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Grundlovsmøde 2010 
på Broksø Gods

Igen i år har Venstre fået lov til at afholde Grundlovsmøde i haven på Broksø Gods. Som noget 
nyt har vi indgået et samarbejde med Venstre i Faxe, så derfor er der i år tre talere.

Vi starter allerede kl. 09.45 og vi forventer at være færdige ca. kl. 13.00
Talere vil være Næstved Kredsens folketingsmedlem Karsten Nonbo, og Faxe Kredsens folketingskan-

didat Peter Madsen og som gæstetaler er det lykkedes at få Venstres næstformand Kristian Jensen. 
                                                                      

   

Når indgangen er betalt med 30 kr. (børn gratis) vil der være gratis kaffe og the og småkager. 
Der vil ligeledes være mulighed for at købe mad for 60 kr. i form af lækre grillpølser og 

kold kartoffelsalat. Samt drikkevarer.
Der vil være aktiviteter for børn, og i pauserne vil der være underholdning.

Mød op i det naturskønne område og få en mindeværdig dag. 
Vel mødt til grundlovsmøde 2010.

Broksø Gods, Broksøvej 60, 4160 Herlufmagle
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Formanden har ordet

Så er sæsonen 2010-2011 
skudt godt i gang. I alle 4 væl-
gerforeninger og i Kommune-
foreningen har vi afviklet årets 
generalforsamlinger, og det er 
igen lykkedes at samle nogle 
gode og slagkraftige bestyrel-
ser, som skal løfte det kom-
mende års opgaver.

En af de vigtigste opgaver i 
år bliver arbejdet med at lave 
spændende arrangementer for 
vore medlemmer. Vi har netop 
fået nedsat et revitaliseret Akti-
vitetsudvalg, som især skal tage 
sig af denne opgave, og vi har i 
bestyrelsen lovet hinanden, at 
vi vil lægge hovederne i blød 
for at lave arrangementer, som 
vi alle vil synes er spændende, 
og hvor vore medlemmer vir-
kelig føler, at ”Vi får noget for 
pengene”.

Og udover at vi på denne 
måde vil pleje og forkæle vore 
nuværende medlemmer, vil 
vi samtidig have fokus på at 
hverve nye medlemmer. I lig-
hed med mange andre politiske 
foreninger må vi konstatere, at 
interessen for at tegne med-
lemskab er dalende, og det skal 
vi gøre noget ved. Også fra Ven-
stres Landsorganisation er der 
fokus på dette, og vi glæder os 
til opgaven.

I denne udgave af vort med-
lemsblad forsøger vi som no-
get nyt at behandle 2 temaer 

fra den lokale politiske hver-
dag mere indgående. Tema-
erne denne gang er ”Kommu-
nens økonomiske situation” 
og ”Skoleområdet i Næstved 
Kommune, især de små skolers 
fremtid”. Vi vil på denne måde 
søge at gøre vort medlemsblad 
endnu mere interessant for 
vore medlemmer, som således i 
endnu højere grad kan være op-
daterede. Vi håber, at alle tager 
godt imod denne nyskabelse, 
og vil arbejde videre med den i 
de kommende medlemsblade.

Kirsten Devantier gør i et 
indlæg andet sted i bladet sta-
tus over ”Sygehus-sagen” og 
den skandaløse beslutning, 
som Regionsrådet traf om at 
placere Regionens kommende 
hovedsygehus i Køge, klods 
op ad København, og den ikke 
mindre forfærdende beslutning 
om helt at nedprioritere Næst-
ved Sygehus i de kommende 10 
år. Kirsten har i hele forløbet 
kæmpet utrætteligt for Næst-
veds sag, og det kan ikke roses 
nok! Opgaven for Kirsten og re-
sten af Regionsrådet er nu at se 
på de muligheder, der reelt er 
for at undgå, at vores sygehus 
lukker helt ned, og de første be-
slutninger går da heldigvis lidt i 
vores retning. Men det bliver et 
hårdt arbejde, og vi vil i Venstre 
i Næstved kæmpe ufortrødent 
videre.

Vores regering under kyn-
dig ledelse af statsminister 
Lars Løkke Rasmussen har det 
hårdt i pressen for tiden. Det 
virker unægtelig nogle gange, 
som om store dele af pressen 
gerne ser et regeringsskifte ved 
næste Folketingsvalg, som skal 
finde sted i løbet af det næste 
1½ år. Jeg vælger nu at anlægge 
en lidt anden synsvinkel. Totalt 
set har denne regering utroligt 
godt styr på samfundets ud-
vikling, muligheder og trusler, 
ikke mindst fordi vi igennem 
de fede år konsekvent valgte at 
”spare op” til de dårlige tider, 

som væltede ind over hele ver-
den med finanskrisen. Derfor 
kommer der så stor fokus på 
emner, som reelt set er bana-
liteter! Og uanset hvor meget 
oppositionen forsøger at bilde 
befolkningen ind, at der ikke 
er styr på tingene, så er det en 
uomtvistelig kendsgerning, at 
Danmark fortsat er blandt de 
lande i både Europa og resten 
af verden, som hidtil er kom-
met bedst igennem krisen.

Og regeringen har også valgt 
at melde klart ud, at det allerede 
nu, mens krisen nok kun lige 
akkurat er begyndt at klinge af, 
er nødvendigt med en opstram-
ning af økonomien. Det gælder 
både for staten, regionerne og 
kommunerne. Og denne rege-
ring vil vel at mærke også klare 
denne udfordring uden at skrue 
på skatteskruen, således som 
Villy og Helle nærmest pr. auto-
matik ellers foreslår; tværtimod 
vil regeringen fastholde den 
igangsatte skattereform, som 
flytter skatten fra arbejdsind-
komsterne og over på en række 
andre områder.

Kommunerne er blevet 
advaret om, at dette års for-
handlinger om deres økonomi i 
2011 vil ske på basis af en ”nul-
løsning”. Ikke en nedskæring, 
men en fastholdelse af dette 
års økonomiske niveau med 
regulering for inflationen. Med 
den nyvalgte S-formand for 
Kommunernes Landsforening 
i spidsen er dommedagsprofe-
tierne skingert skreget ud over 
os alle om kommende nedskæ-
ringer for børn, ældre og andre 
”svage” grupper. Og senest har 
KL krævet ikke mindre end 24 
milliarder kroner til genopret-
ning af de kommunale veje, 
hvor vedligeholdelsen har væ-
ret et yndet spareområde i åre-
vis; og nu skal staten da selvføl-
gelig betale regningen.

Det er min påstand, som så 
glimrende kom til udtryk gen-

nem Kolding kommunes nu 
forhenværende kommunaldi-
rektør artikel i Jyllands Posten 
for nylig, at der i aller højeste 
grad er basis for at gennemføre 
de nødvendige effektiviseringer 
og rationaliseringer i alle de nye 
store kommuner, så de nødven-
dige midler til at undgå nedskæ-
ringer i kerneområderne kan 
findes. (Det er i den forbindelse 
beskæmmende, at en Venstre-
ledet kommune reagerer med 
at ”fritstille” kommunaldirektø-
ren på denne baggrund!). Men 
også i Næstved Kommune er der 
store muligheder for at finde de 
nødvendige midler ved effektivi-
seringer – en proces, som skulle 
være påbegyndt for flere år siden, 
men hvor ledelsen i vores kom-
mune desværre – igen – svigtede 
deres ansvar, som også påpeget i 
indlæg andetsteds i bladet.

