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i Næstved Kommune

VelKoMMeN til

GruNdloVsMøde 

den 5. juni 2016

Kom og gør din indflydelse gældende på opstillingsmødet 
på mandag den 23. maj. se mere inde i bladet.

Peter Christensen er Venstre i Næstveds nye 
folketingskandidat og nuværende forsvarsminister

Hvem skal 

være Venstres 

borgmester-

kandidat?
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Som medlem af Venstre får du adgang til en 
række spændende politiske netværk, der alle 
ledes af medlemmer af Venstres Folketings-
gruppe. Netværkene skal bidrage til det po-
litiske arbejde i Venstre, inspirere regeringen 
og sikre, at der tænkes på tværs af organisa-
tionen, og at alle gode ideer kommer i spil.
I netværkene kan du engagere dig i arbejdet 
med at finde løsninger på Danmarks udfor-
dringer og udvikle nye politiske forslag til 
Venstres fremtidige politik. Og du kan følge 
med i udviklingen og implementeringen af 
den nuværende politik.

NetVærkeNe arbejder Med FølgeNde:
Netværk for VELFÆRD: Dækker folkeskole, 
uddannelse, sundhed, socialpolitik, kultur, 
ældrepleje, pension mv. - formand Jane Heit-
mann, MF.
Netværk for ARBEJDSKRAFT: De forhold, der 
sætter rammen for, at alle bidrager til sam-
fundets velfærd og udvikling – det gælder 
beskæftigelse, skat, udlændinge, integration 
mv. - formand Hans Andersen, MF
Netværk for ERHVERV: Alle de forhold, der 
sætter rammen for at drive virksomhed i Dan-
mark – det gælder transport, planlovgivning, 
miljø, klima, vækst, eksport, landdistrikter 
mv. - formand Torsten Schack Pedersen, MF
Netværk for BORGER: Emner som retssik-
kerhed, lovgivningens indgriben i individets 
rettigheder, borgerens forhold til politiet og 
domstolene. – formand Jan E. Jørgensen, MF.

Send en mail til venstre@venstre.dk, hvis du 
vil tilmelde dig et eller flere lokale netværk.
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Af  Hans Bay, Formand for Venstre i Næstved Kommune

Tak for genvalget som formand 
for Venstre i Næstved kommune 
på generalforsamlingen den 16 
marts. Jeg glæder mig til at vi nu 
skal i gang med at gøre os klar 
til kommune- og regionsvalget 
i 2017. På det konstituerende 
møde den 30 marts blev Stig 
Hansen genvalgt som næstfor-
mand, Egon Jensen blev gen-
valgt som kasserer og Ulla Mal-
ling blev genvalgt som sekretær.

Venstre i Næstved kommune 
afholder opstillingsmøde vedr. 
valg af Borgmesterkandidat til 
kommunalvalget i 2017 den 23. 
maj kl 19 i Herlufsholmhallen.
Kandidaterne er Søren Revs-
bæk, Kristian Skov Andersen 
og Karsten Nonbo, - håber i 
vil møde op og være med til at 
bestemme hvem der skal være 
venstres borgmesterkandidat 
her i Næstved kommune.
Kandidaterne vil præsentere sig 
selv her i bladet.

Kredsbestyrelse og 
folketingskandidat
På generalforsamlingen den 16 
marts blev Jakob Mols valgt som 
formand for kredsbestyrelsen, 
og dermed er jeg ikke længe-
re kredsformand efter 8 år på 
posten. Jeg vil gerne sig tak til 
kredsbestyrelsen for rigtig godt 
samarbejde og en stor tak til 
Karsten Nonbo for et rigtigt 
godt samarbejde igennem alle 
årene.
Og tak til Karsten Nonbo for din 
store indsats for Næstved kred-
sen, som du har repræsenteret 
i folketinget fra kommunesam-
menlægningen og frem til Fol-
ketingsvalget 2015, og Tak for 
at du altid har været klar til at 
deltage i lokale arrangementer. 

