
Vælgerforeningen Næstved -  bestyrelsesmøde d. 3 april 
 

 

Deltog: 
 

Søren Revsbæk  Henrik Nielsen  Else Marie Holm
 Rasmus Østergaard  Peter Berth Knudsen 
Andreas Nielsen    Anna Dall Pedersen 

Med afbud: 

Louise Mathiesen 
Uden afbud: 
Allan Pedersen, Magnus Otzen, Sebastian Mylsted-Schenstrøm 

 
1) Dagsorden 
Nyt punkt – Godkendelse af referat.  
-Godkendt 
(med forbehold for ændring af event den 10 april til den 12.) 
 

2) Godkendelse af dagsorden 
-Godkendt 
 

3) Meddeler 
-Else Marie meddelte hvordan forløbet på hotel Kirstine forløb. På grund af dårlig 
kommunikation deltog kun 23 mod de 27 som først varslet. Else Marie sørgede dog 
for at invitationen kom rundt til forskellige erhvervsdrivende i Næstved via.  
Næstved Erhverv. 
-Else Marie meddelte om udvalgsmødet efter debatten, Peter pointerede at mødet 
meget omhandlede Diego’s kalender, og ikke særlig meget konstruktivt samt 
fremadrettet. 
Omkring debatten ønskede Rasmus Østergaard at debatten var mere vidt end bare 
to partier – evt. ved at invitere de konservative. 
-Else Marie finder ikke vælgerforeningerne deltagende til forskellige 
arrangementer men dog roser hun at VU fik Louisa Bruun Rasmussen, Peter Berth 
Knudsen samt Andreas Nielsen valgt 
 
 

 
 

 
 

 

 

Dagligstue møder 
Else Marie har kontaktet Otto vedrørende oplæg om havnen 
22 Maj – Søren Revsbæk –(søren finder emne) 
19 Juni - Elmer Jakobsen (Grill pølser)* 
21 August – Stegt flæsk på golfklubben** 
18 September – Kirsten Devantier (Region/sundhed) 
23 Oktober – Karsten  Nonbo (Folketinget) 
20 November – Otto Poulsen – (Oplæg om havnen) 
 
-Entre til mødet koster 20,-  
*Entre 50,- 
**Annonceres efterfølgende 
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4) Diego og torvet 
 
-På torvet ønsker Else Marie en kaffevogn betalt af Diego’s kampagne. Der har 
været nogle kommunikation problemer og derfor kunne pengene ikke søges via EU 
fonden.  
Else Marie har fået godkendelse af ståsted på torvet, som bliver godkendt snarest. 
Vi står på torvet, men hvor konkret er ikke fastsat endnu. 
 
Else Marie deltager til erhvervsrådets  generalforsamling hvor Diego har fået lov 
til yderlige at deltage. 
 
 

5) Søren Revsbæk / Økonomi 
Søren Revsbæk fortalte at kasserens koder mv. Er overdraget samt 
medlemslister fra Venstres ”membercare” side. 
Else Marie spurgte til økonomien, og Søren gav en mundtlig accept på at pengene 
stadig er stabilt befindende. 
Bestyrelsen vedtog at op til 1000,- er afsat til kaffevogn til den 12. April 
Kassen betaler 100,- pr. Afholdt bestyrelsesmøde. 
 
 

6) udvalg 
”Aktionsudvalget” 
Medlemmer er Henrik Nielsen samt VU (Peter Berth Knudsen, Anna Dall, 
Andreas Nielsen) 
Har til opgave at sørge for diverse arrangementer(forberedelse).  
 
 

7) Næste møde: 
Næste møde afholdes 2 Juni 
 

8) Evt. 
Else Marie foreslår at man laver en lille brochure som kan deles ud på 
torveaktioner. Tales videre om, næste gang. 
Plakatophængning foregår fra VU’s side og 25 plakater fra Ulla Tørnes samt for 
Diego, og de mødes hos Else Marie. 
 
-Husk torveaktion lørdag den 12. Hvor Diego skal promoveres.  


