede.
Fornyelse og kontinuitet ken-
detegner vores mosaik, som
vi skiver med stort M.

Småstykkerne i LOF´s Mosaik
er foredrag inden for historie
og kulturhistorie, erindringer
fortalt af spændende perso-
ner, fremmede og nære steder
m.m. Efter nytår lægger vi
farvede småstykker med felt-
præst Dan Sørensen, der den
6.januar 2009, fortæller om
sine 27 år som feltpræst, bl.a i
Sudan. Ugen efter, d.13. janu-
ar 2009, skal vi høre om, hvor-
dan vi kom fra landbrugssam-
fundet til industrisamfundet.
Foredragsholder er redaktør
Ole G. Nielsen. Else Marie
Kofod, leder af Danske
Folkemindesamling, fortæller
om traditionsændringer gen-
nem 200 år, det sker den 20
januar 2009.

Den 27. januar 2009 kommer
vores lokale major Michael
Mentz og beretter om sin tid
ved Garderhusarregimentet
og om arbejdet i De Kongelige
Stalde. Den 3 februar 2009
skal vi på vandringer i Rom
med sognepræst Ejlif
Kristensen. Lærer Karen Ulrik
Petersen præsenterer os for sit
livs eventyr den 17. februar
2009. Sidste brik i vinterens
Mosaik bliver lagt, når vi skal
høre om Grønland i en bryd-
ningstid. Det sker den 24

februar 2009, når Lis
Valgreen, der er kultur- og
informationsmedarbejder i
Det Grønlandske Hus i
København, kommer til
Næstved.

Rammen for vores Mosaik,
finder ud i Beslagsmedjen i
Grønnegade Kasernes Kul-
turcenter. Hvert småstykke
bliver lagt her kl.19.00.

Vi er allerede godt i gang med
at planlægge næste års tilbud,
delt til vores Mosaik, dels til
andre aktiviteter. Så har du
idéer, er vi i LOF modtagelige.

Venstre må i øvrigt gerne
tænke LOF ind som medspil-
ler, når det for eksempel dre-
jer sig om debatmøder om
samfundsrelevante forhold.
Vi er også åbne over for en
aktiv deltagelse i kommunens
sundhedspolitik; her kan vi
byde ind med aktiviteter
inden for sundhed og fore-
byggelse, dels i form af kur-
ser, dels i form af foredrag og
debatmøder.

Priser for alle foredrag er 675,-
kroner. Enkelt foredrag koster
100,- kroner.

Du kan se LOF´s program 
på hjemmesiden :
www.lof.dk/naestved

Med venlig hilsen
Signe Lund

Formand, LOF Næstved.

Her hvor året 2008 er stærkt på
vej til at være opbrugt, skal der
fra min side lyde en stor tak til
alle, der i årets løb har været med
til at arbejde for Venstre,-både
lokalt i Suså-Holmegaard, men
også i Venstres kommunefor-
ening.
I 2009 står et kommunevalg for
døren, hvor der skal gøres en
kæmpeindsats for at få valgt
endnu flere Venstrefolk ind i
byrådet.
Endnu flere medlemmer i
Venstre kan gøre en forskel,
hvorfor jeg vil opfordre jer alle til
at spørge en nabo eller en god
ven, om det ikke var en god ide
at tegne et medlemskab i
Venstre, hvilket giver mulighed
for på generalforsamlingen at
være med til at bestemme, hvem
der  bliver valgt på opstillings-

mødet, og hvor kandidaterne
skal placeres på listen til det
kommende valg, og så er det i
øvrigt en rigtig god støtte til
Venstre.
Hvis der blandt vore medlem-
mer er nogle, der ikke endnu er
spurgt, men har lyst til at opstille
til det kommende kommunal-
valg, så ring eller skriv til under-
tegnede.
Husk ligeledes fristen for at
komme med forslag til behand-
ling på vor generalforsamling, -
inden Nytår til undertegnede.
Med disse ord vil jeg ønske jer
alle en Rigtig Glædelig Jul og Et
Godt Nytår.