Stort tillykke til Jakob Mols, og 
jeg glæder med til samarbejdet 
med dig, kredsbestyrelsen og 
forsvarsminister Peter Christen-
sen, som nu er Næstvedkred-

sens nye folketingskandidat. 
Også et stort tillykke med valget 
til Peter Christensen

Grundlovsmøde
Igen i år afholder Venstre i 
Næstvedkredsen sammen med 
Venstre i Faxe Kommune grund-
lovsmøde på Broksø gods. Det 
er i år Venstres næstformand 
og udenrigsminister Kristian 
Jensen, der er gæstetaler. Se 
mere om grundlovsmødet her i 
bladet.

Møde den 4. april 
i Herlufmaglehallen
Den 4. april havde Venstres 
landsorganisation indbudt til 
medlemsmøde i Herlufmagle-
hallen. Her kom Søren Gade, 
Jacob Ellemann, og Venstres 
landssekretær Klaus Richter og 
fortalte om hvad regeringen har 
opnået af resultater. 
De fik masser af inspiration 
med hjem, da der blev lavet 
gruppe-arbejde på mødet, 
hvor de fremmødte venstre-
medlemmer kom med input 
på følgende områder: Velfærd, 
Borger, Arbejdskraft og Erhverv. 
Disse emner svarer til de 4 Poli-
tiske netværk, som Venstre har 
oprettet. Her er der god mu-
lighed for at få indflydelse på 
Venstres landspolitik. Se mere 
på Venstres hjemmeside http://
www.venstre.dk/bliv-aktiv/v-
netvaerk eller her i bladet.

regeringen
Regeringen har 1 års fødselsdag 
den 18. juni. Det skal fejres af 
Venstre i hele landet, og her i 

Næstved kommune kan i møde 
Venstre på Hjultorvet.

Regeringen har fået noget fra 
hånden bl.a. nedenstående: 

• skatte- og byrdestop   
Regeringen har indført et skat-
te- og byrdestop, der betyder, 
at regeringen ikke vil hæve 
nogen skat eller afgift i denne 
valgperiode.
• Bedre vilkår for 
erhvervslivet              
Det skal være lettere og billigere 
at drive virksomhed i Danmark. 
Derfor er skatterne blevet sæn-
ket med ca. 4 mia. kr.  
• udflytning af 3.900 
statslige arbejdspladser
Regeringen udflytter næsten 
4.000 statslige arbejdspladser i 
de kommende år, der skal sikre 
et Danmark i bedre balance. 
Herunder 400 statslige arbejds-
pladser til Næstved kommune.
• ambitiøs fødevare- 
og landbrugspakke 
Alle fire blå partier har gen-
nemført en ambitiøs fødevare- 
og landbrugspakke, der holder 
hånden under 140.000 arbejds-
pladser i landbrugs- og føde-
vareerhvervet, - sikrer en sam-
fundsøkonomisk gevinst på 1 
mia. kr., og samtidig værner om 
miljøet. 

Se mere på http://www.ven-
stre.dk/politik/venstres-resul-
tater

Hans Bay, Formand for 
Venstre i Næstved kommune

Kære alle
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Når jeg genopstiller som Venstres 
borgmesterkandidat, så er det 
fordi, jeg føler, at vi de sidste år 
har sat mange bolde i luften. De 
svæver i den rigtige retning, og 
jeg vil gerne sørge for, at de lan-
der rigtigt. Det gøres bedst fra en 
borgmesterstol, og vi var så tæt 
på som aldrig før ved sidste valg. 
Havde vi kunnet lave eet fælles 
valgforbund, så var det lykkedes - 
kun, at RV og DF, som begge ger-
ne ville af med en S-borgmester, 
ikke ville være i samme valgfor-
bund, gjorde at det ikke lykkedes.
Vore projekter med omfartsveje 
mangler Ring Syd. Dette projekt 
går i jorden sidst på året, og Ba-
neDanmark regner med at skub-
be den færdigbyggede tunnel un-
der banen i Påsken næste 2017. 
Jeg vil lægge al beskedenhed bort 
og påstå, at det var min ide, at 
vi kunne få BaneDanmark til at 
finansiere og bygge den tun-
nel til ca. 30 mio. kr. mod, at vi 
gav afkald på en bro til tung tra-
fik over Englebjergvej og en bro 
forenden af gl. Præstøvej - den 
blinde del. Henrik Wolff-Snedorff, 
Grevensvænge, bød ligeledes ind 
med, at han kunne undvære sin 
bro på Grevensvængevej mod at 
få en ny indkørsel til Ring Syd. En 
win-win-situation for alle parter.
Den aftale, som S, RV, DF og SF 
indgik om, at dækningsafgiften 
skal finansiere infrastruktur, stod 
Venstre uden for. Nu hænger af-
talen i laser, idet SF vil gøre afgif-
ten permanent, RV vil konvertere 
den til forhøjet personskat, me-
dens DF og S vil nedtrappe den. 
Venstres byrådsgruppe er med 
på sidstnævnte, og derfor vil vi 
gå ind og tage ansvar for, at den 
afvikles, men forinden skal der la-
ves et kasseeftersyn, idet der er 
fejl i deres regnskab, som vi har 
krævet føres løbende. Afgiften 
skal i al fald ikke betale kommu-
nens driftsudgifter.
Også mit hjertebarn, Campus, 
hvor jeg sidder med i styregrup-