Som det fremgår af forsiden, 
arrangerer Venstre i Næstved 
igen i år et stort Grundlovs-
møde i de smukke omgivelser 
på Broksø Gods. Som noget nyt 
er vi gået sammen med Venstre 
i Faxe Kommune om arrange-
mentet, og det glæder vi os til. 
Vi håber, at dette samarbejde 
vil blive styrket fremover, og 
vi glæder os til også at møde 
Faxe-kredsens folketingskan-
didat Peter Madsen som taler, 
sammen med vores medlem af 
Folketinget Karsten Nonbo og 
ikke mindst Venstres næstfor-
mand, tidligere skatteminister 
Kristian Jensen. Vi håber på et 
stort fremmøde af medlemmer 
fra både Næstved og Faxe – vi 
har lejet en del ekstra borde og 
stole.

Til slut vil jeg som altid opfor-
dre til at følge med på vores 
hjemmeside:
www.naestved.venstre.dk, 
hvor vi løbende gør vort bedste 
for at følge udviklingen dag for 
dag i vores politiske omverden.

God sommer til alle, og på gen-
syn den 5. juni på Broksø Gods.

Med venlig hilsen
Jørn Frydenlund

Formand for Venstre i 
Næstved Kommune

Jørn Frydenlund
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Vel vidende at kommunal økono-
mi ikke er det mest interessante 
at forholde sig til, vil jeg alligevel 
forsøge at beskrive enkelte af de 
økonomiske forhold der hersker i 
Næstved Kommune. 
Næstved Kommune har i sine vi-
sioner besluttet at kommunen vil 
være den ”Ledende Kommune” 
i Regionen, hvilket er et godt og 
flot mål at sætte sig. 
Skal målet nås, må kommunen 
hele tiden sammenligne sig med 
de kommuner i regionen der gør 
det bedst, ikke blot de næstbed-
ste, for så når vi aldrig målet. 
Det mest troværdige sted at sam-
menligne kommunernes service-
niveau og økonomi, er på Inden-
rigsministeriets hjemmeside, her 
findes kommunale nøgletal for 
samtlige landets 98 kommuner. 
Kommunalreformens mål var 
blandt andet at skabe mere ro-
buste kommuner, der kunne løse 
større opgaver, og samtidig sikre 
borgerne en bedre service. 
Kommunens handlefrihed er bl. 
a. afhængig af det økonomiske 
råderum altså likviditeten/kas-
sebeholdningen. I 2004 var den 
samlede kassebeholdning i de 
fem, - nu sammenlagte kom-
muner -, på ialt 415 mio.kr. En 
manglende økonomisk styring 
har sammen med en urealistisk 
budgetlægning, reduceret kom-
munens kassebeholdning til ca. 
40 mio. ved udgangen af 2009, til 
trods for at der i perioden er ind-
ført dækningsafgift med et årligt 
provenu på ca. 30 mio. 

Næstved og Roskilde er Regionen 
to største kommuner, - altså må 
en sammenligning af de to kom-
muner også være relevant, begge 
socialdemokratisk styrede. 
Det første tal der springer i øj-
nene, er faktoren, der angiver for-
holdet mellem opkrævet skat og 
kommunens tilbudte service. 
Indenrigsministeriet definerer 
skat/service-forholdet således: 
Forholdet vil for hele landet pr. 
definition være lig med 1. Har en 
kommune et skat/service forhold 
med en værdi mindre end 1, an-
giver det at kommunen tilbyder 
en relativ høj service i forhold til 
den skat kommunen opkræver, 
medens en værdi større end 1 be-
tyder at borgeren i kommunen be-
taler en relativ høj skat i forhold til 
den service kommunen tilbyder. 
Roskildes værdi er 0,96, Næst-
veds værdi er 1,05. 
Uanset Roskilde har et højere ud-
skrivningsgrundlag end Næstved 
Kommune, så fortæller Inden-
rigsministeriets beregninger, at 
Roskilde forvalter og udnytter 
de opkrævede skatter bedre end 
Næstved Kommune gør. 
På flere områder bruger Næstved 
Kommune færre penge på ser-
vice end Roskilde gør, det lyder 
umiddelbart fornuftigt, men det 
gælder desværre på alle de kom-
munale kerneområder. 
Folkeskolen: Næstved Kommu-
ne (NK) bruger netto ca. 3500 kr. 
mindre pr. elev pr. år end Roskilde 
Kommune (RK). 
Ældreområdet: NK bruger net-
to pr +65 årig ca. 7800 kr. mindre 
end RK bruger. 
Børnepasning: NK bruger netto 
pr. 0-10 årige 8700 kr. mindre pr 
0-10 årige end RK bruger. 
Teknisk område bl. veje: NK 
bruger netto pr. indbygger ca. 
1500 kr. mindre pr. indbygger 
end RK bruger. 
Selv om det naturligvis ikke ude-
lukkende er beløbsstørrelserne, 
der er afgørende for den service 
der ydes på de enkelte områder, 
så er der trods alt en sammen-
hæng mellem pris og kvalitet. 
Det er derfor Venstres opfattelse, 

at skal NK leve op til sine visioner 
og borgernes forventninger, så 
kan der ikke ske yderligere ned-
skæringer på nævnte områders 
vitale opgaver. 
Naturligvis ser vi gerne rationali-
seringer, der kan nedbringe om-
kostningerne uden det sænker 
servicen. 
Helt naturligt stiller Venstre 
spørgsmålet, ”Hvor vil I så finde 
pengene, når I ikke vil skære i ti-
metallet o.s.v.” 
To steder skiller Næstved Kom-
mune sig klart ud med et stort 
merforbrug i forhold til Roskilde. 
For det første forbruger Næstved 
Kommune 11934 kr.pr. indbyg-
ger mellem 17 og 65 år på forsør-
gelsesudgifter, eller 2900 kr. mere 
end Roskilde. 
Forsørgelsesudgifter omfatter bl. 
a. kontanthjælp, sygedagpenge, 
førtidspensioner, revalidering og 
personlige tillæg. 
Da der i Næstved Kommune bor 
ca. 50.000 i denne aldersgruppe 
har Næstved Kommune en mer-
udgift i forhold til Roskilde Kom-
mune på 145 mio. 
Det er ikke Venstres forventning, 
at vi i en håndevending kan kom-
me på niveau med Roskilde, men 
der er et utroligt stort beløb som 
udgangspunkt, så med større fo-
kus og med en endnu mere mål-
rettet indsats, kan der overføres 
midler fra dette område til kerne-
områder eller kasseopbygning. 
For det andet på den kommunale 
administration. 
Udgifterne til administration er 
i Næstved Kommune øget fra 
5680 kr. pr. indbygger i 2007 til 
6340 kr. i 2010. 
I Roskilde Kommune er udgifter-
ne pr indbygger i samme periode 
kun øget med 80 kr. til 6084 kr. 
Næstved Kommune bør være 
mindst ligeså effektiv og dermed 
komme på niveau med Roskilde 
Kommune. Derfor skal admini-

strationsudgiften, - da vi er ca. 
80.000 indbyggere -, i forhold til 
budget 2010 hurtigst muligt re-
duceres med 27 mio. 
Ovenstående viser, at der er mid-
ler og muligheder for at fastholde 
og på visse områder forbedre ser-
viceniveauet på kerneområderne, 
og dermed forhindre de nedskæ-
ringer som er foreslået i budget-
strategi 2011. 
Venstre har sammen med R, C 
og DF foreslået, at budget 2010 
genåbnes, hvilket indtil videre nu 
er accepteret af flertalsgruppen S, 
SF og Michael Rex. 
Det ville være politisk og økono-
misk totalt uansvarligt ikke at 
genåbne budget 2010, men blot 
se på reduktioner af de 50 mio. 
der allerede på nuværende tids-
punkt mangler i budget 2011. 
Venstre er med i budgetforliget 
for 2010, men en af forudsætnin-
gerne i budgettet var at regnskab 
2009 viste balance i forhold til det 
korrigerede budget. 
Vi mangler stadig at få regnskab 
2009, men forventningerne er et 
regnskab, der viser et merforbrug 
på langt over 50 mio., og dermed 
er forudsætningerne for indevæ-
rende års budget ikke mere til-
stede. 
Derfor bør budgettet genåbnes, 
gør vi det ikke nu, skubber vi blot 
problemet til 2011, men det er 
måske også flertallets ønske. 
Med de nuværende økonomiske 
problemer hjælper det ikke at 
lukke øjnene, og tro problemerne 
har løst sig selv, når vi lukker øj-
nene op igen. 
Det er mit indtryk at socialdemo-
kraterne i Næstved har prøvet 
dette flere gange, og jeg fornem-
mer, at de er klar til at gentage 
øvelsen. 

