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Næstved kommuNe

Venstre i Næstved Kommune fik 
et godt valg 17. november, når 
vi sammenligner os med Ven-
stres landsresultat. I Næstved 
gik Venstre frem med 2 %, hvor 
landresultatet desværre blev en 
tilbagegang på 2,7 %.
Vi skal glæde os over det lokale 
resultat, og jeg vil takke alle, som 
har bidraget til dette.
I hele valgkampen har der været 
et rigtig godt samarbejde og en 
god stemning i kandidatgrup-
pen, og det samme har været 
tilfældet mellem kandidaterne 
og de mange, der - med Jørn Fry-
denlund i spidsen - har arbejdet 
hårdt for at sikre Venstre i Næst-
ved et godt valg.

Tusind tak til alle
Tak til Dorthe Lynderup og Peder 
Bo Larsen for det gode arbejde i 
har gjort i byrådet, I valgte begge 
at sige stop, for at få mere tid til 
jeres private arbejde og karriere.
Velkommen i byrådsgruppen til 
Charlotte Mathiesen og Flem-
ming Jay, jeg er overbevist om 
at I sammen med vi syv der blev 
genvalgt vil opleve byrådsarbej-
det, både interessant, menings-
fyldt  og tidskrævende.
Normalt er der en positiv effekt i 
at have borgmesterposten, borg-
mesteren har hele det admini-
strative apparat til at hjælpe med 
profileringen gennem presse 
med mere, ligesom borgmeste-
ren helt naturligt bliver kendt i 
hele kommunen.
Når borgmesterens parti går til-
bage ved et kommunalvalg, er 
det et klart signal fra borgerne 
om utilfredshed med den førte 
politik.
Jeg er ved at tro, at Socialdemo-
kraterne med Henning Jensen 
i spidsen var blandt vinderne i 
hele landet, når der måles på til-
bagegang.
En tilbagegang på 6 mandater 
eller 35% og en tilbagegang i 
personlige stemmer på 60% for 

borgmesteren, må tale sit klare 
sprog.
Borgerne ønskede forandring, 
men Michael Rex og Dansk Fol-
keparti ønskede det anderledes, 
og derfor bliver de næste fire år, 
fire år af den samme socialdemo-
kratiske politik støttet af DF og 
SF.
Venstre forsøgte inden valget at 
indgå valgforbund med C og DF, 
aftalen var på plads i forhold til 
DF’s formand, men blev forka-
stet af Michael Rex, som med-
delte, at han havde indgået en 
bindende aftale med S.
Venstre indgik derefter valgfor-
bund med C, en aftale der rakte 
videre end blot til et teknisk 
samarbejde i forbindelse med 
valget.
I konstitueringsfasen efter val-
get indgik B, C og V i valggruppe, 
og talte 13 mandater mod S, SF 
og DF 18 mandater.
Da borgmesteren havde 12 for-
mandsposter og lignende at dele 
ud af, var vores krav for at indgå 
i en bred konstituering, at vi blev 
tilgodeset med 3 poster. Tilba-
gemeldingen fra borgmesteren 
var, at vi kunne få én, og hvis han 
skulle være rigtig flink så to po-
ster, som han så i øvrigt gerne ville 
sætte navne på. Set i forhold til de 
poster SF og DF blev tildelt, med-
delte vi derefter, at vi på de betin-
gelser ikke ønskede at være en del 
af en bred konstitueringen.
Valggruppen B, C og V har af-

talt at mødes og holde kontakt 
således, at vi i de næste 4 år kan 
fremstå som en realistisk stærk 
opposition, der er klar til at tage 
udfordringen op, og sikre at det 
skifte som på grund af DF’s hold-
ning ikke blev til noget i 2009, 
kan realiseres ved kommunalval-
get i 2013.
Der er ingen tvivl om, at der 
venter mange store udfordrin-
ger for byrådet i den kommende 
periode. Allerede nu viser det 
sig, at der på flere områder var 
for meget solskin i det vedtagne 
budget. Venstre stemte for bud-
gettet, fordi vi fik mange af vore 
ændringsforslag indarbejdet, 
men ikke alle. Havde vi fået alle 
vore ændringsforslag indarbej-
det ville den økonomiske situa-
tion ikke have været så alvorlig, 
som den - trods borgmesterens 
udtalelser om budgettets robust-
hed og rummelighed - tegner til 
at blive i det kommende år.
Venstre vil ikke være en gold 
opposition, men vil i alle sager - 
såvel i udvalg som i byråd - være 
meget opmærksomme på
1. om de trufne beslutninger vil 

være til gavn for borgerne,
2. om beslutningerne kan ud-

føres på en anden mere hen-
sigtsmæssig måde,

3. om beslutningerne kan gen-
nemføres med mindre admi-
nistration,

4. om beslutningerne kan gen-
nemføre til en lavere pris, 
uden kvaliteten forringes.

Venstres mål i de kommende 4 
år er at samarbejde med de øv-
rige partier om opgaver der kan 
gavne borgerne i Næstved Kom-
mune, men samtidig arbejde vi-
dere mod målet, at skabe forud-
sætning for at valget i november 
2013, bliver endestationen for 
den socialdemokratiske ledelse 
af Kommunen.

Med venlig hilsen
Hans R. Hansen
Gruppeformand 

Hans R. Hansen

tusind tak til alle
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Formanden har ordet

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
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Godt nytår ønskes alle vore 
medlemmer, samarbejdspart-
nere og venner.

Vi har valgt at udsende et 
nummer af medlemsbladet al-
lerede igen nu, for at ønske Jer 
alle sammen godt nytår, for at 
evaluere lidt på valget den 17. 
november 2009 og for at for-
tælle lidt om vore forventnin-
ger til 2010.

