
Referat af ordinære generalforsamling i Venstre Næstved vælgerforening 

onsdag d. 24. februar 2016 kl. 19 på Café 31, Kindhestegade 4, 4700 Næstved 

Velkomst  

Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Else Marie Holm efterfulgt af en sang, samt 

ét minuts stilhed til ære for Knud K. Hansen fra Kysegård, som igennem mange år har repræsenteret 

partiet på fornemmeste vis.  

Valg af stemmetællere 

Magnus Otzen & Andreas Nielsen blev valgt som stemmetællere 

Valg af dirigent 

Erling Pedersen havde tilbudt at dirigere årets generalforsamling og blev valg. Dermed overtog han 

styringen og startede med at sikre, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at den var 

beslutningsdygtigt, hvilket i begge tilfælde blev godkendt. 

Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold 

Else Marie Holm beretter om et travlt år, som havde budt på både positive og negative oplevelser. 

Først og fremmest blev folketingsvalget fremhævet, hvor Venstre overtog nøglerne til 

Christiansborg, dog med en noget smal regering. Der har igennem året været meget politisk debat 

rundt omkring i stuerne, og især flygtninge emnet havde fyldt meget ude hos befolkningen. Else 

Marie beretter om, at året generelt var et ”Nej-år”, hvor det både blev et nej til den lokale 

folketingskandidat Karsten Nonbo, samt til folkeafstemningen om retsforbeholdet tilbage i 

december.  

Vælgerforeningen har dog på trods af dette haft et meget succesfuldt år, hvor især 

dagligstuemøderne har været omdrejningspunkt for mange gode debatter, hvilket medgjorde, at 

vælgerforeningen blev nomineret som året vælgerforeningen i Venstre. Desværre gik titlen til 

Slagelse. Også vælgerforeningens grill-aften var en stor succes, hvor Kulturministeren Bertel 

Haarder kom forbi. Formanden kunne annoncere at dette års gæst ved grill-aftenen bliver 

flygtninge- og integrationsminister Inger Støjberg, som der ses meget frem til kommer til 

foreningen. Formanden udtrykte stor ros til den opbakning, som der har været til alle 

arrangementerne.  

Angående medlemssituationen kunne formanden berette, at vi bliver færre medlemmer, og at der 

gerne måtte fremlægges idéer til eventuelle tiltag, som kunne vende udviklingen til fremgang.  

Spørgsmålet om en eventuel sammenlægning af to eller flere af kommunensvælgerforeningerne 

blev kort nævnt, og formanden kunne berette at vælgerforeningen i Fuglebjerg samme aften, havde 

dette som punkt på deres generalforsamling. Dog blev det tydeligt understreget, at der ikke sker 

noget før 2018, og at Fladså tydeligt har udtrykt, at de ikke ønsker at være en del af en 

sammenlægning.  

Formanden opfordrede herefter medlemmerne til at deltage i de forestående opstillingsmøder, samt 

kommuneforeningens generalforsamling, da det er her man som medlem virkelig har indflydelse.  



Formanden takkede Venstres Ungdom (VU) for et godt samarbejde, og tak for opmærksomheden, 

ved indlæggelsen i starten af året, hvor VU havde skænket en buket til formanden.  

Kommentarer til beretningen. 

Der blev udtrykt en enorm tak til formanden, for det store arbejde som hun lægger for dagen i 

foreningen. Derudover blev der pointeret, at selvom der i fremtiden vil ske ændringer i 

vælgerforeningernes struktur, så skal man huske at området stadig skal plejes, og at det er eventuelt 

kommende vælgerforeningernes forpligtigelse at pleje alle foreningens områder.  

Der blev gjort opmærksom på, at fremtiden i højere grad end i dag, vil have indflydelse af de social 

medier, og at dette eventuelt kan hjælpe med at genoprette medlemstallet, selvom man selvfølgelig 

skal have en balance imellem forsamlingshusene og Facebook.  Formanden pointerede at det jo ikke 

var vores vælgerforening, der skulle komme til de andre, men de andre som skal komme til os, 

selvom man selvfølgelig skal rundt i alle kroge af foreningens område.  

Behandling af regnskab 

Søren Revsbæk fremlagde regnskabet, hvor der var et beskedent overskud på 1542kr. Han hæftede 

sig især ved, at nogle af udgiftsposterne, herunder medlemsblad og generalforsamling, fremover vil 

mindske, hvilket skaber grobund for en bedre økonomi fremover.  

Kommentarer til regnskabet. 

Der blev udtrykt utilfredshed med den praksis som foreligger omkring medlemskronerne, men der 

blev dog pointeret at en sådan beslutning ligger i landsorganisationen, og der ikke interesse i 

ændring af praksis. Der blev orienteret omkring muligheden for at af annoncer på årsbasis, hvilket 

de har succes med i Fladså. Der blev berettet om, at der i foreningen arbejdes med en øget 

annonceindtægt, men at man skal huske på, at der er forskel på land og by ved dette spørgsmål. 

Herefter blev det pointeret, at frivillige bedrag selvfølgelig modtages med kyshånd.  

Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag 

Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det 

kommende år.  

Budget for kommende år, tager udgangspunkt i samme medlemstal som dette år, og der forventes et 

overskud på ca. 4000kr., hvilket i høj grad skyldes lavere omkostninger ved afholdelse af 

generalforsamling, samt omkostningerne i forbindelse ved tryk og omdeling af medlemsbladet. Der 

blev besluttet at nuværende niveau for medlemskontingentet fastholdes, hvorfor kontingentet fortsat 

vil være på 300kr.  

Budgettet blev vedtaget uden yderligere kommentarer 

Valg af formand 

Der blev bedt om skriftlige forslag til valg af formand. Else Marie Holm blev enstemmigt valgt. 