pen, skal opstarte byggeri i efter-
året, også her bliver der kommu-
nale opgaver med at bygge flere 
p-pladser, både til erstatning for 
de nedlagte men også til de man-
ge, som skal til Campus,  til Ud-
lændingestyrelsen og så er der 
snart overfyldt ved stationen - og 
vi får større behov grundet bedre 
togforbindelser om få år.
Til trods for, at der er absolut 
rødt flertal i byrådet, er det lyk-
kedes os at fastholde skattestop 
og få effektiviseret administratio-
nen. For 2015 lavede vi et budget, 
som sparede 96 mio. kr, og det er 
blevet overholdt, endda med et 
overskud på 132 mio. kr. Vi er ved 
at afvikle gæld og øge likviditeten. 
Jeg er godt klar over, at borgme-
steren tager æren selv, og også 
får den i høj grad af den lokale 
avis, og jeg skal erkende, at det 
er svært at trænge igennem dette 
filter. Men det vigtigste for mig, 
at det er Venstres politik, som 
trænger igennem. Vi har ”fået op-
draget” borgmesteren og S til at 
være økonomisk ansvarlige, men 
det betyder jo ikke, at vi selv skal 
være økonomisk uansvarlige for 
at markere os i opposition - selv 
om det både ville være nemmere 
og vække mere opmærksomhed.
Vi skal være på borgernes side 
- også når Teknisk Forvaltnings 
miljøfolk kommer med skøre af-
gørelser om, at man ikke må sæt-
te en trampolin og et lejrbål op 
i sin have p.g.a. et fortidsminde 
ved hækken, eller man ikke må 
tildække en indtørret sø, som er 
fyldt med pil og rotter. Her ligger 
fortsat et stort arbejde med at slå 
hul i betonen. Vi skal til stadig-
hed arbejde for bedre forhold for 
landdistrikterne, for livet i lands-
byerne og for landbruget. Vi skal 
til stadighed minde forvaltningen 
og visse politikere om, at der også 
eksisterer et Næstved i  gl. Fugle-
bjerg, Suså, Fladså og Holmegård.
Vi skal have den nye skolereform 
arbejdet på plads, også her er vi 

nogle i Venstre, som valgte at kun-
ne påvirke arbejdet fremadrettet. 
Vi mangler elever, og derfor er det 
godt at samle overbygningerne 
på færre skoler og derved få mu-
lighed for flere varierede valgfag. 
Jeg skrev i september på Venstres 
vegne under på et budgetforlig, 
hvor en af Venstres mærkesager 
var, at ” der skal foregå under-
visning på alle skolers matrikler”, 
og derfor var jeg ikke med til at 
foreslå skolelukninger på landet 3 
måneder senere.
Venstres byrådsgruppe er selv-
stændige, tænkende mennesker, 
og det giver jo selvstændige me-
ninger - det er en gave, som ud-
vikler gode forslag og holder os 
skærpede. Det betyder også, at 
gruppen ikke altid er helt enige, 
men det kan vi tackle, også i 
fremtiden. Vi har aftalt, at uenig-
heder skal afklares inden ud-
valgsmøder, så de ikke pludselig 
opstår, blot fordi man ikke har 
forberedt eller afklaret sig i tide.
Det bliver 4 spændende nye år 
med mange vigtige beslutninger 
for Næstved kommune - dem vil 
jeg godt være en del af. Jeg vil 
udnytte min tætte kontakt til Er-
hvervsminister, Troels Lund Poul-
sen, Transportminister, Hans Chr. 
Schmidt og vor nye folketings-
kandidat, forsvarsminister Peter 
Christensen. Det er godt, at vi får 
Udlændingestyrelsen til Næstved, 
men vi skal have sat turbo på 
motorvejen, når VVM-redegørelse 
foreligger her til  efteråret. Det er 
af vital betydning for hele kom-
munen. Af pladshensyn må jeg 
nøjes med at nævne andre opga-
ver som presser på: vandkultur-
hus, optimal ældrepleje, forebyg-
gende sundhed, psykiatri, god 
behandling af arbejdsmarkedets 
nedslidte, bedre buskørsel. Det 
er godt, at det er blevet bedre, 
men det er bedre, når det bliver 
godt - det vil jeg kæmpe for.

