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Grundlovsmøde: Broksø

?
Borgmesterkandidat: Mød op
den 2. maj og sæt din stemme!
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Formanden har ordet:
Bestyrelsesformænd 

Venstre i Næstved

Kære læSer

Hjertelig velkommen til endnu en 
udgave af vores medlemsblad. Jeg 
håber, at du igen vil nyde at læse 
de mange spændende indlæg fra 
de mange, som har påtaget sig 
at informere lidt uddybende fra 
de forskellige hjørner af politik, i 
vores by, i vores region og i Fol-
ketinget.

Siden sidste udgave af bladet er 
der sket mange spændende og 
knap så spændende ting inden 
for den politiske verden, der er 
truffet beslutninger af mange for-
skellige slags.

Vi må nok erkende, at det lige ak-
kurat lykkedes for Helle Thorning 
Schmidt og Villy Søvndal at snyde 
så mange vælgere, at de, sammen 
med de radikale, formåede at tip-
pe flertallet over på deres side.

Nu venter vi så alle sammen, alle 
danskere, på, at de også vil be-
gynde at regere, i stedet for at 
skændes med hinanden, med sig 
selv og med alle andre. Vi venter 
på, at vores nye statsminister, 
som ville magten, også begynder 
at bruge den til at udvikle vort 
samfund.

Men vi må da frygte det værste; 
selv om hun stort set ikke har væ-
ret hjemme, siden hun blev stats-
minister, er det alligevel lykkedes 
hende og flertallet, sammen med 
Enhedslisten, at forøge skatterne 
og afgifterne for alle danskere, og 
for de danske virksomheder, med 
adskillige milliarder.

Undskyldningen har været, at 
denne regering overtog et fallitbo 
af den tidligere regering!

Heldigvis er danskerne – stadig – 
ikke dumme. Selv mange sikkert 
har fortrudt, at de lod sig forlede 
til at tro på, hvad Helle og Villy 
lovede af guld og grønne skove i 
de sidste 2 år før valget – mens 
de sad sammenbidt på hænderne 
og ikke deltog i noget som helst – 
så er det tydeligt, at rigtig mange 
bittert har erkendt, at det bare 
var tomme løfter og gyldne løgne.

Selv om meningsmålinger er flyg-
tige, så er der alligevel et stærkt 
signal i den stabilitet, som de har 
udvist flere måneder i træk, og 
som med al tydelighed viser, at 
vælgerne igen vælger at give de-
res tillid til det parti, som gør det 
samme efter et valg, som de lo-
ver før et valg – Venstre og Lars 
Løkke Rasmussen.

Samme opskrift vil Venstre i Næst-
ved kommune anvende, når det 
kommer til valget til Byrådet og til 
Regionsrådet i november næste år.

Det vil vi gøre ved at fortælle, 
hvad vi vil gøre anderledes, når 
vælgerne måtte vise os den tillid 
at stemme på os. 

Det vil vi gøre ved at spørge vore 
medlemmer og alle andre, som vil 
svare, hvad de synes er de vigtig-
ste områder at tage fat på, når 
Venstre måtte overtage serveret-
ten i Næstved kommune.

Det vil vi gøre ved at opstille de 
bedste kandidater til at løfte op-
gaven og videreføre det stærke 
arbejde, som vore nuværende 9 
byrådsmedlemmer klarer så im-
ponerende godt.

Det vil vi gøre ved at vælge den 
kandidat til borgmesterposten, 

som et flertal af vore medlemmer 
har tillid til kan løfte den opgave.

Vi vælger vores borgmesterkan-
didat snart, nemlig allerede ons-
dag den 2. maj 2012. Det foregår 
i Herlufmagle Hallen, og opstil-
lingsmødet starter kl. 19.00. Se 
nærmere om program i annoncen.

Og i foråret 2013 vil vi vælge vore 
øvrige kandidater.

Opstillingsmøderne er den mest 
direkte vej til indflydelse for vore 
medlemmer, og vi håber naturlig-
vis at se så mange som overhove-
det muligt den 2. maj.

Og så snart vores borgmesterkan-
didat er valgt, går vi i gang med 
at formulere vores kampprogram 
– kataloget med opskriften på, 
hvordan præcis det bliver ander-
ledes at være borger i Næstved 
kommune, hvis vælgerne giver 
os mandatet til at varetage borg-
mesterposten og den afgørende 
magt til at ændre på tingene.

Med Venstre ved roret vil vi alle 
blive stolte af at bo i – og være en 
vigtig del af – vores dejlige kom-
mune.

Med venlig hilsen 

Jørn Frydenlund
Formand

Mail j.frydenlund@stofanet.dk
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Luk Næstved Sygehus og 1500 
arbejdspladser, og den offentlige 
debat byder på en 8-10 læser-
breve….; -lav en partnerskabsaf-
tale med Næstved Boldklub om 
ydelser for kr 800.000 pr år og 
der kommer 10 gange så mange 
indlæg… Ja, det kan være endog 
meget svært at få proportio-
nerne på plads i følelsesladede 
sager, men prøv nu lige at læse 
med her;

I den seneste omdømmeunder-
søgelse er Næstved kendt for 
3 ting; - Herlufsholm, - Bon-
BonLand og Fodbold. – Næst-
ved spiller i 1. division, men har 
det svært fordi f.eks. Slagelse 
og Roskilde støtter deres hold 
med 700-800.000 kr pr år i en 
markedsføringsaftale. Næstved 
Boldklub har pt højeste talent-
status uden for superligaen (det 
har Slagelse f.eks. ikke) og skal 
disse talenter ikke ende i samme 
by som GHR og Akutsygehuset 
måtte der ”ske noget”.  Nej, det 

er sjovt nok ikke en populær 
sag at tilføre penge til Næst-
veds mest eksponerede hold – 
heller ikke selvom det ”kun” er 
800.000 om året i 5 år – men må 
jeg minde om at over en 4-årig 
periode har vi i Næstved åben-
bart råd til at støtte Egnsteatret 
Grønnegade Teater med ikke 
800.000 pr år – men med 2,3 
MILLION pr år – det er der åben-
bart ingen der synes er mærke-
ligt… men indrømmet; - jeg gør! 
; - næsten 10 mill til et teater på 
en meget ”løs” kontrakt uden at 
dette teater egentligt brander 
eller giver os valuta for pengene 
eller hvad; - i hvert fald er tilskud 
pr billet på langt over 1000 kr… 
skal man sammenligne med Fod-
bold, vil tilskud være ca 40 kr….! 
Unægtelig en forskel.

Ovenikøbet skal Næstved Bold-
klub levere en lang række ting i 
en benhård kontrakt – lad mig 
sige det sådan; - såfremt at hver 
bunke med 800.000 kr i Næst-

ved Kommune var omgærdet af 
en tilsvarende kontrakt havde 
vi aldrig havde et budgetunder-
skud!

Hvad er der i aftalen – 7 helt kon-
krete punkter og oveni i dette – 
PLUS branding og markedsføring 
af Næstved – som f.eks. når over 
200.000 seere på tv2sport kig-
ger med på Esbjerg-Næstved i 2 
timer….  Kommunen får 
1) projekt for overvægtige børn 
2) rollemodels-funktioner 
3) lektiecafe 
4)optimal talentpleje 
5) uddannelsesprojekt for events
6) SportsNetværk for hele 
 kommunen 
7) Mærk Næstved Cup-turnering

Man kan spørge sig selv – hvad 
får man normalt for 800.000 kr i 
det kommunale system….? 

Derudover understøtter det flere 
hundrede frivillige der arbejder 
gratis i Næstved Boldklub for at 
skabe værdi for Næstved – vær-
dier som vi også var dygtige og 
heldige med at omsætte til Mærk 
Næstved Sports Award i Herlufs-
holmHallen d 10-2. Her var det på 

Mærk Næstved – branding;  
- penge og proportioner….

Af  Flemming Jay

Ravnstrupvej 1 · 4160 Herlufmagle
Telefon 55 50 00 05

www.herlufmagle-hallen.dk

Herlufmagle-Hallens cafeteria

5

fremragende vis lykkedes at få 
samlet 3 tidligere lidt ”støvede” 
uddelinger til et brag af en fest 
foran næsten 700 tilskuere og 
sportsfolk med Line Baun Dani-
elsen, Bryan Rice og Jakob Svei-
strup som underholdere. Mærk 
Næstved Sports Award var en 

samling af både Næstved Idræts 
Unions ”fejring af mestre”, kom-
munens ditto, og Team Næst-
ved og erhvervslivets uddeling 
af deres flotte tilskud – næsten 
1 million blev vore dygtige eli-
tefolk støttet med denne aften. 
Jo – lad os nu bakke op om hele 

Næstved (kommunen) for ellers 
løber endnu mere aktivitet mod 
Køge, Slagelse og Roskilde, og 
det stopper vi altså NU!