Formanden takker og tilføjer ”nu kører det!”, i forbindelse med den tilstrømning af 

bestyrelsesmedlemmer, der er sket siden hun overtog formandsposten.   



Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Følgende var indstillet af bestyrelsen til genvalg, hvor valgperioden i år fremgår af parentesen: 

Rasmus Østergaard (2) 

Søren Revsbæk (2) 

Andreas Nielsen (1) 

Peter Berth Knudsen (1) 

Magnus Otzen (1) 

Følgende var indstillet af bestyrelsen til nyvalg: 

Christopher Reimer Thaysen (2) 

Alle blev valg til bestyrelsen.  

Der blev ikke valg suppleanter. Dette skyldes bestyrelsens størrelse, hvilket ligeledes fremgår af 

foreningens vedtægter.  

Valg af revisorer og suppleant(er) 

På valg som revisorer var følgende:  

Jørgen Knapmann (ikke tilstedeværende) 

Annelise Petersen  

 

Begge blev valgt. 

 

Jens Brag Andersen blev valg som revisorsuppleant. 

Udpegning af delegeret til Venstres landsmøde 2016 

Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen får bemyndigelsen over valg af delegerede til 

Venstres Landsmøde 2016. 

Eventuelt 

Der blev opfordret til, at VU orienterede om deres arbejde, ligeledes blev LOF også opfordret tilat 

komme med en status.  

VU: 

Formanden Christopher Thaysen fremlagde beretning om, at han havde tiltrådt stillingen som 

formand i sensommeren 2015. VU afholder den første ordinære generalforsamling under den nye 

formand d. 3. marts, hvor der bliver set frem til at starte det nye år i gang. Formanden berettede om 

en lille medlemsfremgang, og at der er fuld gang i aktiviteterne, hvor især skolevalget efter 

sommerferien bliver et af året højdepunkter for foreningen.  

LOF:  

Stig Hansen berettede af LOF efter flere års nedgang, nu kickstarter forbundet, hvor den nyfundne 

skoleleder Mogens Møller, er et skridt i den rigtige retning. Der blev opfordret til at benytte LOF, 



hvor der er et hav af muligheder lige fra madlavningskurser, til det nyeste skud på sammen 

møbelpolstring. Det blev pointeret at der i øjeblikket mangler bestyrelsesmedlemmer, så hvis der 

var nogle, som ønsker at gøre en forskel, så var de mere end velkomne. Der blev opfordret til at 

LOF arrangerede flere debatarrangementer, da seneste arrangement var en stor succes.  

Der blev nu opfordret til at folk blev, da der var planlagt lidt politisk debat, hvor de fremmødte 

region- og byrådsmedlemmer på skift, ville få taletid.  

Kirsten:  

Kirsten startede ud med at orientere om regionens økonomiske udfordringer ved budgettet for 2016, 

hvor især de stigende medicinudgifter fik betydning. Dog var stigningen mindre en forventet, 

hvilket var positivt. Derudover var der blevet nedsat en Taskforce, der skal kortlægge 

medicinudgifter, for fremadrettet at begrænse unødige udgifter. Kirsten berettede om fremtidens 

Næstved sygehus, hvor der blev pointeret at sygehuset ikke lukker, men at det kommer til at se 

anderledes ud, da det ikke fremover bliver et akutsygehus, men et sygehus til planlagte operationer. 

Da fremtidens operationer bliver med færre og kortere indlæggelser, vil der også være et mindre 

behov for sengepladser, hvorfor Næstved Sygehus fremover vil have 60 sengepladser i alt. Næstved 

Sygehus kommer til at fremstå som et specialesygehus, hvor Regionens speciale indenfor 

Neurorehabilitering kommer til at ligge i Næstved Derudover modtager Næstved Sygehus også det 

præhospitale center fra Slagelse Sygehus.  

Sebastian: 

Sebastian indgik i byrådsgruppen, efter at Troels tilbage i november havde ønsket orlov på ubestemt 

tid. Sebastian har gået til opgaven med stor ydmyghed, men pointerede også at det havde været en 

hektisk tid at indtræde i gruppen på, da især skolestrukturændringerne var til debat på daværende 

tidspunkt. Ligeledes havde hans overtagelse af Troels’ plads i omsorgsudvalget ligeledes budt på 

udfordringer, hvor især debatten vedrørende Symfonien, havde budt på stor debat.  

Søren: 

Søren berettede om både stor og små i Teknisk udvalg i det forgangne år, herunder ændringerne i 

Flexstrafik og åbningen af Kalbyrisvej. I beskæftigelsesudvalget var der en meget skidt økonomi, 

med et underskud på 57mio., men pointerede at dette også var et område der var meget svært at 

forudsige udgifterne på, samtidig med at flere ledende stillinger omkring beskæftigelsesområde i 

kommune var blevet ledige grundet afgang. Den nye arena blev ligeledes drøftet, hvor især 

udfordringerne omkring udfyldelse af den, bliver et emne fremadrettet.  

Kommunens udfordringer omkring flygtningesituationen blev der også berettede om, hvor især en 

undersøgelse af flygtningenes baggrund blev fremlagt. Resultatet viste at en stor del af gruppen nok 

aldrig vil blive en del af arbejdsstyrken og dermed vil blive en udgift for kommunen fremadrettet.  

Afslutning 

Afslutningsvis takkede formanden for genvalg, og takkede den nye bestyrelse, som hun ser frem til 

at arbejde tæt sammen med. Ligeledes blev der takket for det store fremmøde, og til Café 31, som 

havde lagt lokaler til generalforsamlingen. Det officielle arrangement blev afsluttet, ligesom ved 

velkomsten, med en sang. 