M.v.h. Karsten Nonbo.

Der er mange bolde i luften
Af  Karsten Nonbo

BorGMesTer-

KaNdIdaT-

præsentation 
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Hvorfor skal du stemme på mig 
som borgmesterkandidat? Ja, 
det enkle svar er: Fordi jeg har 
erfaring og troværdighed til at le-
vere Venstre en borgmesterpost i 
Næstved. 

Min politiske erfaring gør, at 
jeg kan træde ind i borgmester-
posten fra dag 1 kaste mig over 
arbejdet (og lægge guldsaksen i 
skuffen).

Gennem 2½ år som formand 
for Teknisk Udvalg håber jeg at 
have bevist, at jeg med brede 
flertal kan gennemføre politik, 
der betyder noget. Jeg har effek-
tiviseret millioner på Park og Vejs 
budget, gennemfører genåbnin-
gen af Kalbyrisvej, fået 14 dages 
sagsbehandlingstid på vandløb, 
løst budgettet på busdriften og 
en lang række praktiske ting som 
gør hverdagen lettere.

Og, hvad der nok så væsentligt, 
så har jeg det godt med både 
Radikale Venstre, Konservative, 
LA og Dansk Folkeparti. Det er 
afgørende for at vi kan samle de 
borgerlige stemmer til en Ven-
streborgmester. 

Som Venstreborgmester vil jeg 
begynde arbejdet med at se på 
en række konkrete emner.

Det er f.eks. skolepolitik. Vi skal 
inddrage forældrene i at forme 
en skolepolitik man kan tro på. 
De store distrikter får vi næppe 
brudt op, men forældrene skal 
have konkret indflydelse f.eks. på 
hvor overbygningerne skal ligge. 

Der er flere tusinde forældre 
(som også er vælgere), der er 
skuffede over den skolestruktur 
som blev vedtaget i december 
2015 – og at de ikke blev hørt. 
Rigtigt mange stemte i 2013 på 
borgmesteren, men søger i 2017 
et alternativ, man kan stole på. 
De mange vælgere kan jeg give 
et troværdigt alternativ, for jeg 

stemte nemlig selv imod skole-
stukturen. Det har givet slag, 
men også respekt og troværdig-
hed i at jeg lytter til borgerne. Jeg 
tror nøglen til valgsejren først og 
fremmest ligger der.

Vi skal afskaffe dækningsaf-
giften. Ja, det mener jo alle lige 
nu, men det skal gennemføres! 
Men, vi skal også skabe effektiv 
erhvervsservice og kræse om de 
mange små virksomheder, både i 
by og på landet, som kan skabe 
nye jobs. Navnlig skal der gøres 
en indsats for at få mere erhverv 
i vores landsbyer.

Vi skal reorganisere kommu-
nens administration. Der ligger 
stadig penge i at effektivisere og 
vi skal lave udbud og konkurren-
ceudsætte, når det giver mening, 
f.eks. på ældreområdet og i be-
skæftigelsen.

Vi skal droppe unødvendig 
jobafklaring der trækker syge 
mennesker gennem endeløse 
jobprøvninger og i stedet bruge 
kræfterne på de unge der har et 
langt arbejdsliv foran sig. 