Venligst Flemming Jay
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Man kan vælge provokationerne, 
utålmodigheden eller den lyd-
høre vrede.

Hver ting til sin tid, men vi 
kommer ikke udenom at det sta-
dig gælder, når vi siger: ”ting ta’r 
tid”. At det udløser forskellige 
grader af bifald i vælgernes op-
fattelse af politik er næppe nyt 
for politisk engagerede.

Lad mig derfor alligevel henlede 
opmærksomheden på, at vi i 
øjeblikket langsomt men sikkert 
synes at kunne se resultatet af 
en langvarig, mangeårig politisk 
indsats fra Venstre. 

En indsats som har alle de ele-
menter af politisk dramatik, hårdt 
arbejde, mange forhandlinger, 
rænkespil, ”sabotage-forsøg”, 
fnidder, alliancer/tabte alliancer, 
misundelse og lobbyarbejde; ja 
alt hvad man kan ønske sig.

Jeg tænker på den oprustning 

af kræftbehandlingen som i disse 
år finder sted ved Næstved Syge-
hus, og som vi både lokalt og re-
gionalt har haft på dagsordenen 
– ved siden af alt det andet.

Med tre strålekanoner i drift, 
en teknisk opgradering og to nye 
strålekanoner undervejs bevæger 
vi os i retning af den styrkelse af 
Næstved Sygehus som specialsy-
gehus for både intensiv kræftbe-
handling på højt niveau samt den 
tilhørende medicinske ekspertice.

Når jeg har valgt at henlede 
opmærksomheden på disse for-
hold skyldes det, at hele indsat-
sen i kamp mod kræften er et 
meget målrettet område for bor-
gerne, men for mig har det også 
andre aspekter, som vi har brug 
for i Næstved.

Den ulykkelige sygehussag 
skal kompenseres med frem-
adrettede initiativer og beskæf-
tigelses-muligheder for alle 

med arbejdergrupper indenfor 
sundheds-området.

Nye strålekanoner, opgrade-
ring af eksisterende, ny viden 
og engagement skaber arbejds-
pladser på højt niveau.

Myten om at Næstved ikke 
kan tiltrække eller udvikle viden-
arbejdspladser bliver brudt i takt 
med, at vi af al politisk magt ska-
ber de behandlingsmæssige for-
udsætninger.

I politik løber man ikke sjæl-
dent ind i tilbageslag undervejs 
mod målet. Men jeg giver mig i 
hvert fald ikke. Og har ikke gjort 
det siden vi Storstrøms amt for 
16 år siden indledte en kamp 
på nærmest liv og død for at få 
såvel politisk som lægefaglig ac-
cept af, at borgerne i vores del 
af Danmark havde krav på en or-
dentlig behandling.

De er ved at have fået det  - 
forhåbentlig.  

Politik i sneglefart
men med resultater

Af  Kirsten Devantier, Regions- & byrådsmedlem, Næstved (V)

? ?

??

?

?
?

Vi vælger vores 
borgmesterkandidat 

den 2. maj 2012
Venstre i Næstved kommune vælger 

borgmesterkandidat til valget 
til kommunalbestyrelsen.

Det sker onsdag den 2. maj 2012 kl. 19.00 
i Herlufmagle Hallen.

Programmet for aftenen ser således ud:

   Velkommen og orientering om aftenens forløb
Valg af stemmetællere

Valg af dirigent
Forslag til kandidater

Kandidaternes  præsentationsrunde
Afstemning og optælling

Eventuelt

Mens der tælles stemmer, vil tidligere 
landbrugs- og fødevareminister Henrik Høegh 

holde et oplæg om et brandaktuelt emne, 
nemlig den nye situation, som landbruget i 

Danmark befinder sig i.

Med venlig hilsen

Jørn Frydenlund
På vegne af bestyrelsen for 

Venstre i Næstved kommune
?

?
Forårets generalforsamlinger i Venstre i Næstved kommune

Så er vi kommet godt igennem forårets generalforsamlinger!

Og som sædvanligt var der godt fremmøde over alt i vore foreninger. 
Der er nu valgt nye bestyrelser, som er klar til at tage fat på det kommende års spændende arbejde, 

ikke mindst forberedelse af valgene til Byrådet og Regionsrådet i november 2013.

Hvem der medlem af hvilke bestyrelser, vil snarest blive opdateret på vores hjemmeside

www.naestved.venstre.dk
Også planlægning af aktiviteter for medlemmerne er i fuld gang, og vi kan allerede nu reklamere 
for årets grundlovsmøde på Broksø Gods, hvor vi i år har den store glæde at få besøg af Venstres 

tidligere beskæftigelsesminister Inger Støjberg.

Et mere detaljeret program vil snart fremgå af hjemmesiden, 
men vi regner med at programmet starter kl. 9.30.

Med venlig hilsen  -  Venstre i Næstved kommune
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Hvorfor gør vi ikke bare….?
Næstved klemmes på omlægning af de nationale sundhedsudgifter Sundhedsområdet står over for 

store udfordringer i fremtiden. 
Aktiviteten på Næstved Sygehus 
er markant ændret, og på vej til 
at finde sin form som speciale-
sygehus. Det ændrer ikke ved at 
der i Næstved Kommune bliver 
flere ældre og kronikere. Derfor 
vil der fremadrettet være behov 
for nytænkning af de eksisteren-
de tilbud og metoder indenfor 
sundhedsområdet. Der er behov 
for fokus på kerneydelserne og 
en høj faglig standard i opgave-
varetagelsen, samt på vækst og 
innovation i sundhedssektoren.
Helt nye ord og tanker, som skal 
gøres handlingsorienterede og 
ikke kun være ord på et stykke 

papir. Derfor har Sundhedsud-
valget godkendt ”Strategi for 
sygehus- og sundhedsområdets 
udvikling i Næstved”. Denne 
strategi skal sætte ind med ind-
satser på tværs af sygehusvæs-
net, sundhedsvæsnet og praksis-
sektoren, så vi får et borgernært 
sundhedsvæsen selvom der sker 
en øget specialisering.   
Derfor er der nu igangsat et pro-
jekt, som favner den tværsekto-
rielle indsats for kræftpatienter, 
hvor Kræftens Bekæmpelse som 
aktør inddrages. Med Næstved 
Sygehus’ stærke profil inden-
for kræftområdet, gøres nu en 
indsats for at skabe et reha-
biliterende tilbud for kræftpa-

tienterne. Næstved Kommunes 
Sundhedscenter gør bl.a. nu en 
indsats for at målrette og udvide 
tilbuddet til kræftramte. Bor-
gerne skal opleve én indgang til 
hjælp og rehabilitering ligegyl-
digt hvor de henvender sig. 
Venstres medlemmer i Sund-
hedsudvalget vil nøje følge pro-
jektets udvikling, og vi forventer 
en status medie 2012.  

Med venlig hilsen
Charlotte Mathiesen

Medlem af Sundhedsudvalget.

Nyt fra Sundhedsudvalget

Af  Charlotte Mathiesen

Venstres miljøpolitik tager sit 
udgangspunkt i respekt for de 
naturgivne ressourcer, som en 
fælles værdi. 

Men hvordan afbalanceres 
hensynet mellem mennesker 
og miljø? For vi kan jo ikke være 
uenige i Venstres miljømålsæt-
ning om at opnå mest mulig miljø 
og energi for pengene?

Vindkraften har størst mulig 
fysisk potentiale i Danmark, og 
kan dække mange gange det nu-
værende elforbrug. Valget står 
mellem landmøller og havvind-
møller.

Vindmølledebatten er sågar 
aktuel her i Næstved Kommune, 
- og der er fremadrettet mange 
principielle beslutninger som by-
rådet skal træffe om dette.

Hvad mener Venstre lokalt om 
udfordringen? Har vi en stærk 
nok miljø – og vindmølleprofil? 
Kan vi klart melde ud til vores 

vælgere, at det her er Venstres 
strategi på området? Jeg kan 
være i tvivl.

Det er i hvert fald en god idé 
med en vis enighed og en nagel-
fast strategi, så  borgere og væl-
gere klart kender Venstres be-
grundelser, - når der besluttes:

• At vindmøller hvor end de pla-
ceres er et vartegn for Næst-
ved?

• At vindmøller placeres i et Na-
tura 2000 område?

• At havvindmøller placeres på 
Ydernæs?

• At vindmøller placeres ved Dy-
ves bro, Grimstrup, Digtervejs-
kvarteret blot for at nævne 
nogen af de områder som nu-
værende er i spil?

• At vi har lyttet til eksperter 
på området, og er sikre på at 
de beregninger der foreligger 
også hviler på reelle målinger?

For vi skal nødig ende med at 
det bliver med vindmøller som 
det er med buskøreplanen?? 