Med venlig hilsen 
Hans R. Hansen

Hans R. Hansen

”Ledende Kommune” i regionen
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Sygehusslaget om Næstved 
er langt fra slut. Virkelig-
heden har det jo tit med 
at  overhale de forkromede 
planer.                

Meget er sagt og skrevet ved-
rørende beslutningen om hvor 
regionens hovedsygehus og 
akutsygehuse skulle placeres. 
Enormt mange har ladet sig 
engagere og dermed tilkende-
givet, at det var og stadig er af 
afgørende betydning for mange 
mennesker.
Den side af sagen har været en 
stor og varm oplevelse for mig, 
og har givet mig både kræf-
ter og inspiration. At opleve 
et sammenhold og opbakning 
som aldrig før betyder, at der 
nu skal sættes alle kræfter ind 
på at fastholde det momentum, 
der trods alt er opnået. Vi skal 
videre, forstå at udnytte situa-
tionen, som den nu tegner sig, 
ved energisk og begavet at se 
muligheder som kan udvikles 
om end slaget om hovedsyge-
huset er tabt. 
Virkelighedens verden er jo 
præget af politiske og økono-
miske forandringer, som har 
det med at vise sig pludselig 
på grund af alverdens mærk-
værdige sammenfald. Derfor 
har jeg også en indbygget op-
timisme. Et slag er tabt men 
min erfaring siger mig også, at 
langtidsplanlægning nødven-
digvis også må finjusteres hvis 
den ikke skal ende i gold plan-
økonomi. Og glem ikke, at der 
vil gå mindst 10 år, inden man 
kan begynde at flytte ind på et 
nyt hovedsygehus.

 Hvorfor det gik galt
Men hvordan kunne sygehus-
planen i Region Sjælland gå så 
galt? Ganske enkelt fordi de 
scenarier hvor Næstved Syge-
hus var med som akutsygehus 
ikke have politisk flertal bag sig 
til at komme med i den endelige 
regionale plan med fire scenari-
er, som blev sendt i høring.
Så var der kun ét skud i bøssen, 
nemlig som hovedsygehus. Og 
i den forbindelse valgte mange 
af regionsrådets politikere at 
se på sagen ud fra spørgsmålet: 
Hvor ligge vores eget sygehus 
i forhold til akutsygehuse og 
hovedsygehus? Regionsrådets 
geografiske sammensætning af 
valgte medlemmer gjorde, at 
Næstved tabte.
Vi havde efter min bedste over-
bevisning det bedste projekt set 
med regionale øjne. Det er min 
sikre og klare overbevisning, 
at scenariet med Næstved som 
hovedsygehus bygget på bar-
mark og akutsygehuse i Ros-
kilde, Holbæk og Nyk.F. samlet 
betragtet er den bedste løsning. 
Det bygger jeg på saglige argu-

menter og faktuelle beregnin-
ger og beskrivelser for de kri-
terier scenarierne er analyseret 
ud fra – nemlig tilgængelighed, 
økonomi, optage- område og 
sidst men ikke mindst – regio-
nens ansvar for en samlet re-
gional udvikling.
De store sygehuse skal naturlig-
vis placeres i de største byer for 
at understøtte deres potentiale 
som regionens vækstmotorer.
Som regionspolitikere skal vi 
tænke erhvervsudvikling, bo-
sætning, sundhed og regionens 
økonomi ind i vores samlede 
ansvar for Region Sjælland.
Men ak, sådan gik det ikke. Og 
set i lyset af at Region Sjælland 
både officielt og uofficielt beteg-
nes som ”Den usunde region” 
er det temmelig trist. Middel-
levetiden er meget lav. Blandt 
Danmarks 15 kommuner med 
lavest middellevetid ligger de 
otte i vores region:
De otte er Odsherred, Kalund-
borg, Slagelse, Sorø, Næstved, 
Vordingborg, Guldborgsund og 
Lolland. Det havde vel talt for, 
at et kraftcenter af et hovedsy-
gehus i Næstved ville have til-
ført borgerne forbedrede vilkår 
– Plus et sådan sygehus’ inspi-
rerende betydning for hele det 
sydlige Sjælland og Lolland/Fal-
ster.  Så nu er der virkelig noget 
at kæmpe for. Og jeg er gået i 
gang.

Nyt i Næstved
Således har jeg tilsagn om, at 
kræftafdelingen i Næstved 
styrkes med opstilling af en 
tredje stråle-accelerator. Her-
til kommer øget aktivitet med 
overflytning af gynækologi og 
kvindesygdomme fra Slagelse; 

det samme gør sig gældende 
for børneafdelingen. Hvad an-
går specialiserede funktioner 
har Sundhedsstyrelsen senest 
godkendt en række samlinger 
og videreudvikling af disse i 
Næstved. Hertil kommer opga-
ven med at opbygge en større 
og effektiv afdeling for plan-
lagt ortopæd-kirurgi. Et af de 
nøgleområder, der efter den 
nu vedtagne sygehusplan skal 
være en økonomisk krumtap i 
regions sjællands bestræbelser 
på at spare penge ved selv at 
behandle borgerne og dermed 
forsøge at skære ned på indlæg-
gelser udenfor regionen.

Planer og ønsker
Fordi vi som nævnt lever i om-
skiftelige tider under forskel-
lige vilkår og indflydelse udefra, 
føler jeg mig stærkt tilskyndet 
til at understrege, at kampen 
for en udvikling af Næstved 
Sygehus ikke er indstillet. Det 
er meget vigtigt hele tiden at 
holde øje med, hvad der sker og 
ikke mindst skal – og kan – ske 
på Næstved Sygehus.
Riget fattes som bekendt pen-
ge. Det rejser spørgsmålet om 
hvor mange penge vi får tildelt 
Region Sjællands sygehuspla-
ner, og hvor pengene bliver 
investeret. Vi skal jo huske på, 
at ”biksen skal køres” uanset de 
store planer. 
Det kan blive afgørende for sy-
gehuset hvordan det politiske 
landskabs aktører må indrette 
sig i fremtiden. 
Og det kan med sikkerhed lo-
ves, at kampen ikke er slut fra 
min side.

Af Kirsten Devantier, 
byråds og regionsrådsmedlem. 

Det er nu vi skal være vågne

Kirsten Devantier

Som beskrevet andetsteds i bladet, så nærmer valget sig. Derfor vil jeg gerne yde 
en bedre service til Venstres medlemmer i Næstvedkredsen. Jeg har en del emai-
ladresser, som jeg vil skrive nyhedsbreve til fremover. Derfor må du meget gerne 
skrive til mig på min mailadresse: vkano@ft.dk og angive din nye eller bekræfte 
din eksisterende adresse. Hvis du ikke vil modtage nyhedsbrev, så er du selvfølgelig 
også velkommen til at afmelde.

v.h. Karsten Nonbo

Vil du modtage mit elektroniske nyhedsbrev?I Børneudvalget har Anette Brix, Lars Hoppe Søe og jeg fået et forslag med til sko-
lestrategi i Næstved, nemlig emnet kost og bevægelse. Skolestrategien er et stykke 
papir,som alle skoler skal drøfte. Strategien indeholder temaerne faglighed, rum-
melighed og nu også “kost og bevægelse.” Vi ønsker mere bevægelse ind i skolen. 
Der tales meget om at børn får for lidt motion, og bliver fede. Derfor skal skolerne 
tænke bevægelse ind i dagligdagen. Det kan være motion hver morgen eller blot at 
der måske er løbetur i vikartimerne i stedet for fritimer. Mulighederne er mange og 
det er blot op til hver enkelt skolebestyrelses fantasi, hvad der kan gennemføres.