Først og fremmest vil jeg ger-
ne også på denne plads sige tak 
til alle de vælgere, som valgte 
at sætte deres kryds ved en af 
vore kandidater eller på vores 
liste. Vi opnåede et rigtigt godt 
valg i Næstved, hvor vi fik ca. 
2,2% flere stemmer end ved 
sidste valg i 2005, og det er vi 
både glade for og stolte af, også 
fordi tendensen for Venstre i 
landet som helhed desværre 
gik den anden vej.

Når vi i bestyrelsen og kred-
sen af kandidater alligevel ikke 
er helt lykkelige og tilfredse 
med resultatet, skal det selvføl-
gelig ses i lyset af, at på trods 
af, at Socialdemokraterne fik 
en voldsom tilbagegang, både i 
antal stemmer og i antal med-
lemmer af det nyvalgte byråd, 
er Henning Jensen fortsat 
borgmester. Valgresultatet var 

en  sviende lussing til Henning 
Jensen og Socialdemokraterne, 
som jeg vælger at tage som ud-
tryk for, at rigtig mange væl-
gere i Næstved bestemt ikke er 
tilfreds med den måde, som vo-
res kommune er blevet styret 
(!) på i de sidste 4 år.

Så meget mere må det undre, 
at mange af de vælgere, som 
fravalgte Socialdemokraterne, 
i stedet stemte på SF og DF, 
som dermed kunne sikre valget 
af Henning Jensen som borg-
mester for en ny periode. Der 
skal på denne plads ikke lægges 
skjul på, at vi flere gange om 
natten og dagene efter valget 
forsøgte at overbevise Dansk 
Folkeparti, og især Michael 
Rex, om at de skulle sikre et 
nyt styre i Næstved kommune, 
under kyndig og sikker ledelse 
af Hans R. Hansen. Men det 
lykkedes ikke.

I det nye byråd har vi således 
den situation, at Venstre er i op-
position, i samarbejde med de 
Radikales 2 byrådsmedlemmer 
Lars Hoppe Søe og Henning 
Jørgensen og de Konservatives 
2 byrådsmedlemmer Anette 
Brix og Kurt Petersen. Et sam-
arbejde, som beviste sin styrke 
mange gange under konstitue-
ringsforhandlingerne, som løb 
over flere dage. Et samarbejde, 
som indtil nu alene har drejet 
sig om konstitueringen, men 
som givet også vil omfatte et 
politisk samarbejde på en lang 
række områder i de kommende 
4 år.

I de nærmeste tid vil vi søge 
at evaluere resultatet af valget i 
kredsen af kandidater og i vore 
bestyrelser; vi ønsker naturlig-
vis at finde ud af, hvad der gik 
godt i valgkampen, men be-
stemt også, hvad der gik mindre 
godt.  Resultatet af denne eva-
luering vil vi omsætte i en dre-

jebog for forarbejdet til næste 
kommunalvalg, som allerede 
finder sted i 2013, hvor vi efter 
min mening har en enestående 
chance for at fravriste Socialde-
mokraterne, SF og DF magten 
og endelig begynde at få styr på 
vores dejlige kommune.

Valgkampen vil starte meget 
snart, og vi vil få brug for alle 
gode kræfter til at forberede 
vores organisation til at gøre 
det så meget bedre, at vi næste 
gang kan overbevise vælgerne 
om, at der ikke er et alternativ 
til Venstre som borgmesterpar-
ti i Næstved kommune.

Med venlig hilsen
Jørn Frydenlund

Jørn Frydenlund
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den borgerlige fløj 
styrkedes – den socialistiske 

blæser i vinden ?

Man kan tolke kommunalvalget 
på mange måder. Det ligger dog 
fast, at Venstre i Næstved gik 2 
% frem, hvad jo desværre ikke 
skete på landsplan. En anden 
glædelig ting - også i modsætning 
til landsplan - er, at det Radi-
kale Venstre i Næstved med Lars 
Hoppe Søe i spidsen har vist sig 
at være et økonomisk ansvarligt 
parti med gode borgerlige dyder. 
Derfor har vi etableret et godt 
samarbejde med dem, og det lo-
ver godt for fremtiden. Rent fak-
tisk havde Hans R. Hansen været 
borgmester i Næstved kommune 
i dag, hvis Dansk Folkeparti i 
Næstved havde haft landpoliti-
ske tendenser, men det har lig-

get Michael Rex aldeles fjernt 
– så fjernt, at han undsagde den 
valgaftale, som det lykkedes V 
og K at lave med partiets lokal-
formand kort inden valget.  Han 
har i den forgangne valgperiode 
sagt ja og amen til al socialdemo-
kratisk politik. 
Det bliver nu meget spændende 
at følge hans 2 nye partifæller 
– om de har samme holdninger. 
Den ene, Niels Kelberg, skrev 
i al fald nogle kraftige indlæg 
mod borgmesteren. Under titlen 
”Borgmesterens dobbeltmoral” 
skrev han i Sjællandske d. 8. okt. 
09 bl.a. ”Tænk om Socialdemo-
kratiet ikke får flertal, som de 
har i øjeblikket. Så skal de ud og 
spørge andre partier. Så kan man 
længere tyrannisere Næstved 
med socialdemokratisk politik” 
– ja, det skrev han. Men han må 
have glemt et ”ikke” og mene 
”ikke længere tyrannisere…”. El-
ler er det forsat tågesnak fra DF?
Nu er virkeligheden blevet den, 
at Næstved kun kan ”tyrannise-
res” af socialdemokratisk politik 
med stemmer fra Dansk Folke-
parti. Så spændingen stiger!