Med venlig hilsen
Charlotte Mathiesen

Vindmølle dilemmaet

Af  Kirsten Devantier, Regions- & byrådsmedlem, Næstved (V)

Mange borger og nogle byråds-
medlemmer er temmelig hurtige 
på aftrækkeren, når det drejer 
sig om at opfinde rigtig gode 
projekter, som ubetinget er til 
byens gavn.

Jeg tror også, at vi hellere vil 
glæde end skuffe, men kreativi-
teten har det med at forudsætte 
investeringer, der senere – for-
håbentlig – vil kaste positive ting 
af sig. Derfor er der heller ingen 
tvivl om, at borgere og byråd i 
en periode nok står sig ved at 
inspirere hinanden til kreativitet 
indenfor de givne, stramme øko-
nomiske betingelser. 

En af de helt nye og mærkbare 
betingelser for Næstveds udvik-
ling i de kommende år bliver så-
ledes sundheds-området.

Jeg vil blot illustrere betingel-
serne, som de nu tegner sig ef-
ter at staten med lovgivning har 
pålagt kommunerne et større 
ansvar – praktisk såvel som øko-
nomisk.

I  praksis betalte de danske 
kommuner bl.a  i 2011 en pris på 
6.000 kr. pr. patient, der indlag-
des til behandling på et sygehus. 
Fra nytår i år er denne pris ste-
get til 14.000 kr.!

Læg her til, at Næstveds be-
folkningstal skønnes begrænset 
i perioden frem til 2020, at kom-
munens borgere samtidig bliver 

ældre og at den arbejdskraft-
duelige andel af kommunens be-
folkning bliver mindre. – Så ved 
man samtidig også hvordan det 
går med de kommunale  skatte-
indtægter!

Sagt på en anden måde: Frem 
til 2020 forventes væksten 
blandt de 65-80 årige at blive 29 
pct. mens der sker et fald i de 
30 – 64 årige på 6 pct.

Det vil stille mange forskellige 
krav til os om, at finde nye veje 
i den kommunale forebyggelse, 
så vi populært sagt får sundere 
borgere, der på deres gamle 
dage har det bedre.

Enhver kan næsten sige sig 
selv, at sundhedsudgifterne til 
borgerne under ét er et vigtigt 
økonomisk omdrejningspunkt 
for kommunens samlede øko-
nomi.

Så meget desto mere tvinger 
det os også til at udvise den be-
rømte kreativitet, som jo tit ef-
terlyses, hvis vi ønsker at afsmit-
ningen på udgiftsstigningerne 
ikke får negative følger på andre 
kerneområder, som borgerne 
har berettiget forventning om er 
til stede i en moderne kommune.

I Næstved Kommune har vi der-
for målrettet arbejdet på igang-
sætning af nye sundhedspro-
jekter, som på et og samme tid 

både har fokus på kvalitet og 
sammenhæng for borgerne/pa-
tienterne og samtidig også tager 
afsæt i effektivitet og god sam-
fundsøkonomi.

Vi har valgt kræftområdet 
som et af vores fokusområ-
der – dels fordi vi her igennem 
fint kan understøtte den stærke 
profil Næstved Sygehus har på 
kræftområdet og ligeledes fordi 
Kræftens Bekæmpelse netop nu 
starter opførelsen af et nyt stort 
Kræftrådgivningscenter.

Et andet spændende sam-
arbejdsprojekt mellem vores 
Jobcenter og Sundhedscenter 
er ligeledes ved at blive skudt i 
gang. Dette bygger på de gode 
erfaringer vi gennem det sidste 
år har gjort, med en integreret 
arbejdsmarkeds-sundhedsind-
sats for borgere med stress og 
lettere depression. Denne ind-
sats har vist sig at være så nyt-
tig, at det giver grobund for en 
raffinering og styrkelse af Sund-
hedspakken, som vi kalder ini-
tiativet. Med disse tiltag skulle 
man gerne kunne forbedre mu-
ligheden for arbejdsfastholdelse 
og hurtigere tilbagevenden til 
jobbet.

Der vil løbende blive arbejdet 
med flere planer til forbedring 
af borgernes muligheder for et 
sundere liv.

Rokade mellem udvalg
Pr. 1. januar er Troels Larsen trådt ud af Økonomiudvalget og 
Søren Revsbæk er indtrådt i udvalget. I Økonomiudvalget har 
valggruppe V-C-B således nu Hans R. Hansen og Søren Revs-
bæk samt Kurt Petersen fra de Konservative.

Troels Larsen fortsætter i Ejendomsudvalget og Omsorgs-
udvalget.

Søren Revsbæk
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For at give Venstres medlemmer 
bedre mulighed for indflydelse 
har Venstre i Region Sjælland 
besluttet at nedsætte en række 
udvalg, som alle medlemmer har 
mulighed for at deltage i. Der er 
ikke tale om virtuelle netværk, 
men om traditionelle udvalg med 
en vis mødeaktivitet.

Formålet er at engagere Ven-
stres medlemmer i regionen og 
være forum for en kanalisering 
af medlemmernes synspunkter 
og ideer til vores folkevalgte i 
regionen. De enkelte udvalg er 
derfor også forankret i Venstres 
regionsrådsgruppe.

Der er mulighed for at deltage 
i følgende udvalg:

Udvalget for Sundhed og 
forebyggelse:
Udvalgets fokusområder er ho-
spitalsområdet og den præho-
spitale indsats, samt forholdet 

til almen lægepraksis og den 
forebyggende indsats i regionen.

Udvalget for Psykiatri:
Udvalgets fokusområder er bør-
ne- ungdoms- og voksen psykia-
tri, og samarbejdet med kommu-
nerne på socialområdet.

Udvalget for Regional 
Udvikling:
Udvalgets fokusområde er re-
gional udvikling i bred forstand, 
samt regionens muligheder på 
dette område.

Udvalget for Udland og 
Sikkerhed:
Udvalgets fokusområder er sik-
kerhedspolitik, forsvar, udvik-
lingsbistand og udenrigspolitik. 
Dette udvalg er bindeled til det 
tilsvarende landspolitiske net-
værk på området.

Alle udvalg er netop ved at bli-
ve startet op og det kan varmt 
anbefales alle medlemmer med 
interesse for et eller flere af ud-
valgsområderne at tilmelde sig 
disse. Bliv direkte orienteret og 
få indflydelse – frem for blot at 
læse om det efterfølgende i avi-
sen, når det er vedtaget! 

Henvendelse om alle udvalg kan 
ske til udvalgenes sekretær, som 
er regionssekretær Knud-Erik 
Madsen, tlf. 55 72 24 01 og email:  
vstamt@post9.tele.dk.

Richard Petersen
Bestyrelsesformand

Venstre i Region Sjælland

På sit møde den 20. novem-
ber 2011 nedsatte Venstres 
hovedbestyrelse et hurtigt ar-
bejdende vedtægtsudvalg med 
henblik på, at evt. forslag til 
ændringer i Venstres vedtægter 
kan blive forelagt og behandlet 
på Venstres Landsmøde 2012.

Baggrunden herfor var bl.a. fo-
kus fra flere sider på de man-
ge opgaver som er lagt hos 
kommuneforeningerne, den 
begrænsede indflydelse og 
økonomi, som er tildelt vælger-
foreningerne, kandidat- og re-
gionsbestyrelsernes placering 
i organisationen og netværke-

nes opbygning og resultater 
hidtil.

Frem til den 29. juni 2012 mod-
tager dette vedtægtsudvalg 
forslag og bidrag fra alle orga-
nisationsfolk og medlemmer.

Forslag og bidrag kan fremsen-
des til formand for regionsbe-
styrelsen, Richard Petersen, 
som er medlem af udvalget, på 
mail:  rp@rplaw.dk

Bestyrelsen for Venstre i Regi-
on Sjælland har herudover ned-
sat et særligt Vedtægtsudvalg, 
og evt. spørgsmål og henven-

delser kan også rettes til for-
manden for dette udvalg: Jan 
Marker på mail:  jan-marker@
mail.tele.dk

Fungerer tingene som de skal i 
Venstres organisation? Eller er 
der ting, som der kan eller skal 
rettes op på? Hvad siger vores 
organisationsfolk og medlem-
mer? Vi modtager gerne kritik 
og gode forslag!

Richard Petersen
Regionsbestyrelsesformand

Medlem af Venstres 
Vedtægtsudvalg

Så er der mulighed for 
medlemsindflydelse

Er Venstres vedtægter gode nok?

For hver megawatt vindmølle som rejses tikker 
der 88.000 kr. ind på en konto til en såkaldt 
grøn pulje. Foreløbig har møllerne ved Kyse og 
Katrineholms piber indbragt ca. 1.2 million. Ca. 
halvdelen af pengene har vi bevilget til såkaldt 
”thermografering”.