 
Søren Revsbæk, Medlem af Børneudvalget

Kost og bevægelse med VKR
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www.elmodan.dk

Elmodan Elektro

Salg, reparation og god service

Elmodan er Grindex pumper, slanger 
og masser af professionelt el-værktøj...

Er de små skoler truet?

Skal man svare enkelt på det 
spørgsmål er svaret Ja.  De blandt 
vore læsere, som kan huske valg-
kampen op til byrådsvalget i 
2009, vil undre sig; for lovede ikke 
alle partier – på nær de Radikale 
- “ingen skolelukninger?” Jo, alle 
partier lovede ikke at lukke skoler. 
Ikke desto mindre, har vi allerede 
set S og SF, inclusive den ny social-
demokrat Michael Rex, i aktion. I 
byrådssalen d. 22. marts lukkede 
flertallet på 16, mod VKRO, reelt 
Tybjerg skole. Det gjorde man ved 
ikke at give nok penge til at danne 
børnehaveklasser fra august, så 
der ikke kunne laves selvstændig 
børnehaveklasse på Tybjerg. Kon-
sekvensen var logisk: Skolebe-
styrelsen foreslår skolen lukket. 
Både S, og ikke mindst SF, havde 
fuldstændig “glemt” valgløfterne 
fra i fjor om nej til skolelukninger 
og nej elever i klasserne.

Andre skoler kan måske lide 
samme skæbne. En stor skole-
analyse har nu set dagens lys og 
de kommende måneder skal man 
drøfte effektivisering i folkesko-
len. Den er jeg helt med på: Kan 
vi få flere undervisningstimer 
fra lærere eller hurtigere admini-
stration, så skal vi det. Men, jeg 
frygter at det reelt dækker over at 
lukke små skoler. Flere kan være i 
søgelyset: Hyllinge skole, skoleaf-
delingen i Skelby, Grønbroskolen, 
Margretheskolen og Rønnebæk 
skole er alle små 1 sporede skoler. 
Hyllinge oven i købet med små 
klasser, hvorimod Margrethe og 
Rønnebæk jo er fyldt op.

Personligt tror jeg ikke på be-
sparelser ved at lukke skoler, men 
gerne på fælles ledelse og admini-
stration. Skolen er et kulturcen-
trum og et vigtigt offentligt til-

bud, også i de tyndere befolkede 
områder. Plus at små skoler er 
med til at skabe mangfoldighed 
og rummelighed - og hvem siger 
at alt bliver billigere af at bygge 
nye store mega-skoler i centrum. 
Nej, der skal være plads til både 
store og små skoler. En skole tæt 
på er vigtigt, uanset om man bor 
på landet eller i en af vore byer.

I Venstre sagde vi før valget nej 
til at lukke skoler. Vi fulgte op d. 
22. marts ved at stemme for flere 
penge til skolevæsnet, men blev 
altså stemt ned af S og SF. Som 
jeg skriver andetsteds i bladet, 
så er udgifterne til folkeskolen i 
Næstved faktisk faldet over de 
seneste 4 år. Det behøver vi ikke 
være stolte af, for vi ligger nu re-
elt under vejledende timetal og 
har kun meget få timer til f.eks. 
holddeling.

I stedet for at høste højst tvivl-
somme besparelser ved at lukke 
små skoler, bør vi give alle ele-
ver flere timer og bedre forhold. 
Pengene, dem kan vi finde ved at 
spare i den kommunale admini-
stration.

Søren Revsbæk
Medlem af Børneudvalget

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

Søren Revsbæk

Altid aktuel information 
til vore medlemmer:

Altid aktuel information til vore medlemmer:
Som nævnt i sidste nummer af dette blad, vil vi 
meget gerne udvide vore muligheder for at give 

vore medlemmer en aktuel og hurtig information. 
Derfor vil vi gerne gentage opfordringen til alle 

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 
vælgerforening, I er medlem af, så vil Alfred fordele 
mailene rundt til den enkelte forening. Når vi har 

registreret jeres mailadresse, vil I automatisk mod-
tage nyhedsmails fremover, når vi har fået syste-
met til at fungere for hele vores medlemskreds.

Med venlig hilsen
Jørn Frydenlund

På vegne af bestyrelsen for Venstre i Næstved kommune



Kulturudvalget består jo af 3 
valggrupper; - der er valggrup-
pe A med 4 medlemmer, og 
valggruppe B med 3 medlem-
mer; - størst er dog Embeds-
mandspartiet, der til et møde 
stillede med 5 (fem) medlem-
mer til et møde der bl.a. debat-
terede en sag om et tilskud på 
ca 10.000 kr… mon ikke selve 
sagsbehandlingen var dyrere 
end tilskuddet?!

Denne historie er egentlig 
ganske dækkende for den øje-
blikkelige situation på det 
kulturelle område hvor det er 
undertegnedes opfattelse at 
alt for mange af 100 millioner 
kroner går op i konsulenter, 
procesgrupper, coaches og an-
det procesorienteret udenoms-
snak,  frem for at skabe kultur 
for borgerne – og gerne fler-
tallet af borgere ved handling. 
(Med ovenstående in mente, er 
det bl.a. her at undertegnede vil 
forsøge at flytte fokus: Fra alt 
for megen sagsbehandling til 
handling. ) Dette  gerne i form 
af et mere intensivt konstruk-
tivt samarbejde med private og 
foreningsfunderede aktører. 
HG, NIF, Vershuset for blot at 
nævne nogle, er fremragende 
koncertarrangører og har gang 
på gang vist, at de formår at 
hente store og velbesøgte kon-
certnavne til byen. Derfor bør 

vi også nagelfast få konkretise-
ret at det ”offentlige” Næstved 
ikke må stå i vejen for disse, 
men tværtom bakke op med 
lokaler og evt. en økonomisk 
”gulerod” i form af f.eks. en un-
derskudsgaranti.
Kulturområdet er lavt placeret 
i de berømte sammenlignelige 
ECO-tal, men det behøver ikke 
at betyde, at vi har et kedeligt 
kulturliv, for det har vi ikke! Og 
slet ikke sammenlignet med 
andre nabo-byer, der typisk har 
et enkelt årligt arrangement, 
som trækker folk til – modsat 
Næstved der året rundt bobler 
af store oplevelser.
Et område der imidlertid ER 
om ikke nødlidende, så da un-
derstimuleret, er det sports-
lige. Nu hvor Næstved Arena-
projektet sover sin formentligt 
meget langvarige søvn, så er 
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Kulturen i Næstved i en svær økonomisk tid…

Charlotte Mathiesen

det på høje tid at vi konkret 
og præcist – og gerne i et bredt 
samarbejde – får begået en 
plan for hvad Næstveds sports-
lige identitet er, og på sigt skal 
være. OG – i direkte fortsæt-
telse heraf, får forbedret og op-
timeret de sportslige faciliteter 
der mest trænger. Der er ingen 
grund til at tøve; - Prioriteterne 
bør gå i retning af et svømme- 
badeland (evt. i sammenhæng 
med Herlufsholm Idrætscen-
ter), evt. sammen med en hal 2 
samme sted, og en hal 3 i sam-
menhæng med en renovering 
af det faldefærdige Næstved 
Stadion. Det vil skabe grobund 
for dels gode forhold for den 
traditionelt ”store” Næstved-
sport, svømning:  familiebade-
ture og medfølgende leben – og 
god økonomi – til følge, og hal 
3/Stadion vil give ordentlige 

forhold for Næstveds største 
publikumssport, fodbold, og 
optimale træningsforhold for 
eliteholdet i basket – samt 
skabe en central lokalitet for 
genoptræning, børnemotion, 
seniormotion, mv. – der alt 
sammen har en klar sundheds-
gavnende og helbredsforebyg-
gende effekt.
På den måde får vi rigtigt me-
get ud af forholdsvis få penge, 
til flest muliges glæde – så må 
vi henvise den aller ypperste 
finkultur til hovedbyerne i 
Danmark