Knud Kjærgaard
Formand for Venstre i 

Suså-Holmegaard
Mail:  knkjaerg@post5.tele.dk

Tlf.  : 23746810/57643110

En Mosaik af 
tilbud fra LOF

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
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FLADSÅ
ELEKTRIKEREN A/S

- din lokale el-fagmand...

Nonbo & Bonde
Ringvej 43 B

Ring
4750 Lundby

55 76 75 00

Udvalget har holdt de sidste
møder i de lokale borgerservi-
cebutikker. Det har været
annonceret, at man kunne

møde udvalget lokalt. Det er
der flere som har benyttet lej-
ligheden til, og det har været
fint.

Udvalget for Borgerservice og Lokaldemokrati

Udvalget har fået præsenteret
en lang række af de selvbetje-
ningsløsninger borgerne kan
hente på internettet. Derfor
hvis du har adgang til internet-
tet, og har brug for et skema fra
kommunen, så kan du mange
gange selv finde det der. Du
kan spare tid, og få skemaet
døgnet rundt, så det er faktisk
god service. Kommunen skal

nu i gang med at lave ny land-
distriktspolitik, det kommer
muligvis til at ramme nogle af
vores medlemmer, som ønsker
flere boliger i det åbne land.
Som udgangspunkt ønsker
man at udvikle omkring de
større byer i vores kommune,
og friholde resten af det åbne
land til produktion. Kom-
muneplanen som er i høring
nu, er kendetegnet af det
samme. Derfor er det klogt at
komme med indsigelser nu,
hvis man har særlige interesser.

Venstre i bevægelse
Kom og vær med, nyd vores
dejlige landskaber og få en
snak om løst og fast. Vi går ad
veje og stier, og hvis vejret tilla-
der en tur i marken.

Med venlig hilsen
Elmer Jacobsen

bjergholm@mail.dk

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

Ove Krüger

Vi producerer alt fra opera, gallafester og 

store koncerter til 80’er fester, booking af

orkestre, komikere og disc jockeys.

Kodeordene er Fleksibilitet,

Kundeønsker, Fair økonomi,

Kreativitet, Kvalitet

og stort Kontaktnet.

Vi skaber oplevelser for

vore kunder som 

Forlaget Benjamin,

SAS Institute, Trend Micro,

Compaq/HP,

Filtenborg A/S,

Aarsleff, Arberg Time,

Nordea, Scribona,

m.m.

Og tourkonsulent for

Amin Jensen,

Eventkonsulent for

Bonniers-Norge,

samt arrangør af

Danmarks største

Bil/Race-Festival DHB.

VI ER KLAR!
Kontakt Jay Entertainment

Tlf. 70 26 99 55 / 40 83 89 30

info@jayentertainment.dk

www.jayentertainment.dk

Elmer Jacobsen

...på bloggen
Søren Pind gør det, Margrethe Vestager gør det, Helle
Thorning gør det og nu gør Søren Revsbæk det også:
Blogger. På en blog får skribenten frit løb for sine 
synspunkter og nu kan du følge Sørens kommentarer
om aktuelle emner på www.blog.revsbaek.dk
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Man skal kunne 
se forskel

2009 er valgår. I november
afgør vælgerne, hvem der skal
regere Næstved de næste 4 år -
og måske reelt endnu længere.
Det bliver et valg mellem
Socialdemokratiet og ... Ja,
hvem er alternativet? Ønsker
Venstre og Konservative at
være et reelt alternativ, skal vi
præsentere en klar borgerlig
politik.

Vi har taget meget fælles
ansvar med Socialdemo-
kraterne i den forløbne byråds-
periode, ikke mindst om den
økonomiske politik og i bud-
getsammenhæng. Det har
været nødvendigt. Men, måske
også i en grad så nogle vælgere
spørger: "Hvor er forskellen på
S og V?"