Det betyder at et klimatjek af boligen koster 
1500 kr. For den pris får man en gennemgang 
af boligen, samt gode råd til besparelser på 
energien. Pt. har 200 tilmeldt sig til besøg. Til-
melding sker på: raadgivning@nk-forsyning.dk

Vi kommer stadig rundt i kommunen og møder 
borgerne, det er vældig konstruktivt, og det er 
især glædeligt og stort set hver gang vi møder 
Venstremedlemmer.

Med venlig hilsen
Elmer Jacobsen

Vi deltager som byråd og udvalgsmedlemmer 
årligt i forskellige konferencer. Det er vældig 
godt og meget udviklende. For mit vedkom-
mende har det været til stor inspiration, at høre 
Ikast-Brandes Venstre borgmester Karsten Kis-
smeyer. I hans forvaltning hedder det: ”hvad 
kan vi” og hvis forvaltningen må sige nej til en 
borger eller virksomhed, hedder det derefter 
”hvis ikke vi kan det du ønsker, hvad kan vi 
så?”.  Mine frustrationer går på, at jeg oplever 
for mange initiativrige borgere i denne kom-
mune, som kører sur i det de har lyst til, fordi 
de møder en usmidig forvaltning.

Det er klart, at til tider må man sige nej, men 
der er stor forskel på hvordan et nej gives, og 
om det er definitivt eller konstruktivt. Vi har 
brug for et samfund og en kommune hvor bor-
gere samt erhvervsliv føler sig langt mere op-
muntret til at virke end i dag. Vores økonomi-
direktør, har lige opsagt sin stilling, han rejser 
til Århus hvor de, som han skriver, har mere fo-
kus på erhvervsudvikling. Hvis du sidder og er 
kørt sur i det grundet tung sagsbehandling, så 
skriv meget gerne på eljac@naestved.dk nogle 
gange nytter det faktisk. Og det ville være rart 
om vores kommune ikke fortsat skulle være nr. 
98 i erhvervsvenlighed ud af 98 vel at mærke.

Med venlig hilsen
Elmer Jacobsen

Lokaldemokrati 
& klimaudvalget

Frustrationer

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

TØMRER-SNEDKER
SERVICE

Renovering • Tilbygning
Udlejning

Leif Pedersen
Skovvej 2

4733 Tappernøje

23 64 51 40

BYGLP
A
P
S

23 64 51 40

Beliggende i provinsby mellem Næstved, 
Slagelse, Sorø, Skælskør midt i den skønne 

Sjællandske natur. Populært spisested med mad 
af høj kvalitet serveret i den hyggelige restau-
rant. Hyggelig gårdhavemiljø. 6 værelser med 
bad og toilet på gangen. 2 golfbaner indenfor 
10 km. samt ½ times kørsel til Bon-Bonland.

Torvet 1, 4250 Fuglebjerg
Telefon 5545 3047

www.fuglebjergkro.dk

Fuglebjerg Kro

og  Elmer Jacobsen
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”Branding” er et populært ord. 
Kommuner skal ”brande” sig med 
store events, arena-haller o.s.v. 
Meget af det, er helt sikkert rig-
tigt, men det er også vigtigt at 
holde fokus på at levere en god 
service til borgerne – hver dag, 
hele året rundt. 
Det holder både nuværende og 
måske kommende borgere øje 
med. Fungerer skolerne, har vi 
gode børnehaver, giver vi en 
ordentlig ældrepleje, er der as-
falt på vejene, så rygtes det via 
mund-til-mund metoden og det 
er meget værd.

En af de ting, som børneforæl-
dre – som vi har ca. 15.000 af i 
Næstved kommune – holder øje 
med, er lukkedage f.eks. i dagin-
stitutioner.

I dag holder børnehaver, vug-
gestuer og dagplejere lukket 
mindst 21 dage årligt, plus to så-
kaldt pædagogiske lukkedage. 
Fra og med 2012 er tallet reduce-

ret til 16 lukkedage, fordi den ene 
uges sommerferielukket sløjfes. 
Institutionerne har i sommeren 
2012 kun lukket en uge mod tidli-
gere to uger.

Det kan måske lyde som en 
detalje, hvor mange dage der er 
lukket i børnehaven for langt de 
fleste forældre har måske selv fe-
rie, eller man har bedsteforældre 
m.v. som kan hjælpe til.

Men, i praksis har det vist sig 
at være et stort problem for for-
ældrene, ikke mindst at der er to 
ugers sommerferielukket og luk-
ket mellem Jul og Nytår. Vi lever 
i et samfund, hvor rigtig mange 
er nødt til at være mobile, f.eks. 
pendle dagligt, og hvor sommer-
ferien ikke automatisk er 3 uger i 
Juli, som det var i den gamle indu-
striferie. Derudover har flere ar-
bejdspladser, hvor der navnlig er 
kvinder ansat, svært ved at lægge 
vagtplaner, når der er mange luk-
kedage oveni hinanden.

Forældrene har derfor presset 
på for, at afskaffe lukkedagene 
og vi har nu været med at til gå 
en del af vejen. Jeg vil gerne gå 
videre og afskaffe flere lukkeda-
ge for det er god ”branding” for 
Næstved når vi skal tiltrække nye 
borgere. Det er nemlig god ser-
vice i hverdagen som tæller.

Senest er de tre VKR-medlem-
mer af Børneudvalget kommet 
med et fælles udspil, om at af-
skaffe lukkedagene i sommermå-
neden. I et godt samarbejde har 
Anette Brix, konservative og Lars 
Hoppe Søe fra de Radikale og 
undertegnede bedt om at vi får 
beregninger i Børneudvalget på, 
hvordan sommerlukningen kan 
afskaffes. Det skal kunne lade sig 
gøre og det vil være god branding 
af Næstved.

Søren Revsbæk 
Byrådsmedlem

Som en anden sidste Mohikaner 
nåede Næstveds borgmester Car-
sten Rasmussen at gentage sin 
støtte til betalingsringen samme 
morgen som Helle Thorning Sch-
midt senere sagde at ”i morgen 
kommer der en rigtig god løs-
ning,” som var, at betalingsrin-
gen døde politisk.

Det skal vi ikke drille borgme-
steren med, men til gengæld glæ-
de os over at betalingsringspro-
jektet der ville ramme de 1.300 
bilpendlere der dagligt kører til 
København og Frederiksberg 
kommuner, er droppet.

Hvad kan vi så lære af den sag? 
Ja, dels at det som besluttes på 
Christiansborg ofte har direkte 

konsekvens på vores hverdag. Det 
er ikke nyt, men det blev meget 
konkret med betalingsringen der 
ville gøre det dyrere for pendlere 
og håndværkere fra vores områ-
de, at jobbe i hovedstaden.

Men, vi kan også lære, at vi 
selv skal være ”fremme i skoene” 
og få de vigtige sager på dagsor-
denen. Venstre sagde tidligt nej 
til betalingsringen – også i Næst-
ved, hvor undertegnede rejste sa-
gen med det helt saglige formål, 
at få at vide, hvor meget ringen 
ville koste Næstveds borgere og 
kommunens økonomien.

Socialdemokraterne ville helst 
ikke røre ved sagen. Måske fordi 
den politiske ordfører Magnus 

Heunicke er valgt i Næstved og så 
kan det måske være pinligt, hvis 
den lokale S-borgmester også si-
ger ”nej tak” til betalingsring. 

Det får så være, som det vil, 
men vi fik rejst debatten og vi fik 
syn for sagn: 1.300 bilpendlere 
ville blive direkte ramt og ringen 
ville have medført at det (igen) 
ville blive dårligere at bosætte 
sig i Næstved kommune. Det 
skete heldigvis ikke – ikke mindst 
takket være ihærdig indsats fra 
mange tusinde borgere der pro-
testerede og på grund af Ven-
stres koordinerede indsats mod 
betalingsringen på landsplan.

Søren Revsbæk 

V-politik der virker

Den sidste Mohikaner

Af  Søren Revsbæk

12

Mange vil sikkert mene, at det 
er mod alle odds, at Næstved 
havn kan eksistere. Det synes jeg 
egentlig også, men det er ikke 
desto mindre tilfældet. Ganske 
som humlebien kan flyve, kan 
Næstved havn ”løbe rundt” – ikke 
alene p.g.a. de mange indtægter 
fra grundudlejning, men også 
selve havnens primære drift løber 
rundt i sig selv. Grundsalg og ud-
lejning gør så, at der er råd til om- 
og udbygning samt renovering af 
kajanlæg. Otto og jeg kommer 
igennem med gange gode idéer 
til gavn for havnens brugere, og 
så længe erhvervslivet efterspør-
ger havnens faciliteter, så er det 
ikke en Venstreopgave at ned-
lægge havnen. Jeg tror også, at 
havnen giver mere liv og atmo-
sfære, når der arbejdes på den. 
Prøv bare at se de ”velfriserede” 
havne i Holbæk og Vordingborg, 
hvor der snart ikke er mere liv 
tilbage, end hvad beboerne kan 
præstere – og det er ikke meget.
Vi har planer om, at gøre østka-
jen mere publikumsvenlig med en 
promenade, og så vil vi gerne bin-

de havnen sammen med byens 
centrum. Vi overvejer en gangbro 
fra den frilagte Suså og til østka-
jen. En sådan gangbro vil bryde 
”berlinmuren”, som Havnegade 
egentlig er. Det gælder om at få 
en bro, hvor selve det at gå på 
den skal være en oplevelse, hvor 
man kan få et overblik over ka-
nal og havn. Samtidig må den dog 
ikke ødelægge synet af Susåen. 
Når jeg fantaserer, så forestiller 
jeg mig, at broen ender på en ter-
rasse på 1. sal over en restaurant, 
som man kan side og nyde udsig-
ten eller forsætte gåturen langs 
kanalen.