Med venlig hilsen
Charlotte Mathiesen 

& Flemming Jay
Medlemmer af Kulturudvalget

Flemming Jay

Husk!
Hvis hvert

medlem bare
tegner et nyt

medlem
- så har vi
dobbelt så 

mange
medlemmer 
til næste år.
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Venstres gruppe i Næstved byråd 2010-2013:

Hans R. Hansen
Præstø Landevej 1 
4700 Næstved  
Privat..: 55 54 00 34 
Mobil...: 30 35 96 93
Mail: hanha@naestved.dk 
 

Karsten Nonbo
Lovvej 17, Lov 
4700 Næstved 
Privat..: 55 76 18 36
Mail: vkano@ft.dk   

 
Troels Larsen
Åbovej 17
Herluflille
4160 Herlufmagle
Privat..: 55 50 17 08
Mobil...: 20 32 17 08
Mail: trlar@naestved.dk 
 

Søren Revsbæk
Hvedevænget 16 
4700 Næstved 
Privat.: 55 44 50 76
Mail: sorev@naestved.dk 
 

 
Kirsten Devantier
Rødtjørnevej 17 
4700 Næstved  
Privat..: 55 73 15 04
Mail: kidev@naestved.dk  
 

Otto Poulsen
Hovedgaden 10 
Tornemark 
4262 Sandved 
Privat..: 55 45 62 01
 Mail: ottpo@naestved.dk 
 

 
Flemming Jay
Danavej 30
4700 Næstved 
Privat..: 70 26 99 55 
Mobil...: 40 83 89 30 
Mail: fljay@naestved.dk  

Elmer Jakobsen
Langetoftevej 25
Agerup 
4700 Næstved 
Privat..: 55 44 40 54
Mail: eljac@naestved.dk  
 

 
Charlotte Mathiesen
Danavej 30
4700 Næstved 
Mobil...: 27 58 64 44 
chmat@naestved.dk   

 
Suppleant:
Preben Jul Pedersen
Suså Landevej 54
Gelsted
4160 Herlufmagle  
Privat.: 55 50 14 21
Mobil..: 20 12 42 02 
Mail:pjp@rosbjerggaard.dk 



Fotos fra general-
forsamlingen i Venstres 

Kommuneforening 
den 25. marts 2010
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… og det har det for øvrigt gjort 
hver eneste dag. Meningsmå-
lingerne ser ikke så godt ud for 
tiden, men jeg kan trøste med, 
at det så værre ud i 2004, og al-
ligevel genvandt Anders Fogh 
Rasmussen valget i 2005. Også 
i 2006 så det mindre godt ud, 
og alligevel genvandt vi i 2007. 
Kort sagt, så er der ingen par-
tier, som undgår en dykning 
mellem valgene. Heldigvis ple-
jer vi at nå toppunktet netop til 
valgene, medens oppositionen 
når toppunktet mellem valge-
ne og bunden til valget. En god 
tradition. 
Stemningen er præget af 
den økonomiske krise, og så 
går pressen ellers i selvsving 
over, at ministre tillader sig at 
(fast)holde planlagt ferie. En 
sådan historie kan køre en hel 
uge, hvis der ikke findes andre 
”skandaler” i mellemtiden. Vi 
har seriøse opgaver på land-
brugs- og miljøområdet, og de 
skal løses til landets og land-

brugets største tilfredsstillelse. 
Opgaven bliver jo ikke mindre 
kompliceret af, at vi desværre 
ikke har det absolutte flertal, 
men skal indgå forlig med an-
dre partier. Landbrug er andet 
end landmænd, som nogle jo 
desværre ynder notorisk at 
lægge for had. Disse hadere 
glemmer også, at landbruget 
er et spørgsmål om dansk va-
lutaindtjening, arbejdspladser, 
fødevaresikkerhed og dyrevel-

Nu nærmer folketingsvalget sig...

færd. På alle disse punkter er 
dansk landbrug i front – men 
oppositionen og andre ube-
tænksomme tror, at vi alle kan 
leve på støtten og ved import.
Også på retsområdet har vi sto-
re udfordringer m.h.t. kørekort 
og tinglysning. Sidstnævnte 
er nået et meget stort skridt i 
retning af at være løst, og frem-
tiden bliver bedre end før digi-
taliseringen – ganske som ved 
politireformen. Overgangspe-
rioden var forudsagt, men den 
var træls alligevel. Der var bare 
ikke nogen anden udvej. 
M.h.t. kørekort, så ligger der 
stadig en stor opgave, og den 
SKAL løses. For første gang har 
jeg ”været ude med riven” i for-
hold til politiet – og det mener 
jeg. Det er for udygtigt, at pro-
blemet ikke er løst på hele Sjæl-

land, når det tilsyneladende går 
godt på Fyn og i Jylland. Løs-
ningen kan være udlicitering 
som på synsområdet, men det 
kan også være at sætte nogle 
bestemte kredse under admini-
stration på dette område. 
Vi står i slutningen af en lovgiv-
ningsperiode, og her vil de van-
skeligste sager altid være uløst, 
medens de nemme jo er løst og 
glemt. Arbejdet med de svære 
sager – dem, hvor det er van-
skeligst at finde et konstruktivt 
flertal – er elsket af pressen. 
Her kan de rigtig svælge sig i 
”skandaler” og ”sammenbrud” 
– men fat mod: det bliver som-
mer igen, og alle sager er løst 
inden da.

v.h.
Karsten Nonbo.  
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Niels True 
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Vælgerforeningen Fladså 

Stig P. Hansen
Tlf. 5572 1173

Vælgerforeningen Næstved

Knud Kjærgaard
Tlf.  5764 3110

Vælgerforeningen
Suså/Holmegaard

Karsten Nonbo

Mindre administration, ja tak

Det kan lade sig gøre. Der er 
ingen tvivl om, at der gik et 
gys gennem den kommunale 
forvaltning, da kommunaldi-
rektøren foreslog, bedre sent 
end aldrig, at spare 12 mio. kr. 
årligt i forvaltningerne. Nogle 
skal nu afskediges, hvilket er 
beklageligt, men nødvendigt.
 

Men, der kan spares mere end 
12 mio. kr. Næstved bruger 
i dag 11,6% mere på admini-
stration pr. indbygger, end vi 
gjorde i 2007. På samme tid er 
udgifter til børnepasning kun 
steget med 7% og udgifterne 
pr. elev i folkeskolen faldet med 
næsten 1%. Kunne vi bare få 
udgifterne ned på 2007-niveau 
kan vi spare 41 mio. kr., udover 
det som kommunaldirektøren 
vil spare.
Min pointe: Der er ikke grund 
til at spare på undervisningen, 
indføre flere lukkedage i børne-

haverne eller afkorte åbnings-
tiden (alt det, som vil gøre livet 
vanskeligere for travle foræl-
dre). Der er derimod grund til 
at spare endnu mere på admi-
nistrationen, f.eks. de mange 
interne forvaltningsmøder. Ja, 
vi kunne faktisk helt afskaffe 
sommerlukket i børnehaverne 
for blot 1/4 af det, der kan spa-
res i administrationen, så det 
er bare med at gå i gang.
 