Venlig hilsen
Karsten Nonbo

Karsten Nonbo

Herlufmagle-Hallens cafeteria

Ravnstrupvej 1
4160 Herlufmagle

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

Generalforsamlinger
i venstre 

i Næstved kommune
i foråret 2010

Kære medlemmer
Hermed er en oversigt over datoer, tider og steder for afvik-

ling af dette forårs generalforsamlinger:

Tirsdag den 23. februar 2010 kl. 19.00: 
Vælgerforeningen i Susaa-Holmegaard. Herlufmagle-Hallen

Tirsdag den 23. februar 2010 kl. 19.30: 
Vælgerforeningen i Fladså. Kornmagasinet, Tappernøje

Torsdag den 25. februar 2010 kl. 19.00: 
Vælgerforeningen i Næstved. Handelsskolen Sjælland Syd

Torsdag den 25. februar 2010 kl. 19.30: 
Vælgerforeningen i Fuglebjerg. Fuglebjerg Kro

Torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.00: 
Kommuneforeningen for Næstved. 
Handelsskolen Sjælland Syd

Fra vores side vil vi meget gerne opfordre alle medlemmer til 
at deltage på jeres generalforsamlinger, dels for at bakke op 
om alle de øvrige medlemmer, som helt frivilligt har påtaget 
sig at udføre de opgaver, som er forbundet med at deltage i 
bestyrelsesarbejdet, dels for at udøve jeres indflydelse på de 
beslutninger, som skal træffes.

På generalforsamlingerne vil der blive mulighed for at del-
tage i politiske drøftelser, at give sin mening til kende om 
de beslutninger, som er truffet i det forgangne år, og måske 
også for at gå i konkret politisk clinch med et af vore byråds-
medlemmer, regionsrådsmedlemmer eller folketingsmed-
lemmer.

Og skulle du gå med et ønske om at få mulighed for at ud-
øve maximal indflydelse på udviklingen i Venstre i Næstved 
kommune, så kan du naturligvis også kandidere til en post 
som medlem af din bestyrelse – vi kan altid bruge nye kræf-
ter – og dermed nye ideer i arbejdet!

De detaljerede programmer er endnu ikke færdige, men de 
vil løbende blive opdateret på vores hjemmeside www.nae-
stved.venstre.dk, under punktet kalender. Så sæt allerede 
nu aftenen af til nogle hyggelige timer i selskab med et forhå-
bentlig stort antal andre medlemmer!

Med venlig hilsen og på snarligt gensyn
Bestyrelsesmedlemmerne i vælgerforeninger 

og kommuneforening



� Venstre i Næstved Kommune

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...

“Intet hærværk i Næstved nyt-
årsaften” lød den herlige over-
skrift først i det nye år i Sjæl-
landske... desværre kan man 
ikke skrive eller sige det samme 
om den politiske situation i 
Næstved efter Kommunalval-
get, for selv om Henning Jensen 
tabte en TREDIEDEL! og altså 6 
mandater, så klamrede Social-
demokraterne sig pinagtigt til 
magten via en mere end almin-
delig mærkværdig alliance med 
Socialistisk Folkeparti og Dansk 
Folkeparti. Én af de nyvalgte 
fra DF brugte mange store ord 
i valgkampen på alvorlig kritik 
af borgmesteren, så det synes 
meget mærkværdigt at han nu 
indgår som støtte for selvsam-
me borgmester...- det ligner lidt 
”politisk hærværk”!
Mere mærkværdigt er det i øv-
rigt at SF der ellers har meget 
travlt med at moralisere over 
for specielt os i Venstre om-
kring det at gøre det man siger, 
allerede på første arbejdsdag i 
det nye byråd indledte med at 
stemme lodret imod SF’s EGET 
forslag om at have 2 byråds-
møder pr. måned for at sikre 
en ordentlig behandling af sa-

gerne! Torben Nielsen, der el-
lers gerne og ofte moraliserer 
over for andre, beviste allerede 
her at SF nærmest kan beteg-
nes som “DF-support” i næste 
byrådsperiode der tegner mere 
spændende end længe.
For gad vide om denne uhellige 
alliance af S-SF-DF har visio-
ner og kompetence til at styre 
Næstved Kommune igennem 
de store udfordringer der tårner 
sig op, og hvor besparelsesfor-
slagene allerede flyder frem... 
- jeg tror det ikke!
Via et godt etableret samarbej-
de med RV og K, har Venstre nu 
en enestående mulighed for at 
være kritisk - men konstruktiv 
- opposition, uden at skulle ind 
og være redningskrans for det 
nyslåede 3-kantssamarbejde 
med Henning Jensen (tjah, 
hvor længe mon...?) og siden 
Carsten Rasmussen som borg-
mester, og der er ingen tvivl 
om at de næste 4 år dermed vil 
være en glimrende bane at ud-
folde hele Venstres projekt for 
Næstved Kommune på, sådan 
at den fremgang vi fik allerede 
17-11, vil forstærkes klart, og 
endelig udløse det skift i styret 
for Næstved  Kommune som vi 
så bittert trænger til - og som 
borgerne jo med al ønskelig ty-
delighed bekræftede med valg-
resultatet. Næste gang skal vi 
blot endnu tydeligere gøre det 
klart for samtlige vælgere at 
der kun er 1 parti som sikrer 
den rigtige politik for Næstved 
- nemlig Venstre!

Lad os komme i gang! –
Godt Nytår!