Peder Spandet, V. Egesborg, 
har planer om at åbne et mu-
seum for alle hans gamle ve-
teranbiler på Fabriksvej. Det er 
en enestående samling, som vil 
være yderligere et aktiv for kom-
munen, og så ligger hans bygning 
godt i forhold til den nye biograf. 
Havnen ejer en grund bag Netto 
på Toldbodtorvet, og den laver 
vi til parkeringsplads, så hele 
dette område kan fremstå pænt 
og venligt for både museum, bio-

graf og havn. Grunden er p.t. et 
tilgroet hul, som absolut ikke pry-
der området. 

Karsten Nonbo

Med indvielsen af Fodsporet har 
vi fået et vældigt aktiv for Næst-
veds vestlige opland. Anna og 
jeg har prøvet at cykle ad Fod-
sporet, og det kan kraftigt anbe-
fales. En god flad strækning fra 
Herlufsholmhallen forbi Fodby, 
Hyllinge og videre helt til Dalmø-
se, Skelskør og Slagelse. Der er 
god læ og ingen bakker. Samti-
dig er der gode rastepladser og 
sheltere på strækningen. Jeg er 
egentlig ikke så bange for, at 
stien skal blive vandaliseret el-
ler tilsvinet med affald. Folk som 
nyder at cykle er som regel gode 

til at passe på naturen, og de 
dovne kommer ikke ”så langt ud 
på landet”. Jeg fortsætter med at 
lægge pres på Transportministe-
ren for at få cykelstierne færdig-
gjort langs Slagelselandevejen 
mellem Hyllinge og Fuglebjerg, 
mellem Herlufslille og Vetterslev 
samt mellem Blangslev og Torup. 
Også den nye østlige omfartsvej 
kan snart passeres ad Laugstien 
mellem Rønnebæk og Næstved 
via en ny tunnel. Den nordlige 
omfartsvej bliver ligeledes med 
cykelsti. 

Den store kommende opgave 
bliver at holde momentum og få 
tegnet en ny linieføring for en ny 
vej mellem Næstved og Rønne-
de. P.t. er Vejdirektoratet i gang 
med af tegne streger, men der 
er også afsat penge til en efter-
følgende VVM-undersøgelse for 
en sådan ny linieføring. Næste 
skridt er så, at omsætte alt dette 
til realiteter, d.v.s. penge til den 
nye vej, og her bliver kunsten at 
overhale alle andre ønsker i lan-
det. Det vil jeg så prøve på. 

Karsten Nonbo

Udvikling af Næstved Havn

Næstved som cyklekommune

Af  Karsten Nonbo
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Oplandstaxa/flextrafik
Ovennævnte ordninger har været 
årsag til et større politisk slags-
mål, som de færreste orker at 
sætte sig ind i. Michael Rex har 
erklæret Flextrafik kommer tilba-
ge. Flex har aldrig været politisk 
besluttet, men en ordning som 
blev gennemført på embedsplan. 
Ordningen er blevet brugt og 
misbrugt i det år den har funge-
ret. Det er altid meget ulykkeligt, 
når man flakser fra det ene til det 
andet. Det er vel første gang i ny-
ere tid, at en ordning som social-
demokratiet gik ind for, er blevet 
nedstemt i byrådssalen. Og det 
må siges, at det kom noget bag 
på forvaltningen. Heldigvis står 
SF ved deres beslutning om at 
stemme sammen med os, hvilket 
forhåbentlig betyder, at opland-
staxaen fortsætter, måske med 
nogle ændringer og forbedringer. 
Det er allerede proklameret at vi 
skal finde 4 millioner i besparel-
ser på området offentlig trafik, 
hvilket kan betyde oplandstaxa 
erstatter flere busruter.

Nye veje omkring Næstved
Den nye fordelingsvej har al-

lerede gennemlevet sine første 
vanskeligheder. Beslutningen 
om at sætte arbejdet i stå for 
vinteren var så nær på, som det 
kunne komme. Men den mest 
tørre november i mands minde, 
samt en masse kalksten betød at 
man kunne fortsætte, og som det 
kan ses skrider arbejdet frem. 
Vejdirektoratet er heldigvis også 
på banen, således er den første 
ejendom til den nordlige omfarts-
vej, som staten skal bygge eks-
proprieret. Det betyder at kom-
munevejen kan munde ud i en 
ny rundkørsel på Køgevej, som 
nu kan gøres færdig i en arbejds-
gang. Så om alt går vel betyder 
det, at i 2016 skulle vi kunne køre 
på fordelingsvej og omfartsveje 
fra Præstøvej til Karrebækvej.

Natura 2000 planer
Vi har de senere år set nogle me-
get uheldige konsekvenser af dår-
ligt vedligeholdte vandløb. Over-
svømmelser af veje, kældre og 
ikke mindst marker samt afgrøder. 
Heldigvis lægges der op til at det 
skal ske i dialog og samarbejde 
med lodsejerne. Men vi må fast-
holde at reduceret og dårlig vand-

løbsvedligeholdelse gavner ingen, 
og slet ikke naturen. Heldigvis 
henvender mange medlemmer sig 
til os, og nogle gange kan vi gøre 
en forskel, så bliv ved med det.
Vindmøller
Vi har deltaget i en lang række 
borgermøder om vindmøller, og 
har kun ros til overs for forvalt-
ningen for en objektiv fremlæg-
gelse af projekterne.

Det er meget få modstan-
dere af vindmøller vi har mødt, 
og der er rigtig mange forslag 
til hvor de kan stå. Men det er 
yderst sjældent i nærheden af 
hvor forslagsstilleren selv bor. 
Vi har begge mange møller stå-
ende rundt om os, og føler os 
ikke generet, så det er ikke fra 
os den store modstand skal mø-
des. Selvfølgelig lytter vi til hvad 
der bliver sagt på møderne, og 
har i skrivende stund ikke lagt 
os fast på hvilke placeringer der 
evt. kan udgå. Kommende gene-
rationer vil næppe rose os for, at 
have opbrugt jordens resurser 
på meget kort tid, set i det store 
perspektiv. Intet tyder på vi lø-
ber tør for vind foreløbig.

Aktuelt fra Teknisk udvalg

Af  Otto Poulsen

Desværre gik valget i sept. sidste 
år ikke så godt for Lars Løkke og 
VK-regeringen, men det gik dog 
Venstre godt med en fremgang 
på et enkelt mandat. Selv havde 
jeg af én eller anden grund et 
helt fantastisk valg. 

Jeg må være ærlig og sige, at 
det bl.a. skyldtes, at Helge Adam 
Møller ikke genopstillede i Næst-
vedkredsen, og vi har nogenlun-
de samme profil. 

At det skulle blive til en 3. 
plads på Sjælland, efter Bertel 
Haarder og Jacob Jensen, havde 
jeg i min vildeste fantasi ikke 
regnet med. Der skal endnu en-
gang lyde en stor tak til jer med-
lemmer her i Næstvedkredsen, 
hvor jeg faktisk alene fik stem-
mer nok til en plads. Tak til alle, 
som hjalp til i valgkampen, og i 
stemmeboksen.

Gruppebestyrelsen kvitterede 
med at give mig alle de samme 
poster, som jeg havde før valget, 
uagtet at der jo kom flere mini-
stre tilbage til gruppen, og de jo 
også skal have ”noget at rive i”.

Rent faktisk fik jeg mere at 
rive i end før valget. Jeg blev 
nemlig valgt som formand for 
Kontroludvalget og for For-

svarsudvalget og har samtidig 
forsvarsordførerposten tilbage, 
medens Troels Lund Poulsen har 
orlov. Jeg deler dog denne post 
med Hans Christian Thoning, så-
ledes jeg varetager ”sjællandske 
interesser”. Jeg blev indstillet af 
Venstre til at fortsætte som for-
mand for Færdselssikkerheds-
kommisionen, men det er jo Ju-
stitsministeren, Morten Bødskov, 
som suverænt udpeger formand. 
Derfor var jeg lidt spændt, idet 
han jo var næstformand i kom-
missionen før valget. Vi havde 
egentlig et godt samarbejde, 
men der kunne jo ”gå politik” 
i sagen. Men efterfølgende er 
mine bange anelser blevet gjort 
til skamme, og jeg har nu også 
denne formandspost.