I nogle sager har vi vist en
anden vej end socialdemokra-
terne. F.eks. ved at sige nej tak
til skolesammenlægning og vi
har fået afskaffet nr. 2 årlige
elevplan i Folkeskolen.

For os der sidder tæt på det
politiske, og som følger med i
politisk liv, er det nemmere at
se forskellen og nuancerne
mellem S og VK. 

Men, for de vælgere som ikke
følger med - og det er jo langt
det store flertal - må vi bruge
det kommende år på både at

tage ansvar OG vise en klar
Venstreprofil i byrådet. Kan
man ikke se forskel, så vil
mange vælgere opfatte byrådet
som en stor gang havregrød,
hvor de jo alle sammen allige-
vel mener det samme.
Resultatet er, at man lige så
godt stemme på borgmesteren,
som jo i kraft af hans meget
omtale er den mest kendte
lokale politiker.

Alle Venstrefolk har en stor
opgave i at tegne en liberal pro-
fil, og få den ud til Næstved
kommunes vælgere nu. Vi skal
være aktiver i byrådet, skrive i
avisen, være på gaden. Ellers
rykker vi ikke mandater ved
næste valg. 

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

Søren Revsbæk

Folketingsåret 08/09

Det er nu i krisetider, at vi kan
glæde os over, at Regeringen
valgte ikke at forbruge al over-
skuddet fra de første 6 år af
perioden. Det er ellers ikke
skortet på forslag fra venstre-
fløjen til, hvordan overskuddet
skulle formøbles. Alt fra lønfor-
højelser, højere sociale ydelser,
længere dagpengeperioder og
meget andet, som ville have
betydet, at nedgangstider var
blevet endnu værre af fordøje,
og uden gældsafdrag, hvad vi
også stået med store renteud-
gifter. Det lykkes at halvere sta-
tens gæld og dermed også ren-
teudgifter. Der er nu 20 mia. kr.
årligt, som kan bruges frem-
over til at nedbringe krisen, og
som skulle være brugt til renter,
hvis venstrefløjen havde fået
medhold.

De store opgaver bliver fortsat
at indfase politikredsreformen,
at lave et nyt forsvarsforlig og
endelig at få udmøntet en tra-
fikinvesteringsplan. Modsat
venstrefløjen ville jeg gerne

have ”formøblet” overskuddet
fra de 7 fede år på, at vi havde
haft bedre veje og jernbaner nu.
Jeg er dog ret tilgivende, idet
det nok havde overophedet
bygge- og anlægsbranchen,
hvor der jo har manglet
arbejdskraft i forvejen. Men nu
er det tid til at investere, og så
er det rart, at vi har nogle af de
20 årlige mia. kr.  

Karsten Nonbo

Herlufmagle-Hallens cafeteria

Ravnstrupvej 1
4160 Herlufmagle

Telefon 55 50 00 05
www.herlufmagle-hallen.dk

Karsten Nonbo

...på facebook.dk
Anders Fogh har flere tusinde venner på facebook,
men du kan også finde nogle af vore lokale Venstre-
folk på "fjæsbogen." Gå på www.facebook.dk
og bliv ven med nogle af vore lokale profiler bl.a.
Steffen Juul Rønnow, Flemming Jay, 
Charlotte Mathiesen og Søren Revsbæk.
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Der skal som bekendt være
valg til Europa parlamentet i
2009, og her har det tidligere
været Venstres amt organisa-
tion der har fundet frem til de
kandidater der skulle opstil-
les til EP valg. 

Men da Venstre har fået ny
struktur, og Amts organisa-
tion ikke eksistere mere, har
Venstres landsorganisation
valgt at dele landet op i 12
Europa udvalg som skal
finde kandidater til EP valget. 

Næstved kommune høre til i
Europa udvalget Sjælland

syd, som består af følgende
kommuner Lolland,
Guldborgsund, Vordingborg,
Stevns, Faxe, Næstved og
Slagelse.