Venligst
 Flemming Jay

Flemming Jay

Godt Nytår...
Informationer fra

bestyrelser
til medlemmer:

I bestyrelsen har vi i de seneste år brugt nogen tid på 
at drøfte, hvordan vi på den mest effektive og samti-
dig enkle måde kan sikre, at vi til enhver tid kan holde 
vore medlemmer orienterede.

Drøftelserne har spændt vidt, og der er bragt mange 
gode forslag frem. Men én ting er sikkert – dette vort 
medlemsblad bliver vi fortsat ved med at udgive, også 
selv om vi må erkende, at det koster os nogle penge, 
som vi måske hellere ville spare op til valgkamp.

Men en anden særdeles vigtig og effektiv kanal til at 
udsende informationer er ved at sende e-mails ud til 
alle medlemmer. Det er i dag en meget enkel metode, 
hvor vi med få tryk på tastaturet kan sende den sam-
me information ud til alle, uden at det koster penge, 
og samtidig kan informationerne komme ud, mens de 
fortsat er helt aktuelle.

Næstved Vælgerforening brugte denne metode til at 
sende nyhedsmails ud til de medlemmer, som man 
havde registreret en mailadresse på, om nyheder og 
andre vigtige elementer i løbet af valgkampen. 

Vi vil meget gerne bruge denne form for kommunika-
tion betydeligt mere fremover. Derfor skal vi opfordre 
jer medlemmer, hvis mailadresse vi ikke måtte være i 
besiddelse af i dag, om snarest at sende en mail til

venstrenet@svinggaard.dk 
hvor modtager af mailen er vores Webmaster Alfred 
Thomsen.

I mailen må I meget gerne anføre, hvilken lokal vælger-
forening, I er medlem af, så vil Alfred fordele mailene 
rundt til den enkelte forening. Når vi har registreret 
jeres mailadresse, vil I automatisk modtage nyheds-
mails fremover, når vi har fået systemet til at fungere 
for hele vores medlemskreds.

Med venlig hilsen

Jørn Frydenlund
På vegne af bestyrelsen for 

Venstre i Næstved kommune

Jørn
Gul seddel
En enkelt linjeafstand mere  efter denne mailadresse.
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de kommende opgaver i Folketinget mange tak for valget

År 2010 ligger foran os. Nye ud-
fordringer og nye opgaver står 
i kø. På mine kerneområder, 
forsvars-, trafik- og retsudvalg, 
kommer der store udfordringer.
Vi skal i gang med det nye for-
svarsforlig. Det lykkedes os 
heldigvis at tilføre området 600 
mio. kr. mere årligt – trods mod-
stand fra S og SF. Nu er paradok-
set så allerede kommet: S og SF 
råber på flere midler til vore sol-
dater. Men det kan jo kun ske, 
netop fordi vi fik flere midler 
– mod deres vilje. Ja, logikken 
kan være paradoksal. Vor op-
gave bliver også at effektivisere 
på det indenlandske område og 
så bruge flere penge på træning 
og beskyttelse i missionsområ-
derne. Det kan godt komme til 
at koste kaserner i fremtiden. 
Det netop afsluttede trafikfor-
lig gav goder til os i Sydsjæl-
land. Omfartsvejen nord om 
Næstved, ny udvidelse af Køge-
bugtmotorvejen, ny ringvej om 
Slagelse med tilkørsel fra Ant-
vorskov kaserne til motorvejen 
mod Fyn, ny jernbane over Køge 
og Ringsted, opgradering mel-
lem Ringsted og Vordingborg 
samt nye stationer i Glumsø 
og Lundby. Nu bliver opgaven 
at holde tingene i kog og følge 
op, således vores projekter bli-
ver først færdige. Det er jo ting, 
som ta’r tid, men jeg skal nok 
holde et vågent øje med, at det 
ikke ta’r unødig lang tid. 
På retsområdet kommer der 
nye tiltag i forhold til trafiksik-
kerhed. Antallet af dræbte er 
heldigvis faldende igen. Men 

300 dræbte om året er al for 
mange. Tænk på massehyste-
riet, når en veterinær sygdom 
slår 4 mennesker ihjel. Tænk, at 
2 ulykker med 3 dræbte i sove-
busser totalt forbød disse – og 
så var det endda ikke engang de 
sovende passagerer, men chauf-
fører og guide, som døde. Hvor 
er massehysteriet henne, når 
folks uafladelige snak i mobil-
telefon i trafikken slår mange 
ihjel? Jeg vil vove den påstand, 
at det drejer sig om mindst 20 
om året. I øjeblikket arbejder jeg 
på at bevise det, men det er en 
kamp op ad bakke for at få en 
bedre ulykkesstatistik, som ikke 
bare fortæller om ulykkernes 
virkning men om årsagerne. Jeg 
har holdt flere møder med både 
Transport- og Justitsministre 
om emnet – og nu ser det ud til 
endelig at lykkes….de har i al fald 
nedsat en arbejdsgruppe, som 
skal komme med løsningsfor-
slag til bedre statistik. Ting ta’r 
tid i Folketinget. Som eksempel 
kan jeg jo nævne, at én af mine 
mærkesager fra min første valg-
kamp i 1998 om tvangsbort-
adoption, netop blev vedtaget i 
sommers. Men det var også en 
kamp hele vejen rundt, inklusiv 
mit eget parti. 