I dec. rejste forsvarsudvalget 
rundt i Jylland og besøgte di-
verse kaserner, og i slutningen 
af april har vi planlagt en tilsva-
rende 3-dages tur på Sjælland, 
hvor vi bl.a. besøger Danilog i 
Vordingborg, Beredskabsstyrel-
sen i Næstved, Flådestationen 
i Korsør, GHR i Slagelse og Ve-
terancentret i Ringsted. Det er 
mit mål, at de nye udvalgsmed-
lemmer skal se lidt af det hele, 

således de ved lidt mere om, 
hvad de egentlig udtaler sig om 
– det vil være en klar fordel, selv 
om viden jo sætter begrænsnin-
ger for den ærlige.

Den nordlige omfartsvej om 
Næstved er nu en lovgiven rea-
litet, og jeg skal nok følge udvik-
lingen, så der ikke kommer no-
gen forsinkelser. Man er i gang 
med beregninger, ekspropriatio-
ner og udbudsmaterialer.

Endelig lykkedes det, efter 
lidt forviklinger, at få bevilget 
et stykke af cykelstien mellem 
Havnskovvej og Fuglebjerg. Jeg 
arbejder videre på, at få hele 
strækningen med. Ligeledes skal 
vi have fortsat mellem Blangslev 
og Torup.

Nu venter vi på, at forundersø-
gelserne for en ny vejføring mel-
lem Næstved og Rønnede udfø-
res inden udgangen af 2012, og 
så skal den have ”fuld skrue”, så 
vi kan flytte gravemaskinerne di-
rekte fra den nordlige omfartsvej 
og videre mod Rønnede.  

Karsten Nonbo

Ja, jeg havde egentlig tænkt mig 
at skrive en længere artikel om 
alle løftebruddene, forhøjede 
afgifter, export af arbejdsplad-
ser til udlandet, NOx-afgifter, 
øgede erhvervsskatter,  højere 
kontanthjælp, betalingsmur. 
Men hvorfor ødelægge dit og 
mit gode humør med al dette?

Vi må nok regne med, at 
denne ”farvel-regering” sidder 
tiden ud, for ingen af partierne 
ønsker en borgerlig regering 
tilbage. Når jeg kalder den for 
FARVEL-regering, så er det for 
at holde humøret oppe, og 
så p.g.a. af partibogstaverne. 
F=SF, A=socialdemokraterne, 
RV=radikale og EL=enhedslisten. 

Ja, vi bliver nødt til at holde 
humøret højt og pengepungen 
lavt. Der er i skrivende stund 
”kun” 3 år og 6 mdr. til næste 
valg, svarende til 1270 dage…..
det er ikke langt tid, i forhold 
til, hvad andre får for røveri.

Karsten Nonbo

Lidt men godt fra Folketinget

Meget, men skidt fra Folketinget

og  Elmer Jacobsen Af  Karsten Nonbo

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”
Husk den ugentlige politiske 
debat i lokalradioen med Per 
Sørensen (S) og Søren Revs-
bæk (V) på FM104,5 MHz. Nu 
både lørdag 15-16, søndag 13-
14, tirsdag 10-11 og torsdag 
16-17.

Snart også på internettet på  
www.naestved.name
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Januar måned er for mange sta-
tustid, hvor der ses tilbage på sid-
ste års resultater og samtidig ses 
fremad på det nye års opgaver.

For Venstres byrådsgruppe 
har 2011 været lidt et forandrin-
gens år.

Den største ændring i Næst-
ved Byråd i 2011 var borgmester-
skiftet og de ændrede arbejds-
betingelser dette har givet.

Borgmesterskiftet var vel 
hverken tidsmæssigt eller per-
sonmæssigt den store overra-
skelse, det ligesom lå i luften, 
at Henning Jensen ville overlade 
borgmesterstolen til Carsten 
Rasmussen i løbet af indeværen-
de periode.

Inden skiftet havde Carsten 
Rasmussen ved flere lejligheder 
talt om ”det brede samarbejde, 
og vigtigheden af enighed i by-
rådet”. Ud fra disse udtalelser 
havde Venstre en vis forventning 
om, at Carsten Rasmussen ville 
benytte lejligheden til at vise, 
at det han sagde også var det 
han mente, derfor ønskede at 
omkonstituere byrådet, således 
at fordelingen af formandspo-
ster ville afspejle styrkeforhol-
det imellem partierne i byrådet, 
og dermed rette op på Henning 
Jensens smallest mulige konsti-
tuering.

Dette skete dog ikke, men 
Venstre fornemmer en større 
åbenhed og vilje til samarbejde 
fra Carsten Rasmussen og rød 
bloks side, end tilfældet var i 
den første del af denne byråds-
periode. 

Den større vilje til samarbejde 
viste sig ikke mindst i forbindel-
se med budgetforhandlingerne 
og vedtagelsen af budget 2012, 
hvor en meget stor og vigtig del 
af de mange ændringsforslag 
Venstre fremlagde, blev indar-
bejdet i det endelige budget.

På tilsvarende måde har der 
hos borgmesteren været lyd-
hørhed for Venstres initiativer 
og forslag i forbindelse med ar-
bejdet med en ny ”Turist og er-
hvervsservice”, hvilket har sikret 
at erhvervsrepræsentanter, - i 
langt højere grad end oprinde-
lig tiltænkt fra borgmesteren 
og administrationens side -, nu 
bliver involveret i udformningen 
af kommunens fremtidige er-
hvervspolitik.

Venstre valgte at tage ansvar 
og lægge stemmer til en samar-
bejdsaftale med Næstved Bold-
klub, desværre blev det i Sjæl-
landske Medier udlagt, som om 
der var tale om en kommunal 
gave til boldklubben. Dette er 
absolut ikke tilfældet, idet af-
talen indeholder en lang række 
forpligtelser og ydelser, som 
boldklubben skal levere.

Ydelser som ikke mindst vil 
gavne børn og unge menne-
skers lyst til at dyrke sport, og 
her tænkes ikke kun på fodbold, 
men på lysten til at bevæge sig, 
og dermed smide evt. overflødi-
ge kilo, hvorved aftalen også har 
en sundhedsfaglig betydning.

Som en del af aftalen forplig-
ter boldklubben sig til at ind-
drage alle interesserede fod-
boldklubber i kommunen i et 
samarbejde, som skal gavne og 
udvikle de mange lokale forenin-
ger, og give især deres yngste 
medlemmer oplevelser.

Det vil være for omfattende 
at gennemgå alle aftaleforpligti-
gelserne, men Venstres Byråds-
gruppe er ikke i tvivl om, at den 
indgåede aftale er fornuftig og til 
stor gavn for  kommunen såvel 
markedsføringsmæssigt som for 
en meget stor del af ikke mindst 
kommunens yngre generation.

Skulle Næstved Kommune 
med kommunale medarbejdere 

levere de ydelser som boldklub-
ben forpligter sig til, tvivler jeg 
på, det ville kunne gøres for den 
økonomi som aftalen indebærer.

I politik drejer det sig som 
bekendt om at få indflydelse på 
beslutningerne, hvilket vi efter 
borgmesterskiftet føler Venstre 
har fået i højere grad end tidli-
gere.

Uanset Venstres ikke ubety-
delige indflydelse på beslutnin-
gerne i Næstved Byråd, er ingen 
i tvivl om, at det er den der sæt-
ter dagsordenen, der har størst 
indflydelse på beslutningerne. 
Set i det lys er det et hvert partis 
højeste mål i kommunalpolitik at 
besætte borgmesterposten. 

I november 2013 er der kom-
munevalg, og med det rigtige 
hold og den rigtige politik er der 
gode muligheder for at Venstre 
efter valget kan samle et flertal 
omkring borgmesterposten.

Derfor skal Venstre i løbet af 
foråret 2012 have valgt den per-
son, som Venstre vil stille i spidsen 
og foreslå som Næstved Kommu-
nes kommende borgmester.

Når jeg ser på min dåbsattest 
kan jeg konstatere, at jeg nu har 
holdt så mange fødselsdage, at 
tiden er inde til at takke for den 
store tillid mange har vist mig 
som Venstres borgmesterkandi-
dat ved de seneste to kommu-
nevalg.

Derfor er min opfordring til 
alle Venstres medlemmer, at I 
bør møde op når Venstre i Næst-
ved Kommune indkalder til op-
stillingsmøde til valg af borg-
mesterkandidat. Valg af øvrige 
kandidater til kommunevalget vil 
ske på et senere tidspunkt, men 
tænk hver især på eventuelle 
kandidatemner, således at Ven-
stre kan stille med en stor stærk 
og kvalificeret liste når valget 
kommer i november 2013.