Søren Revsbæk
Byrådsmedlem, Venstre

Søren Revsbæk

FAKTABOKS:
 2007 2008 2009 2010
Udg. til. kultur pr. indbygger kr. 365 450 431 448
Udg. til folkeskolen pr. elev  kr. 50.419 53.142 53.257 50.074
Udg. til pasning pr. 0-10 årig kr. 35.446 35.684 35.834 37.934
Udg. til administration 
pr. indbygger kr. 5.680 6.021 5.920 6.340

se også vores hjemmeside:
www.naestved.venstre.dk
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Når vi – endnu engang – skal 
ud og spare i budgettet, så vil vi 
helst ikke spare på de såkaldte 
”kerneområder” – altså børne-
pasning, ældrepleje og skoler 
(det er ikke altid vi helt undgår 
det).
Vejene er heller ikke en mulig-
hed i år – tværtimod, og anbrin-
gelser og specialundervisning er 
områder, som er meget svære at 
styre.
Der er et område, som altid vil 
være skydeskive, når vi skal 
finde besparelser. Det er admi-
nistrationen af kommunen. Her 
går det ikke direkte ud over no-
gen hvis vi sparer.
Administrationen er der blevet 
sparet på hvert år i de sidste 4 
år. Administrationen er en så-
kaldt selvforvaltende virksom-

hed, som kan overføre over- og 
underskud fra år til år. Admi-
nistrationen har her gjort sig 
bemærket ved ikke tilnærmel-
sesvis at overholde sine ”egne” 
besparelser. De har faktisk op-
arbejdet et underskud på godt 
30 mio. kr!!
Ligesom alle andre ”virksomhe-
der” i det kommunale, så skal 
de overholde disse besparelser, 
og får således ikke noget efter-
givet. Bare signalværdien ved 
at eftergive administrationen 
penge, ville være uheldig.
Administrationen skal nu skære 
37 stillinger væk. Og det, vel at 
mærke, i en tid hvor der ikke er 
megen udskiftning i de kommu-
nale arbejdspladser. 
I kommunens første leveår har 
der været en del udskiftning i de 
kommunale stillinger – og der-
ved har der været rig lejlighed 
til at skære stillinger væk ved 
naturlig afgang. Men det er ikke 
gjort, og så kan man vel sige at 
de ligger, som de selv har redt!
Der må være noget galt på den 
måde, det er kørt på. Vel er det 
en stor kommune, men der skal 
jo ikke bruges 5 skolechefer, 5 
ældrechefer eller 5 chefer af no-
get andet, som der jo var i de 5 
gamle kommuner. 
Desværre er der sket det at de 
chefstillinger som ”blev” til 
overs i den nye kommune er ble-

vet ”vicechef”, og således er der 
blevet lagt et ekstra lag ledere 
ind i organisationen.
Næstved er en stor kommune. 
Det er en harmonisk opbygget 
kommune, og administrationen 
er blevet samlet i en bygning 
(næsten).
Der er ingen undskyldning for 
ikke at være blandt de billigste 

kommuner hvad angår admini-
strationsudgifter, og området 
vil være et tilbagevendende spa-
remål, så længe udgifterne lig-
ger over gennemsnittet.

Troels Larsen, 
medlem af Økonomiudvalget

administrationen er altid et sparemål

Troels Larsen

Jørn Frydenlund  - Formand, Kommuneforeningen
Edith Rodesvej 86, 4700 Næstved  
Tlf: 5573 7397 Mobil: 6170 7397 
 j.frydenlund@stofanet.dk  

Niels True - Formand, Vælgerforening Fladså
Sølperupvej 5A, 4733 Tappernøje
Tlf: 5599 2728  Mobil: 2338 4359 
niels@truerne.dk  
  
Stig P. Hansen - Formand, Vælgerforeningen Næstved
Sorøvej 491, Rislev, 4700 Næstved
Tlf: 5572 1173 Mobil: 2045 1173 
sph@topdanmark.dk

Knud Kjaergaard 
Formand, Vælgerforening Suså/Holmegaard
Sandbypark Allé 6, 4171 Glumsø 
Tlf: 5764 3110 Mobil: 2374 6810 
knkjaerg@post5.tele.dk 

Ole Rasmussen - Formand, Vælgerforening Fuglebjerg
Sandvedvej 37, 4262 Sandved
Tlf: 5545 3097 
lisbeth.ras@get2net.dk 

Hans Bay - Formand for Kandidatbestyrelsen
Elmevej 43, 4171 Glumsø
Mobil: 2093 2936 
hbc043@gmail.com  

Natasha Thaysen - Formand, Ventres Ungdom
Oddervænget 13, Brøderup, 4733 Tappernøje 
Tlf: 5596 0077 Mobil: 2859 8392 
natasha.thaysen@gmail.com 

Bestyrelsesformænd 
for Venstre 2010-2011

Klistring af plakater til det 
kommende Folketingsvalg

Kandidatbestyrelsen har allerede indkøbt plakater til næste 
folketingsvalg, og dem skal vi have klistret, vi håber at der er 

nogen som har tid og lyst til at hjælpe med det.

Det bliver lørdag den 26. juni kl. 8.00.

Hos Søren Jensen, Baunevej 19 Fodby, 4700 Næstved, 
og da kandidatbestyrelsen gerne vil give morgenmaden, 

må i meget gerne tilmelde jer på 
hbc043@gmail.com eller tlf. 20 93 29 36.

Mvh.
Hans Bay

Formand for kandidatbestyrelsen



Tlf. 55 56 42 50

Mobil 20 45 10 81 
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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
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ØKONOMIUDVALGET: 
Henning Jensen (Socialdemokraterne) (Formand)  
Carsten Rasmussen (Socialdemokraterne) (Næstformand) 
Lene Koustrup Madsen (Socialdemokraterne) 
Hans R. Hansen (Venstre) 
Torben Nielsen (Socialistisk Folkeparti) 
Kurt Petersen (Det Konservative Folkeparti) 
Troels Larsen (Venstre)(indtil 31.12.2011, derefter Søren 
Revsbæk)
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver inden 
for bl.a. følgende områder:
●	 Tilsyn med de økonomiske og almindelige administrative forhold 
●	 Løn- og personaleforhold 
●	 IT-anvendelse 
●	 Samordning af kommunens planlægning 
●	 Fastlæggelse af retningslinjer for budgetlægningen 
●	 Ansvaret for kommunens økonomiske forvaltning.

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET:
Linda Frederiksen (Socialdemokraterne) (Formand) 
John Lauritzen (Socialdemokraterne) (Næstformand) 
Torben Nielsen (Socialistisk Folkeparti) 
Hans R. Hansen (Venstre) 
Niels Kelberg (Dansk Folkeparti) 
Kirsten Devantier (Venstre) 
Anette Brix (Det Konservative Folkeparti) 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver inden 
for bl.a. følgende områder:
●	 Beskæftigelsesindsats 
●	 Dagpenge ved sygdom, barsel og orlov 
●	 Aktiv socialpolitik 
●	 Danskuddannelse til udlændige m.fl. 
●	 Overordnet integrationspolitik 
●	 Erhvervspolitik 
●	 Ungdoms- og voksenvejledning 
●	 Institutioner på arbejdsmarkedsområdet

BØRNEUDVALGET:
Søren Dysted (Socialdemokraterne) Formand) 
Dusan Jovanovic (Socialdemokraterne) Næstformand) 
Carsten Rasmussen (Socialdemokraterne) 
Andreas Ahrenst Rasmussen (Socialistisk Folkeparti) 
Anette Brix (Det konservative Folkeparti)  
Søren Revsbæk (Venstre) 
Lars Hoppe Søe (Det radikale venstre) 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver inden for 
bl.a. følgende områder:
●	 Daginstitutioner 
●	 Folkeskoler 
●	 Pædagogisk og psykologisk rådgivning 
●	 Sundhedspleje