Venlig hilsen og 
Godt Nytår

Karsten Nonbo

Indledningsvis ”Mange tak for val-
get”. Jeg indrømmer gerne at ar-
bejdet i byrådet bliver mere spæn-
dende jo længere tid man er med. 
Ikke mindst fordi jeg endnu engang 
får lov til at beskæftige mig med 
det som har min største interesse, 
Teknik og Det grønne. Det grønne 
ganske vist i Lokaldemokratiudval-
get grundet en politisk studehan-
del. Dette udvalg var økonomisk 
i letvægtsklassen i sidste periode, 
og når man er kommet til at kende 
Lene Koustrup Madsen, må man 
medgi’ at hun ikke er en politisk 
letvægter. Så at hun har fået truk-
ket mere over til sit udvalg kan ikke 
overraske. Lene står ved sine me-
ninger, så det kan godt blive et ud-
valg hvor vi vil krydse nogle klinger. 
At det med rette kan kaldes en stu-
dehandel skyldes at udvalget skal 
betjenes af to forvaltninger, hvilket 

virker helt forkert i en sparetid. 
Nu tør jeg godt løfte sløret for, at 
jeg for ca. 7 år siden lavede en aftale 
med daværende teknisk direktør 
Jacob Madsen. Den gik ud på, at 
hvis der opstod uenighed mellem 
Per Andersen og Mikael Rex, så det-
te kom til at fremgå af referatet, så 
skulle jeg give cognac. Per Andersen 
er nu gået hjem så det kom aldrig til 
at ske. For vores del fra Venstre må 
vi medgive at Per strakte sig langt 
for at opnå enighed, og det har vi 
draget fordel af. Vi har dog gået 
imod nogle afgørelser i modsæt-
ning til DF. Lars Hoppe plus en ung 
SF’er jokerne i det nye udvalg. Lars 
kender jeg, og han har helt sin egen 
vinkel på tingene, så også her ven-
ter en spændende periode.
Børn unge udvalget er gået til Kar-
sten. Udvalget er et ja eller et nej 
udvalg, og sagerne er i 95% af tilfæl-
dene så oplagte at man kun kan sige 
ja. Men det er lidt et ta’ selv bord for 
samfundets svageste. Advokatbi-
stand, kørsel og sagsbehandlere er 
alt sammen ting, som lovgivningen 
fastsætter. Jeg misunder på ingen 
måde disse mennesker, men penge-
ne går altså fra normalområdet, og 
her oplever mange at blive udsultet. 
Så Karsten, der bliver nogle erfarin-
ger at tage med på borgen.

Alle læsere ønskes et godt nytår.
Med venlig hilsen

Elmer Jacobsen
eljac@naestved.dk

Karsten Nonbo Elmer Jacobsen



Tusind tak for den store op-
bakning jeg fik til såvel byråds-
valget som til valget til Region 
Sjælland.
Det er en kæmpe glæde, når 
man som jeg er blevet gen-
valgt siden 1978 at opleve, at 
der stadig
er vælgere som bakker én per-
sonligt op i hverdagens gen-
nemførelse af den politik, vi i
Venstre arbejder på at give et 
praktisk indhold i forhold til 
borgerne.
Valgkampe er mange ting men 
også gode anledninger til at få 
tænkt tanker og se tingene i 
såvel erfaringernes skarpe og 
afslørende lys som i den kom-
mende periodes muligheder. 
Der er altid ændrede forud-
sætninger og muligheder, 
men også ændrede spillereg-
ler efter et valg.

Det er brugbare overvejelser, 
der kommer ud af valgkampe, 
for der er gennemgående træk
at lære af. Indenfor alle partier 
og blandt alle os, der stiller op:
Uanset om der er blevet stemt 
til de små kommuner, de sam-
menlagte kommuner, de sam-
menlagte amter eller de nye 
regioner, har valgresultater 
altid svinget og resulteret i tab 
og gevinster. Men én kends-
gerning har aldrig ændret sig 
over tid: Fravalg af andre er 
ikke automatisk ensbetydende 
med tilvalg.
Det gør politik interessant, 
medrivende, dramatisk og dy-
namisk. Derfor er jeg glad for 
mit genvalg. Der er ikke noget 
mere inspirerende til at holde 
engagementet kørende og blo-
det rullende.
Og rulle gør det fra begyndel-
sen. Det er en alvorlig sag, at 
man forsøger at klemme by-
rådet med en administrativ 
tilrettelæggelse af udvalgenes 
mødehyppighed. Jeg må fast-
slå, at det i henhold til styrel-
sesloven er op til de enkelte 
udvalg selv at tilrettelægge 
udvalgsarbejdet. Konsekven-
sen med færre møder og lan-
ge dagsordener i forhold til 
borgerne vil få en lang hale af 
utilsigtede forsinkende virk-
ninger i sit kølvand.
Godt nok skal Næstved ikke 
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valgresultater og arbejde på nye betingelser

Kirsten Devantier

God-Bedre-Næstved prisen
God-Bedre-Næstved prisen blev lanceret i efteråret, 
hvor indsamlingen af gode ideer til at gøre Næstved til 
en bedre kommune startede.
Ideer har indtil årsskiftet kunnet indsendes i følgende 
kategorier:

1. Forslag til initiativer, der kan gøre det bedre at 
være borger i Næstved

2. forslag til initiativer, der kan gøre det bedre at 
være virksomhed i Næstved

3. forslag til initiativer, der kan gøre det bedre at 
være ansat i Næstved Kommune.   Sidstnævnte ka-
tegori er blevet til at omfatte forslag til effektivi-
sering/forbedringer af kommunens aktiviteter.

Dommerpanelet skal mødes i januar og vurdere de 
indkomne forslag.   Det bedste forslag i hver kategori 
belønnes med en symbolsk pris og et certifikat.   Det 
er således første år for prisens uddeling og derfor må 
antallet af ideer anses for tilfredsstillende.