2011 - et forandringens år

Af  Hans R. Hansen

fortsættes nederst på næste side �

Det har vi nu i Venstre i Næstved kommune også taget konsekvensen af og oprettet en side på Facebook:

http://www.facebook.com/#!/groups/172047952912233/ (ja, det skal med alt sammen…)

Her kan du følge med i vore mange gøremål, ideer, debattere med vores byrådsmedlemmer, 
regionsrådsmedlem og folketingsmedlem, og meget andet – vi håber selvfølgelig, 

at du har lyst til at blive vores ven på Facebook også.

Og hvis du også har lyst til at få tilsendt nyhedsmails, skal du blot sende din mailadresse til 

venstrenet@svinggaard.dk

så bliver du automatisk føjet til distributionslisten, og vil kunne modtage dugfriske nyheder om alt, 
hvad der er af nyheder fra og om Venstre i Næstved kommune.

Vi håber, at stadig flere vil benytte sig af denne måde at kommunikere på. Vi må erkende, at dette blad, 
som du læser i lige nu, har én stor svaghed, nemlig at det indeholder ikke altid friske nyheder.

Vores ”gamle” hjemmeside er slevfølgelig endnu et sted at blive opdateret på:

www.naestved.venstre.dk

som i øvrigt vil blive frisket en del op i løbet af 2012 – det trænger den vist til.

Internettet og e-mail er 
nok kommet for at blive…

Venstres nuværende hold i 
byrådet er et stærkt godt sam-
arbejdet hold, kvaliteten er i or-
den, men i 2013 skal kvantiteten 
øges. Vi vil i den resterende del 
af byrådsperioden, fortsætte 
den positive kritiske holdning til 
flertallets forslag, ligesom vi selv 
vil fortsætte med at fremsætte 
konstruktive beslutningsforslag. 

Venstre er i gang med udar-

bejdelse af valgprogram for den 
kommende periode, et program 
som ud over at opstille mål, også 
skal anvise hvordan målene kan 
gennemføres. Et valgprogram 
som vi kan stå inde for også ef-
ter valget, og ikke som valgpro-
grammerne fra S og SF, der var 
noget der havde betydning indtil 
valget i 2009 var overstået. Jeg 
tænker her specielt på deres 

valgløfter omkring skolepolitik 
og landdistriktspolitik.

For Venstre skal det vi vil før 
et valg, også være det vi gør, når 
valget er overstået.

Med venlig hilsen
Hans R. Hansen

Gruppeformand for Venstre
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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

v/Jess Varming

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...

Nye tider. Varig velfærd

Igen i år har Venstre fået lov til at afholde 
Grundlovsmøde i haven på Broksø Gods 

Og i lighed med de senere år arrangerer vi det i samarbejde med 
Venstre i Faxe, så derfor er der igen i år tre taler.

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

og Faxe Kredsens folketingskandidat Peter Madsen 
og som gæstetaler er det lykkedes at få Venstres tidligere 

beskæftigelsesminister inger Støjberg til Broksø Gods

Grundlovsmøde 2012 
 på Broksø gods 

Stemning fra valgkampen
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Af  Hans Andersen

I kommunens ejendomsudvalg 
begyndte vi for ca. 3 år siden at 
udarbejde en arkitekturpolitik. 
Det gjorde vi naturligvis for, at vi 
gerne ser at byggerier og land-
skaber i vores område er pænt.
Hvad der er pænt og hvad god 
arkitektur er, er der jo ingen fa-
citliste på. Men bare det at dis-
kuterer tingene, kommer der 
normalt noget godt ud af.

Jeg tror, at vi alle synes at 
gamle bydele, og mange gamle 
huse er flotte. Jeg er sikker på at 
man også i fortiden diskuterede 
arkitektur – måske ikke så for-
melt, som man gør det nu.

Hvis vi kigger på nogle af de 
moderne byggerier i Næstved – 
Aqua Huset (Maxbank) ved hav-
nen, Kulturhuset ved Grønne-
gade og Symfonien (Ældrecenter 
i Næstved nord), så er der ingen 
tvivl om, at det er byggerier ”som 
skiller sig ud”. Der er heller ingen 
tvivl om, at der er forskellige me-
ninger om, hvorvidt det er kønt.

Sådan har der nok også været 
eksempler i fortiden. Men bare 
det at en bygning eller et land-
skab/område bemærkes og dis-
kuteres, er en kvalitet i sig selv.

En del af arkitekturpolitikken 

er også at bevare bevaringsvær-
dige bygninger. Vi har lavet be-
varingsværdige lokalplaner i bl.a. 
Snesere og Karrebæksminde.

Disse lokalplaner blev meget 
diskuteret på borgermøder m.m.

Det er klart, at man skal være 
varsom med at lægge for mange 
bindinger på diverse byggerier.

En bevarende lokalplan kan 
for ejeren betyde, at han ikke må 
ombygge sit hus, lige som han vil.

Jeg mener, at man med dialog 
skal strække sig langt i forhold til 
bevarende bygninger. Det mener 
jeg faktisk også vi har gjort, i de 
bevarende lokalplaner der er la-
vet. Borgere og ejere er blevet 
hørt, og planen er tit blevet ju-
steret i forhold til indsigelser.

Vi oplever også dilemmaer, 
når der skal bygges butikker og 
erhverv. I forhold til Ny Holsted 
Gl. skole, hvor der nu skal være 
en Kiwi Minimarked, havde vi 
med ejeren en god snak, før vi 
blev enige om hvordan byggeriet 
skulle se ud.

Det samme gjorde sig gæl-
dende i forhold til ombygningen 
af Vedex bygningen på Vording-
borvej, hvor der angiveligt skulle 
være et Silvan Marked.

Her ser det dog ud til at dialo-
gen ikke rakte, da bygherren nu 
ikke vil ombygge den gamle fa-
brik, men rive den ned, og bygge 
et traditionelt halbyggeri.

Vi er i ejendomsudvalget ble-
vet kritiseret for at bremse ud-
viklingen, ved at sige nej til dette 
byggeri.

Det er ikke helt retfærdigt. 
Lokalplanen, som siger at den 
gamle fabrik ikke må rives ned, 
er vedtaget nøjagtig lige så de-
mokratisk, som alle andre planer 
bliver vedtaget – og det er ikke 
så mange år siden.

I Ejendomsudvalget har vi fak-
tisk strukket os langt. Vi vil godt 
gå med til at rive det gamle ned, 
bare det nye byggeri ”ligner” det 
gamle – i hvert fald i forhold til 
gavlpartierne.

Vi skal naturligvis søge at få al 
den udvikling, som kan tilfalde 
Næstved, men vi har også nogle 
områder, som vi vil værne om 
med hensyn til ”pænt” byggeri. 
Og det plejer vi at kunne opnå 
ved dialog. Så lad os håbe det 
også lykkes i denne sag.

Troels Larsen
Medlem af ejendomsudvalget.

På Landsmødet i november 2011 
præsenterede Lars Løkke Ras-
mussen fem offensive sigtelinjer 
for Venstre. ’Flere skal med’ er 
én af disse fem. Sigtelinjerne er 
et udtryk for Venstres holdnin-
ger og politiske visioner, og på 
den baggrund er der dannet fem 
landspolitiske netværk. 

Som formand for netværket 
’Flere skal med’ er det mit mål 
at skabe debat i Venstres orga-
nisation og blandt Venstres med-
lemmer. Vi skal have engageret 
Venstres medlemmer i udviklin-
gen af konkrete politiske idéer, 
forslag og løsninger. Konkret 
skal der etableres debatmøder i 
hele landet, hvor din kommune-
forenings formand vil være med 
til at arrangere et møde, hvor vi 
får mulighed for, at diskutere, 
hvordan flere kommer med. Jeg 
er sikker på, debatterne vil gøre 
en forskel i arbejdet med at ud-
vikle Venstres politik. 

Lars Løkke Rasmussen sag-
de på Venstres Landsmøde, at 

”Danmark skal være et samfund, 
der holder de svage oppe uden 
at holde de stærke nede. Vi skal 
stille større krav til dem, der kan. 
Give mere rygstød til dem, der 
vil. Vi hjælper ingen ved at sænke 
forventninger og ved at afskrive 
dem”. Men hvordan gør vi kon-
kret det? Det vil vi – blandt an-
det - diskutere på de kommende 
debatmøder, der forventes at 
blive afholdt i april og maj 2012. 

Hvis du vil være med til at ud-
vikle Venstres politik, har du nu 
mulighed for at melde dig til net-
værket, ved at sende en mail til 
venstre@venstre.dk . Derudover 
kan du blive en del af den luk-
kede gruppe for ’Flere skal med’ 
på facebook. I denne gruppe vil 
vi løbende diskutere politik og 
afholde online debatmøder, hvor 
også Inger Støjberg, der er an-
svarlig for en tilsvarende gruppe 
i Venstres Folketingsgruppe, vil 
deltage i debatten. Jeg vil derfor 
opfordre dig til at blive en del af 
denne gruppe, hvor vi på tværs 

af landet har mulighed for at 
diskutere Venstres politiske ud-
vikling så flere kommer med. 