EJENDOMSUDVALGET:
Birgit Lund Terp (Socialdemokraterne) (Formand) 
Niels D. Kelberg (Dansk Folkeparti) (Næstformand) 
Anne Grete Kamilles (Socialistisk Folkeparti) 
Søren Revsbæk (Venstre) 
Troels Larsen (Venstre)
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver inden for 
bl.a. følgende områder:
●	 Planlov
●	 Bygge- og boligforhold 
●	 Lokalplaner 
●	 Byudvikling

KULTURUDVALGET:
Anne Grete Kamilles (Socialistisk Folkeparti) (Formand) 
Birgit Lund Terp (Socialdemokraterne) (Næstformand) 
Linda Frederiksen (Socialdemokraterne) 
Lisbet Skov (Socialdemokraterne) 
Flemming Jay (Venstre) 
Charlotte Mathiesen (Venstre) 
Henning Jørgensen (Det radikale Venstre)

Oversigt over Byrådets faste udvalg
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Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver inden 
for bl.a. følgende områder: 
●	 Fritidstilbud til børn og unge 
●	 Biblioteker 
●	 Teater og biograf 
●	 Museer 
●	 Idrætshaller

LOKALDEMOKRATIUDVALGET:
Lene Koustrup Madsen (Socialdemokraterne) (Formand) 
Jesper Gersholm (Socialistisk Folkeparti) (Næstformand) 
Per Sørensen (Socialdemokraterne) 
Elmer Jacobsen (Venstre) 
Vivi Jacobsen (Dansk Folkeparti)  
Charlotte Mathiesen (Venstre) 
Henning Jørgensen (Det Radikale Venstre)
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver inden 
for bl.a. følgende områder:
●	 Klima og agenda 21
●	 Skovrejsning
●	 Grøn Plan 
●	 Kommunikationspolitik 
●	 Bruger- og tilfredshedsundersøgelser

OMSORGSUDVALGET:
John Lauritzen (Socialdemokraterne) (Formand) 
Lisbet Skov (Socialdemokraterne) (Næstformand) 
Anne Grete Kamilles (Socialistisk Folkeparti) 
Lars Hoppe Søe (Det Radikale Venstre) 
Kirsten Devantier (Venstre) 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver inden
for bl.a. følgende områder:
●	 Ældreområdet generelt 
●	 Trænings- og aktivitetstilbud 
●	 Vidtgående fysisk og psykisk handicap 
●	 Socialt udsatte og misbrugere
●	 Aktivitetstilbud og væresteder 

SUNDHEDSUDVALGET:
Daniel Tarby Lillerøi (Socialdemokraterne) (Formand)  
Lisbet Skov (Socialdemokraterne) (Næstformand) 
Andreas Ahrenst Rasmussen (Socialistisk Folkeparti) 
Vivi Jacobsen (Dansk Folkeparti) 
Flemming Jay (Venstre) 
Kirsten Devantier (Venstre) 
Charlotte Mathiesen (Venstre) 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver inden for 
bl.a. følgende områder:
●	 Tandpleje 
●	 Misbrugsproblemer 
●	 Kost og ernæring 
●	 Hjælpemidler og boligindretning 
●	 Sociale institutioner

TEKNISK UDVALG:
Michael Rex (Formand) 
Søren Dysted (Socialdemokraterne) (Næstformand) 
Dusan Jovanovic (Socialdemokraterne)  
Jesper Gersholm (Socialistisk Folkeparti) 
Otto Poulsen (Venstre) 
Elmer Jacobsen (Venstre) 
Lars Hoppe Søe (Det Radikale Venstre) 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver inden for 
bl.a. følgende områder:
●	 Naturforvaltning, miljø og vandløbspleje 
●	 Veje og kollektiv trafik 
●	 Forsyningsvirksomhed herunder el, vand varme, renovation og 

affald

BØRN OG UNGE UDVALGET:
Torben Nielsen (F) (Formand) stedfortræder Anne Grete Kamilles (F) 
Daniel Tarby Lillerøi (A) (Næstformand) stedfortræder Lene Kou-
strup Madsen (A) 
Karsten Nonbo (V) stedfortræder Elmer Jacobsen (V) 
Udvalget varetager opgaver vedrørende hjælpeforanstaltninger for 
børn og unge uden forældrenes samtykke.

”Per og Søren”
Husk den ugentlige politiske 
debat i lokalradioen med Per Sø-
rensen (S) og Søren Revsbæk (V) 
på FM104,5 MHz. Nu både lør-
dag 15-16, søndag 13-14, tirsdag 
10-11 og torsdag 16-17.

Snart også på internettet på  
www.naestved.name
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v/Jess Varming

Nyt fra Teknisk Udvalg

Formanden
En 8 år gammel aftale mellem El-
mer og daværende teknisk direk-
tør Jacob Madsen gående på, den 
dag Michael Rex stemte imod Per 

Andersen gav Elmer Cognac, kom 
Otto senere med på. Vi har som 
sagt stadig Cognacen. Vi har ikke 
på noget tidspunkt været i tvivl 
om Michael ville gå den social-
demokratiske vej, det var kun et 
spørgsmål om hvornår.

Trafikplanen
Det vil føre for vidt at komme ind på 
detaljer her, men de gennemgående 
busser opgraderes til ½ times drift. 
Det sker på bekostning af nogle 
landruter, men man har forsøgt at 
begrænse skaderne mest muligt. 
Telebusser fortsætter uændret, og 
så var det meningen, at lokale taxa 
ordninger skulle nedlægges til for-
del for flextrafik. Flextrafik er en 
taxa ordning hvor man bliver kørt 
fra adresse til adresse for ¼ taxa 
takst. Vi har bedt om at få denne 
beslutning udskudt, for at få en 
beregning på hvad en udvidet op-
landstaxa ordning ville koste i hele 
kommunen. Vi ved, at oplandstaxa 
er meget populært ikke mindst 
blandt de unge mennesker. Jo of-
tere man laver ændringer i den of-
fentlige trafik, des færre kan finde 
ud af at bruge den.

Veje/miljø
Denne vinter har været meget hård 
ved vores vejnet. Næstved kom-

mune bruger langt færre kr. pr. 
m2 vej end flere af de kommuner 
vi normalt sammenligner os med. 
Vi stemte tidligere på året i Venstre 
NEJ til miljøprojekter for 3 millio-
ner, idet vi fandt pengene ville være 
brugt langt bedre på vores veje.

Pilerensning
Næstved kommune har sagt nej til 
at drive pilerensningsanlæg. Men 
er der lokale ønsker om at etablere 
disse anlæg,  har vi  fået lovning 

på, at det kan man få lov til. Hvor 
flere som kan gå sammen og selv 
blive enige om at passe anlæggene, 
er denne løsning oplagt. L.A.G har 
lige givet støtte til et anlæg i Klin-
teby og Karrebækstorp. Derfor 
bør man overveje om dette er en 
løsning, og se at få søgt de tilskud 
som det er muligt at få p.t.

Med venlig hilsen
Otto Poulsen 

og Elmer Jacobsen

Elmer Jacobsen

Otto Poulsen

Herlufmagle-Hallens cafeteria

Ravnstrupvej 1
4160 Herlufmagle

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



Venstre i Næstved Kommune 1�

Netværket

Liberale Venner
Det er da noget for dig...
Vi er en flok Venstre-veteraner, der er i fuld gang med 
at opbygge et vennenetværk. Efter mange år i organi-
sationsarbejdet savner vi hinanden og det hyggelige 
samvær kombineret med spændende oplevelser med 
mennesker med grundlæggende 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 tidligere kromand 
Johannes Christoffersen krydrede vinen med sjove 
historier fra tiden på Menstrup kro.
Den 29. marts 2010 fortalte Karsten Nonbo – meget 
gribende og inspirerende om bland andet hans besøg 
hos soldaterne i Afghanistan. Det hele var underbyg-
get af mange spændende fotos.