Der er også etableret en Facebook-gruppe ”God-Bed-
re-Næstved”, som alle opfordres til at støtte og blive 
medlem af.

Mere om God-Bedre-Næstved-prisen på Vælgerfor-
eningen Venstre i Næstved’s generalforsamling.

Lani Bannach, Næstformand.

operere som en sognekom-
mune med politisk behandling 
af småting, men vi må som 
folkevalgte også være meget 
bevidste om, at forbindelsen 
mellem os og borgerne er det 
kommunale selvstyres kerne. 

Og en vigtig del af vores legiti-
mitet i det kommunalpolitiske 
arbejde.
Så på med arbejdshandskerne!

Af Kirsten Devantier



Sådan vil jeg indlede dette 
årets første indlæg til vores 
medlemsblad. For selvom det 
nye år allerede er godt i gang, 
så skuer jeg alligevel tilbage 
til det nyligt overstået kom-
munalvalg. Jeg skylder jer alle 

en stor tak for den støtte og 
opbakning jeg mødte gennem 
hele valgkampen. Anden gang 
var lykkens gang for mig - og 
nu kan jeg pludselig skrive by-
rådsmedlem på mit CV.
Titlen som kommunalpoliti-
ker forpligter, og  det er med 
stor ydmyghed, men også en 
vis stolthed, at jeg nu vil gå i 
gang med de mange og udfor-
drende opgaver. Den første 
store udfordring man møder 
som nyvalgt, er hele spillet 
omkring forhandlingerne med 
hvilke udvalgsposter man får. 
Jeg var een af dem som måtte 
rykke, for at rokaden kunne gå 
op, men set i nytårets og 2010’s 
klare lys, så er jeg egentlig rigtig 
godt tilfreds. 
Min nye spillebane bliver ud-
fordringerne i sundhedsudval-
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tak for valget

Charlotte Mathiesen

aktivitetskalender 2010:
På denne plads plejer vi at opliste de aktiviteter, som vi på nuværende tidspunkt har planlagt 
for året.

Imidlertid må vi erkende, at vi endnu ikke er kommet i gang med at planlægge aktiviteterne 
for 2010, da vi brugte al vores tid og alle vore kræfter i efteråret på valgkampen og de aktivi-
teter, som var forbundet med den.

Dog henviser vi til andet sted i bladet, hvor vi har anført dato, tid og sted for afvikling af vore 
GeNeRAlFORSAMlINGeR.

Og så skal vi selvfølgelig gøre jer opmærksom på, at vi igen i 2010 afholder vores store, spæn-
dende 

Grundlovsmøde lørdag den 5. juni på Broksø Gods
I år bliver gæstetaleren Venstres næstformand og Danmarks skatteminister Kristian Jensen. 
Vi har endnu ikke helt fastlagt programmet, men vi tror på, at vi igen starter mellem kl. 9.30 
og 10.00, og som altid runder af med mulighed for en frokost i det grønne ca. kl. 13.

Nærmere vil følge på vores hjemmeside www.naestved.venstre.dk. Her vil du naturligvis også 
kunne følge med i alle de øvrige aktiviteter, som vores Aktivitetsudvalg og bestyrelser vil til-
rettelægge i årets løb.

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.

get, såvel som i kulturudvalget 
og sidst men ikke mindst lokal-
demokratiudvalget. Der bliver 
helt sikkert masser af dilemma-
er man skal udfordres på, såvel 
som jeg også er sikker på at eti-
ske og eksistentielle dilemmaer 
vil udfordre mine politiske vær-
dier - for hvordan er det man 
skal forholde sig i rollen som 
kommunalpolitiker? 

Det ved jeg ikke helt, men jeg 
kan bruge mine menneske-
lige kundskaber, sunde fornuft 
og faglige kompetencer i mit 
brændende engagement og vir-
kelyst til at være med til at bi-
drage til de bedst mulige løsnin-
ger i kommunalpolitik.
 

Venlige hilsner
Charlotte Mathiesen



Tlf. 55 56 42 50

Mobil 20 45 10 81 
Fax 55 56 50 45

FLADSÅ
ELEKTRIKEREN A/S

- din lokale el-fagmand...

Nonbo & Bonde
Ringvej 43 B

Ring
4750 Lundby

55 76 75 00

Fårup
Gartneri

Fårupvej 3, Fårup
4700 Næstved

Tlf. 55 76 19 92

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

BYGLP
A
P
S

23 64 51 40

årets julearrange-
ment var atter en 

stor succes:

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

Venstre i Næstved Kommune�
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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.
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v/Jess Varming

Regionsvalget blev præcis så 
spændende som forventet. 
Venstre fik et rigtig godt valg, 
men ”som kortene er kastet” i 
flere sjællandske kommuner: 
Støtten til et tabende socialde-
mokrati blev sikret ved hjælp af 
SF og DF. 
Sidstnævnte naturligvis tog sig 
godt betalt, sådan som nøgle-
partier altid gør og til alle tider 
har gjort.