Du er mere end velkommen til 
at sende spørgsmål eller emner, 
du mener, er relevante at drøfte 
i netværket og til debatarrange-
menterne. Disse kan sendes til 
flereskalmed@venstre.dk.

Du kan læse mere om netvær-
ket på www.venstre.dk/5-sigte-
linjer/ og bestille en pjece om 
netværket hos Venstres Lands-
organisation på mail venstre@
venstre.dk.

Hvis du har nogle spørgsmål, 
eller du ønsker at vide mere om 
’Flere skal med’, er du altid vel-
kommen til at kontakte mig. Jeg 
ser meget frem til at høre fra dig 
– der er brug for din hjælp, hvis 
Venstres politik skal udvikles

Med venlig hilsen
Hans Andersen (V), MF

Handicapordfører

Arkitektur – udvikling Vil dU være med til at 
udvikle Venstres politik?  

Så læs videre og tilmeld dig allerede i dag!

Af  Troels Larsen

Et længe næret ønske bliver når 
kommunen får en ny organisa-
tions-struktur, nemlig at vi får 
en stadsarkitekt. Det foreslog 
Venstre allerede i efterårets 
budgetforhandlinger, men øn-
sket går længere tilbage i tid.

Vi mangler nemlig en over-
ordnet strategi og politik for 
arkitektur, bymiljø samt torve 
og pladser. Alt for meget sker 
tilfældet, f.eks. ombygges Jern-

banegade nu, medens Skoma-
gerrækken og Grønnegade lig-
ner det de er nemlig nedslidte 
og grimme. Ikke noget man by-
der turister eller fastboende – 
lignende eksempler kan findes 
i alle byer i kommunen.

Nu skal planlægning, udvik-
ling og arkitektur på dagsor-
denen. Sjældent har Venstre i 
øvrigt fået så meget konkret 
indflydelse som da den tidli-

gere Teknisk Forvaltning skulle 
splittes op på 4 centre. Det 
som byrådet vedtog var stort 
set en afskrift af Venstres for-
slag om fire ny centre i den 
tidligere forvaltning. Det håber 
vi giver fokus på opgaverne og 
højere faglighed – i stedet for 
dumme sager om buskørepla-
ner og deslige.

Søren Revsbæk

V-ønske om Stadsarkitekt gennemføres
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Vi havde valgt at flytte generalfor-
samlingen til Herlufmagle Hallen, 
hvor vi var blevet placeret i et lo-
kale, der var lige lidt for lille til de 
mange fremmødte; men alt kan jo 
vendes til det positive, så vi blev 
hurtigt enige om, at tilstrømnin-
gen var så stor, så medlemmerne 
næsten sad som ”sild i en tønde”…

Aftenen forløb som så ofte før i 
god ro og orden, ikke mindst tak-
ket være en glimrende og myn-
dig styring af dirigenten Richard 
Petersen, som efter at have kon-
stateret, at generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet kunne sætte 
dagsordenen i gang.

Under beretningen lagde for-
manden Jørn Frydenlund vægt på 
blandt andet følgende emner:

• Folketingsvalget i september 
2011 med fokus på taberne, 
som ikke rigtig tabte – altså 
Venstre – men alligevel ikke 
genvandt regeringsmagten, 
og på vinderne, som ikke rigtig 

har vundet, men dog har fået 
regeringsmagten – og så ikke 
helt ved, hvad man bruger så-
dan én til

• Partiets arbejde med de 5 sig-
telinjer:

 1 Reformer for velfærd
 2 Velfærd med frihed
 3 Flere skal med
 4 Et konkurrenceklart 
  samfund
 5 Danmark aktiv i verden

hvor alle kan være med – send 
blot en mail til kat@venstre.
dk eller j.frydenlund@stofanet.
dk. Og hvis du vil vide mere om 
arbejdet, er der masser af info 
på www.venstre.dk

• Den langsomme, men rigtige 
udvikling i Region Sjælland, 
hvor alarmcentralen flyttes fra 
Slagelse til Næstved, og med 
oprettelse af et diagnostisk 
center i Næstved – og i Ros-
kilde

Fra generalforsamlingen i 
Kommuneforeningen den 22. marts 2012

• Og så den fortsatte kamp fra 
Venstre for at få en ordentlig 
akutfunktion i Sjællands næst-
største by udenfor København, 
med 80.000 indbyggere

• Det fortrinlige arbejde i By-
rådsgruppen og med bestyrel-
sen, og den gode start med ny 
borgmester Carsten Rasmus-
sen, som tydeligt er indstillet 
på et samarbejde med Venstre, 
i modsætning til hans forgæn-
gers holdning

• Og det kommende 1½ års in-
tensive arbejde hen imod val-
get til byråd og regionsråd i 
november 2013, med valg af 
borgmesterkandidat den 2. 
maj og valg af øvrige kandida-
ter om 1 års tid.

Herefter blev der i hastig række-
følge godkendt regnskab og bud-
get, gennemført en række (gen-) 
valg, ligesom der blev vedtaget 
en køreplan for processen frem til 
kommunalvalget 2013.

Bestyrelsen er således næsten 
uændret og dermed klar til at 
fortsætte det gode arbejde, som 
har præget også det seneste år. 
Hvem der er i bestyrelsen, frem-
går – som altid – af bagsiden af 
dette magasin.
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Formand, Jørn Frydenlund 
Edith Rodesvej 86
4700 Næstved  
Vælgerforening Næstved 
5573 7397  •  6170 7397  
j.frydenlund@stofanet.dk

Ulla Malling
Vælgerforening Fladså
Kildebakken 29, Everdrup
4733 Tappernøje 
5556 4005   
ju-malling@dlgmail.dk

Egon Jensen
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Ravnstrupvej 3A
4684 Holmegaard 
5556 2002  •  2170 5102 
egjensen@mail.dk

Niels True
Vælgerforening Fladså
Sølperupvej 5A
4733 Tappernøje 
5599 2728  •  2338 4359 
niels@truerne.dk

Jørn M. Jacobsen
Vælgerforening Fladså
Hovedvejen 73
4733 Tappernøje 
5506 5064  •  2096 5064 
jmj@tappernoje-el.dk

Ben Sancoeur
Vælgerforening Næstved
Hesselvej 17
4700 Næstved 
6171 1900   
sancoeur@stofanet.dk

Lani Bannach
Vælgerforening Næstved
Bag Bakkerne 33
4700 Næstved 
7026 6684  •  2794 0373 
lb@wellutrading.dk

Stig P. Hansen
Vælgerforeningen Næstved
Sorøvej 491, Rislev
4700 Næstved 
5572 1173  •  2045 1173 
sph@topdanmark.dk

Knud Kjaergaard
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Sandbypark Allé 6
4171 Glumsø 
5764 3110  •  2374 6810 
knkjaerg@post5.tele.dk

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

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

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

Lars Pedersen
Vælgerforening Fuglebjerg
Skovriddergårdsvej 10, Nyrup
4262 Sandved 
5545 9366  
stabelsgaarden@dlgnet.dk

Jørgen Hansen
Vælgerforening Fuglebjerg
Klaksvej 15
4262 Sandved 
5545 6587  •  2169 7182 
jpklaksvej@hotmail.com

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

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

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

Sebastian Mylsted-
Schenstrøm, VU
Ostenfeldtsvej 8 C, 1. tv.
4700 Næstved 
2834 2148 
Macapple21@gmail.com 

Eli Larsen (Suppleant)
Broksøvej 1
4160 Herlufmagle 
Vælgerforening Suså-Holmegaard
5550 1454   •  elarsen@tdcadsl.dk

ByRåDSgRUPPEN: 
Hans R. Hansen
 5554 0034  •  3035 9693
hanha@naestved.dk

Karsten Nonbo
 5576 1836  •  vkano@ft.dk

Kirsten Devantier
 5573 1504  •  4062 7504
kidev@naestved.dk

Søren Revsbæk
 5544 5076  •  2087 5076
revsbaek@revsbaek.dk

Elmer Jakobsen 
 5544 4054  •  2145 5107
eljac@naestved.dk

Otto Poulsen
 5545 6201
ottpo@naestved.dk

Troels Larsen
 5550 1708  •  2032 1708
trlar@naestved.dk

Flemming Jay
 4083 8930
jay@jayentertainment.dk

Charlotte Mathiesen
 2758 6444
chmat@naestved.dk

TeLeFON- OG AdReSSeLISTe 
VeNSTRe I NæSTVed KOMMUNe

www.naestved.venstre.dk