Formand for Venstres Europa
udvalg Sjælland syd er Klaus
Holdorf-Jespersen, som også
er formad for kommune for-
eningen i Faxe.

Poul F. Hansen er blevet valgt
som kandidat til EP 2009, for
Sjælland syd, på opstillings-
mødet den 10. september
2008 i Hollænderhaven,
Vordingborg.

Valg til Europa parlamentet (EP) den 7. juni 2009

Kandidatbestyrelsen
Velbesøgt grundlovsmøde på
Broksø Gods

Grundlovsmødet blev en god
dag, hvor vejret viste sig fra
sin gode side. ca. 175 havde
fundet vej til Broksø Gods for
at høre Undervisnings-
minister Bertel Haarder og
Folketingsmedlem Karsten
Nonbo. 

Jeg vil på kandidatbestyrel-
sen vegne gerne takke aktivi-
tetsudvalget for at være med
til at arrangere grundlovsmø-
det, det er en fornøjelse at
arbejde sammen med et akti-
vitetsudvalg der lever op til
sit navn. 

Der skal også lyde en stor tak
til alle, der på den ene eller
anden måde, har bidraget til
grundlovsmødet. Uden jeres
indsats ville det ikke være
muligt, at få et så stort arran-
gement afviklet på en tilfreds-
stillende måde. 

Jeg håber I er klar igen til
næste år. Hvor talerne vil

være forsvarsminister Søren
Gade, og naturligvis Karsten
Nonbo.

Til slut vil jeg gerne ønske
alle en God Jul og et Godt
Nytår.

På kandidatbestyrelsen vegne
Hans Bay, formand for 

kandidatbestyrelsen  

v/Jess Varming

Forsvarsminister Søren Gade

Miljøminister Troels Lund Poulsen var taler ved EU-mødet i Vordingborg
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Stemningbilleder fra Grundlovsmødet på Broksø Gods
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Telefon- og adresseliste
Venstre I Næstved Kommune

Formand, Charlotte Mathiesen
charlottemwm@post.cybercity.dk • cmmt@regionsjaelland.dk
Hedetoften 47, 4700 Næstved
Vælgerforeningen Næstved • 55 70 17 22 • 27 58 64 44

Næstformand,  Niels True
ntrue@get2net.dk
Sølperupvej 5 A, 4733 Tappernøje
Vælgerforeningen Fladså • 55 99 27 28 • 23 38 43 59

Kasserer, Lars Ingemann
li@elmodan.dk

Sekretær, Jørn M. Jakobsen
jmj@tappernoje-el.dk

Formand, Knud Kjaergaard
knkjaer@post5.tele.dk
Vælgerforeningen Suså/Holmegård

Formand, Ellen D. Børsting
edb@c.dk
Vælgerforeningen Fladså

Formand, Karen Becker
karenbecker@tdcadsl.dk
Vælgerforeningen Fuglebjerg

Formand, Jørn Frydenlund
j.frydenlund@stofanet.dk
jof@griffin.dk
Vælgerforeningen Næstved

Jørgen Hansen

Karsten Nonbo
karno@naestved.dk

Kirsten Devantier
kidev@naestved.dk

Peder Bo Larsen
pelar@naestved.dk 

Elmer Jakobsen
eljac@naestved.dk

”Hiba” Mohammed Belhaiba
belhaiba16@hotmail.com

Alfred Thomsen
alfred@svinggaard.dk

Hans Bay
hbc043@gmail.com

Richard Petersen
rp@rplaw.dk

VU, Tim Nich Olsen
timnolsen@vu.dk

VU, Annette Silkensen
anettesilkensen@hotmail.com

Hans R. Hansen
hanha@naestved.dk

Otto Poulsen
ottpo@naestved.dk

Dorthe Lynderup
dolyn@naestved.dk

Søren Revsbæk
revsbaek@revsbaek.dk

Troels Larsen
trlar@naestved.dk