S havde ikke noget godt valg 
men tog ”forskud på januar-
udsalget” og sikrede sig den 
formandsstol, som partiet har 
sukket og sukket efter siden 
første regionsvalg.
Venstre, konservative og radi-

kale valgte enstemmigt at gå 
ind i konstitueringen for at sik-
re sig indflydelse, baggrunds-
viden, information og med-
bestemmelse på ikke mindst 
sygehusvæsenets fremtid. Men 
også for at få pladser til indfly-
delse og borgerlige fingeraftryk 
på resten af regionens arbejde.
I skrivende stund er den meget 
omfattende konstituering ikke 
på plads i de sidste detaljer, og 
belært af erfaringer fra og om 
den slags, kan jeg kun tale for 
mig selv. Og med alle forbe-
hold.
Går det som forventet i dette 
øjeblik får jeg plads i for-
retningsudvalget, skal være 
formand for psykiatri- og so-
cialudvalget samt medlem af 
sundhedskoordinations-udval-
get og det sundhedspolitiske 
kontaktudvalg. 
Det helt store emne bliver na-
turligvis placeringen af det 
hovedsygehus, som Venstre 
bragte ind i debatten, da de 
oprindelige sygehusplaner blev 
skudt ned fra centralt hold. 
Derfor er vi også optaget af, 
at regionen får den kvalitet på 
sundhedsområdet, som vi poli-
tisk kan skaffe, men én ting er 
sikkert inden sidste runde: Der 

Kirsten Devantier

Januar-udsalg i november og en sygehus-afgørelse

er nogle som bliver skuffede, 
når slaget om placeringen går 
i gang.   
Den anden store opgave er i 
skrivende stund mere konkret. 
Vi starter opførelsen af det nye 
psykiatrihospital i Slagelse. Det 
er mange år siden, der i Dan-
mark sidst er blevet bygget et 

hospital for den gruppe af pa-
tienter, og her står vi overfor en 
meget spændende og vigtig op-
gave, som vi på forhånd ved, at 
mange både her i Danmark og 
vores nabolande vil følge med 
meget stor opmærksomhed.        

Af Kirsten Devantier    

I denne søde juletid er der noget 
der hedder advendtsgaver, en af 
disse gaver stod Henning Jensen 
og Co. for. Valget var lige over-
stået så kom den første melding, 
besparelser på skole området, 
det viser sig nu at de tildelte mid-
ler ikke rakte. Skolebestyrelser, 
lærerne og fagpersoner har gjort 
opmærksom på problematikken 
flere gange, men man overhørte 
desværre advarslerne. Det er 
sjovt at man ikke vil have løst 
en mindre opgave, man venter 
til der kommer en stor regning. 
Når man så omsider har set kon-
sekvensen fralægger man sig an-
svaret, og giver den melding at 
det må skolerne selv klare. Så hvis 
vi skal kunne indrette os trygt og 

godt, må det kræve flere midler 
til folkeskolerne, hvis flertals 
gruppen vil have Danmarks bed-
ste folkeskoler i Næstved, skal 

adveNtsGaver

Henrik Nielsen
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Netværket

liberale Venner
Det er da noget for dig...

Vi er en flok Venstre-veteraner, der er i fuld gang med 
at opbygge et venne netværk. 
Efter mange år i organisationsarbejdet savner vi 
hinanden og det hyggelige samvær kombineret med 
spændende oplevelser med mennesker med grund-
læggende liberale holdninger.

Som indledning har vi haft Svend Erik Hovmand til
at fortælle om sit liv på Christiansborg og Femern 
forbindelsen.
Senere har vi været på rundvisning og til smagsprøv-
ning på Arla Foods i Slagelse.
Den 1. december 2009 var der vinsmagning hos 
Holte Vinlager i Østergade, hvor kromand Johannes 
Christoffersen  krydrede vinen med sjove historien 
fra tiden på Menstrup Kro.

Næste arrangement er endnu ikke fastlagt, men bli-
ver formentlig i forbindelse med vores årsmøde i maj 
måned.

Vi er nu 32 medlemmer i Liberale Venner, og alle libe-
rale (også uden medlemskab af Venstre), der har
lyst til at være med, er særdeles velkomne. Det ko-
ster kr. 100,- pr. år at deltage, og brugerbetaling kan 
forekomme ved arrangementerne. Styregruppen til-
rettelægger årets arrangementer, og der satses på fire 
årlige begivenheder incl. netværkets årsmøde.

Du er også velkommen til at kontakte en af 
styregruppens medlemmer, som er:

Mogens Dalby – tlf. 55 72 24 00 
Jan Elvang – tlf. 50 85 28 20 
Annelise Petersen – tlf. 55 73 95 85 
Helmer Jensen – tlf. 55 44 21 07 
Jens Bragh-Andersen – tlf. 55 72 52 57
Jette Jespersen – tlf. 55 44 11 84
Knud-Erik Madsen – tlf. 55 72 24 01

En ny periode på 4 år i Næstved 
Byråd blev en realitet ved valget 
den 17. november 2009. Jeg fik 
et meget flot valg og vil takke 
alle der stemte på mig. Også tak 
til de øvrige på Venstres liste 
for et godt samarbejde. Jeg skal 
gøre mit yderste for at leve op til 
det arbejde der venter. 
Jeg er kommet ind i teknik og 
miljøudvalget. Næstved Havns 
bestyrelse og NK kloakforsy-
ningen. Det har været en spæn-
dende tid der er gået og jeg tror 
og håber det bliver endnu mere 
spændende i den kommende 
valgperiode.
Det var en mærkelig udgang på 
valgresultatet. Henning Jensen 
tabte 6 mandater, som gik til SF 
og DF, som ellers har fulgt Hen-
ning i alt hvad han har lavet i de 
sidste 3 år i Næstved Byråd. Det 

må være landspolitikken der slår 
igennem. SF Villy effekten, som 
ellers er blevet helt borgerlig på 
det sidste, selv EU er acceptabelt 
og forbeholdene skal væk. DF 
får også et godt valg på grund 
af man vil jage mennesker med 
en anden hudfarve ud af landet, 
hvor er det medmenneskelige 
henne? Derfor er jeg glad for 
at repræsentere Venstre, som 
står for en human politik på det 
område. Vi skal selvfølgelig ikke 
sidde med hænderne i skødet i 
den nye periode, men prøve at 
påvirke beslutningerne med vo-
res politik, som vi har fremlagt 
før valget. Det er vores mål i det 
nye byråd.