Næste arrangement er vores årsmøde, der fin-
der sted onsdag den 26. maj 2010. For dem der 
er interesseret starter vi med ”dagens ret” i 
Herlufmagle Hallen. Tilmelding til Knud-Erik 
Madsen senest den 21. Maj.

Vi er nu 35 medlemmer i Liberale Venner, og alle li-
berale (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.
Interesserede kan rette henvendelse til Knud Erik 
Madsen på tlf. 55 72 24 01

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

Ved foreningens generalfor-
samling forlod såvel formanden 
som de nyvalgte byrådsmed-
lemmer bestyrelsen efter vel-
udført arbejde.
Det gav plads til friske kræfter i 
bestyrelsen – Lars Frandsen og 
Steinar Frederiksen. Sammen 
med et par friske VU’ere, Jonas 
og Sebastian, giver det håb om 
en stærk og slagkraftig besty-
relse.
Efterfølgende har vi konstitu-
eret os med Lani Bannach som 
næstformand, Lars Kronborg 
Berth som kasserer og Magnus 
Just Hansen som sekretær.
Og vi har mange ideer til aktivi-
teter for medlemmerne.
Allerede 10. maj forventer vi be-
søg af Venstres unge folketings-
medlem Mads Rørvig, som der 
bliver lejlighed til at debattere 

med på et cafémøde. Og mon 
ikke vi her vil få udbygget vores 
viden om specielt skattepolitik-
ken.
Og ultimo august planlægger 
vi afholdelse af et budget-se-
minar, hvor medlemmerne får 
mulighed for en dialog med by-
rådsmedlemmerne om de vig-
tige budgetforhandlinger. 
Følg med på hjemmesiden – el-
ler send os din mailadresse og 
få vores nyhedsbrev tilsendt.
I øvrigt er vi blevet opfordret til 
at holde os synlige – også selv 
om der er et stykke tid til næste 
valg. Så du kan sikkert jævnligt 
møde os på torvet i Næstved, 
og hvor vi ellers har mulighed 
for at vise flaget.

Med venlig hilsen
Stig Hansen, Formand for 

Vælgerforeningen i Næstved

Vælgerforeningen Næstved

Reserve bedsterne kan blive 
fremtidens nye service tilbud 
til alle forældre i Næstved kom-
mune, en ordning der kan gav-
ne både forældre, virksomhe-
der og dem der vil være reserve 
bedste.
Ordningen kan feks. være at 
man opretter det som en for-
ening med et antal familier og 
nogle reserve bedster, samt en 
koordinator, som familierne 
kontakter når der er behov, 
mod en egen betaling på eks. 35 
kr. i timen, hvor der kan vælges 
fra 2-8 timer pr. dag.

Et lille beløb som mange fami-
lier sikkert gerne vil betale for 
sådan en service, så man und-
går at måtte holde fri for job og 
uddannelse m.m.
Lignende model findes allerede 
i Køge kommune, så vi i Næst-
ved kommune bør også kunne.

Venlig hilsen
Henrik Nielsen

Kometvej 26B, Næstved.

reserve-bedsterne

Henrik Nielsen

Rex tur
For godt en måned siden 
kom der en ”lille” overra-
skelse, der var vist en der 
fandt ud af at man ikke 
kommer så langt med at 
føre S politik i DF, men det 
kan svært antydes at det 
tog lang tid før man fandt 
ud af at man ligeså godt 
kan tage en ”Rex tur”
Ja hvem siger at politik skal 
være kedeligt. 

Med venlig hilsen
Henrik Nielsen
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Formand, Jørn Frydenlund 
Edith Rodesvej 86
4700 Næstved  
Vælgerforening Næstved 
55737397  •  61707397  
j.frydenlund@stofanet.dk

Næstformand, 
Steffen Juul Rønnow
Wesselvej 2
4700 Næstved 
Vælgerforening Næstved 
33253360  •  23963360  
steffenjuul@get2net.dk

Sekretær, Ulla Malling
Kildebakken 29, Everdrup
4733 Tappernøje 
Vælgerforening Fladså 
55564005  
jumalling@mail.dk

Kasserer, Egon Jensen 
Ravnstrupvej 3A
4684 Holmegaard 
Vælgerforening 
Susaa-Holmegaard 
55562002  •  21705102  
egjensen@mail.dk

Niels True 
Sølperupvej 5A
4733 Tappernøje 
Vælgerforening Fladså 
55992728  •  23384359  
niels@truerne.dk   

Jørn M. Jacobsen 
Hovedvejen 73
4733 Tappernøje 
Vælgerforening Fladså 
55065064  •  20965064  
jmj@tappernoje-el.dk 

Stig P. Hansen 
Sorøvej 491, Rislev
4700 Næstved 
Vælgerforeningen Næstved 
55721173  •  20451173  
sph@topdanmark.dk 

Lani Bannach 
Bag Bakkerne 33
4700 Næstved 
Vælgerforening Næstved 
70266684  •  27940373  
lb@wellutrading.dk
 

Knud Kjaergaard 
Sandbypark Allé 6
4171 Glumsø 
Vælgerforening 
Suså/Holmegaard 
57643110  •  23746810  
knkjaerg@post5.tele.dk

Pia Belhaiba 
Mågevænget 16
4160 Herlufmagle 
Vælgerforening 
Suså/Holmegaard 
55502116   
piabelhaiba@hotmail.com

Kristian Ahrensbach 
Birkebakken 7
4160 Herlufmagle 
Vælgerforening 
Suså/Holmegaard 
57650090  •  40468580  
kah@dgs.dk

Ole Rasmussen 
Sandvedvej 37
4262 Sandved 
Vælgerforening Fuglebjerg 
55453097  
lisbeth.ras@get2net.dk

Karen Becker 
Højbjergvej 22
4250 Fuglebjerg 
Vælgerforening Fuglebjerg 
55453706  •  30552364  
karenbecker@tdcadsl.dk

Jørgen Hansen 
Klaksvej 15
4262 Sandved 
Vælgerforening Fuglebjerg 
55456587  •  21697182  
jpklaksvej@hotmail.com

Alfred Thomsen 
Snesere Torpvej 30
4733 Tappernøje 
Vælgerforening Fladså 
(og webmaster) 
55565228  •  40375248  
venstrenet@svinggaard.dk 

Jan Elvang 
Petersmindevej 10, Holme 
Olstrup, 4684 Holmegaard

Vælgerforening 
Susaa-Holmegaard 
50852820  
elvang@privat.dk 

Hans Bay 
Elmevej 43
4171 Glumsø
Vælgerforening
Suså/Holmegaard 
Formand for 
Kandidatbestyrelsen
20932936  
hbc043@gmail.com  

Richard Petersen 
Fårupvej 9, Fårup
4700 Næstved 
Venstre i Region Sjælland 
55761011  
rp@rplaw.dk

Visti Christoffersen, LOF
Elmevej 45
4171 Glumsø 
57646990  •  30932860  
visti.ch@vip.cybercity.dk 

Natasha Thaysen, VU
Oddervænget 13, Brøderup
4733 Tappernøje
55960077  •  28598392  
natasha.thaysen@gmail.com

Sebastian Mylsted-
Schenstrøm, VU
Ostenfeldtsvej 8 C, 1. tv.
4700 Næstved
28342148  
Macapple21@gmail.com

Eli Larsen (Suppleant) 
Broksøvej 1
4160 Herlufmagle 
Vælgerforening 
Suså-Holmegaard 
55501454  
elarsen@tdcadsl.dk  

Lars Ingemann (Suppleant) 
Skolevej 27, Fodby
4700 Næstved 
Vælgerforeningen Næstved 
55445303  •  20141407  
li@elmodan.dk  

TELEFON- OG aDrESSELiSTE 
VENSTrE i NæSTVED KOMMUNE

www.naestved.venstre.dk