Jeg ønsker alle et godt nytår, 
det får vi brug for.

Med venlig hilsen
Otto Poulsen

Jeg er glad for at repræsentere venstre

Otto Poulsen

der ske handling NU, for det er 
vores alle sammens fælles frem-
tid. Man må heller ikke glemme 
lærerne, som er kede af at de ikke 
fremover kan give den optimale 
undervisning, og forældrene kan 
med rette kræve en ordentlig 
skolegang til deres børn. Så det 
bliver spændende og se hvad løs-
ningsmodel der bliver valgt, for 
det bliver nok ikke nemt med den 
flertalskonstellation. Så der er al-
lerede lagt et emne på vores plat-
form som vi kan tage afsæt fra, 

til kv13, for også til den tid vil vi 
have et skudsikkert valgprogram. 
Så vil vælgerne også i højere grad 
kunne se forskel. Men bag en pe-
riode med lidt skyer, er himlen 
altid blå, for i 2013 er det Venstre 
der er på.
Til slut ønskes i alle en et lyk-
kebringende nytår.

Venlig hilsen
Henrik Nielsen

Kometvej 26, 
4700 Næstved.

Husk!
Hvis hvert

medlem bare
tegner et nyt

medlem
- så har vi
dobbelt så 

mange
medlemmer 
til næste år.
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Formand, Jørn Frydenlund 
Edith Rodesvej 86
4700 Næstved  
Vælgerforening Næstved
5573 7397  •  6170 7397
 j.frydenlund@stofanet.dk  

Næstformand, Niels True
Sølperupvej 5A
4733 Tappernøje
Vælgerforening Fladså
5599 2728  •  2338 4359 
ntrue@get2net.dk  

Sekretær, Ulla Malling
Kildebakken 29, Everdrup
4733 Tappernøje
Vælgerforening Fladså
5556 4005 
jumalling@mail.dk  

Kasserer, lars Ingemann
Skolevej 27, Fodby
4700 Næstved
Vælgerforeningen Næstved
5544 5303  •  2014 1407 
li@elmodan.dk  

Steffen Juul Rønnow
Wesselvej 2
4700 Næstved
Vælgerforening Næstved
3325 3360  •  2396 3360 
steffenjuul@get2net.dk

Charlotte Mathiesen
Hedetoften 47
4700 Næstved
Vælgerforening Næstved
8243 6610  •  2758 6444 
charlottemwmathiesen@stofa-
net.dk
cmmt@regionsjaelland.dk
 
Knud Kjaergaard
Sandbypark Allé 6
4171 Glumsø
Vælgerforening 
Suså/Holmegaard
5764 3110  •  2374 6810 
knkjaerg@post5.tele.dk 

Pia Belhaiba
Mågevænget 16
4160 Herlufmagle
Vælgerforening 
Suså/Holmegaard
5550 2116 
piabelhaiba@hotmail.com  

Kristian Ahrensbach
Birkebakken 7
4160 Herlufmagle
Vælgerforening 
Suså/Holmegaard
5765 0090  •  4046 8580 
kah@dgs.dk  

Ole Rasmussen
Sandvedvej 37
4262 Sandved
Vælgerforening Fuglebjerg
5545 3097 
lisbeth.ras@get2net.dk

Karen Becker
Højbjergvej 22
4250 Fuglebjerg
Vælgerforening Fuglebjerg
5545 3706  •  3055 2364
karenbecker@tdcadsl.dk 

Jørgen Hansen
Klaksvej 15
4262 Sandved 
Vælgerforening Fuglebjerg
5545 6587  •  2169 7182
jpklaksvej@hotmail.com
  
Jørn M. Jacobsen
Hovedvejen 73
4733 Tappernøje
Vælgerforening Fladså
5506 5064  •  2096 5064 
jmj@tappernoje-el.dk  

Alfred Thomsen
Snesere Torpvej 30
4733 Tappernøje
Vælgerforening Fladså 
(og webmaster)
5556 5228  •  4037 5248 
venstrenet@svinggaard.dk  

Hans Bay
Elmevej 43
4171 Glumsø 
Vælgerforening 
Suså/Holmegaard
Formand for 
Kandidatbestyrelsen
2093 2936
hbc043@gmail.com  

Richard Petersen
Fårupvej 9, Fårup
4700 Næstved
Venstre i Region Sjælland
5576 1011 
 rp@rplaw.dk 

Visti Christoffersen 
Elmevej 45
4171 Glumsø
LOF
5764 6990  •  3093 2860 
visti.ch@vip.cybercity.dk

Natasha Thaysen, VU
Oddervænget 13, Brøderup
4733 Tappernøje
5596 0077  •  2859 8392 
natasha.thaysen@gmail.com 

Anette Silkensen, VU
Niels W. Gadesvej 94
4700 Næstved
2729 3516 
anettesilkensen@hotmail.com 
 
eli larsen (Suppleant)
Broksøvej 1
4160 Herlufmagle
Vælgerforening 
Suså-Holmegaard
5550 1454 
elarsen@tdcadsl.dk

Stig P. Hansen
Gerdrupvej 24
4700 Næstved 
Vælgerforening Næstved
Formand for 
Aktivitetsudvalget
2045 1173 
sph@topdanmark.dk

teleFoN- oG adresselIste 
veNstre I Næstved kommuNe