Vi skal øge bosætningen. I 2018 
bliver der kun 34 min. med toget 
til København. Vi har et kæmpe 
potentiale for at få gode skatte-
betalende tilflyttere. I dag er 56% 
af tilflytterne desværre borgere 
som ikke bidrager med skat og 
en pæn del folk som koster, f.eks. 
kontanthjælpsmodtagere. Det 
skal vi have vendt.

Vi skal udvikle lokalrådene, 
både på landet og i byen så po-
litikerne kan drøfte lokale pro-
blemer direkte med borgerne. 
Campus er i gang. Det skal vi 
udvikle med flere uddannelser. 
Unge mennesker i vores kommu-
ne giver energi og vækst.

Efter snart 100 års socialdemo-
kratisk styre, har Næstved brug 
for en ny serviceorienteret og 

inddragende kultur. Det starter 
oppefra. Derfor stiller jeg op til 
borgmesterposten. 

Kommunen skal give mere vej-
ledning frem for myndighed, vi 
skal have effektivitet i forvaltning 
og hos politikerne – og fremfor 
alt: Vi skal lytte til borgerne.  Med 
den ånd kan vi vinde borgmester-
posten.

Hvad de nøgne fakta angår, 
så er jeg 48 år. Statsautori-
seret revisor, bor i Næstved 
med min samlever og har to 
børn. Jeg har været med i VU 
og Venstre siden 1985 og har 
erfaring i Næstved Byråd si-
den 1990. 

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

Klar til kamp for Venstre

Af Søren Revsbæk

BorGMesTer-

KaNdIdaT-

præsentation 
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Kære Venstre-medlemmer
Jeg stiller op til valget af borgme-
sterkandidat på en række opfor-
dringer. Og med den hensigt at 
bidrage til en lysere fremtid for  
Næstved. Jeg er 50 år gammel og 
driver egen konsulentvirksom-
hed gennem de seneste 6 år. 
Bosiddende på Agertoften i Ap-
penæs.

Det kommende kommunevalg 
handler om at få Næstved over 
på et nyt og  bedre spor. Der-
for skal vores mål være at samle 
blå blok og få valgt en  borgerlig 
borgmester. Vi ønsker et andet 
valgresultat end vi plejer at  få, 
og det er baggrunden for min 
opstilling ved siden af 2 så vel-
kendte navne som Søren og Kar-
sten.

Carsten Rasmussen og Social-
demokratiet vil måske håbe at vi 
ændrer ved  så lidt som muligt. 
Jo, Venstre har opnået gode for-
handlingsresultater i  det tætte 
samarbejde med Carsten Ras-
mussen. Men vi vil hellere samle  
blå blok og besætte borgmester-
posten end trække en socialde-

mokratisk  borgmester i vores 
retning. Derfor har jeg henvendt 
mig til partierne i  blå blok, så de 
ved at jeg ved, hvor vigtigt sam-
arbejde er.

Socialdemokraterne mener at 
karakteren 02 er tilstrækkeligt til 
gymnasiet. Når jeg ser på Næst-
ved by, vores skoler og kom-
munens  erhvervsvenlighed, ser 
det ud til at Socialdemokraterne 
også på Næstveds vegne kun 
har ambitioner til et 02, som er 
under middel.

Jeg fornemmer selvtilfredshed 
på rådhuset og for løs økonomi-
styring. 

Tætte bånd til forvaltningen og 
for stor afstand til borgere og  
erhvervsliv. Men der skal altså 
kun drives kommune for borger-
nes skyld, ikke for kommunens 
egen. Visioner og ambitioner 
skal til på alle fronter sammen 
med effektivitet.

97 år er nok!
Efter 97 år med kun socialdemo-
kratiske borgmestre har Næst-
ved endnu ikke for alvor fundet 

sit modtræk til industrisamfun-
dets ophør. Nye øjne, kræfter og 
muligheder må til for at bringe 
byen videre. 

Det skal være slut med det 
lunkne eller kølige forhold til 
erhvervslivet  og privat initiativ, 
som har holdt Næstved tilbage. 
Slut med at bide i  den hånd, der 
fodrer os.

Næstved Kommune skal ud-
vikle sig i både gode og dårlige 
tider, og jeg forventer at vi bliver 
glade for arenaen. Og selve are-
naen skal ikke lastes for dårlig 
styring af byggeprojektet. Men 
pengene er kun givet godt ud, 
hvis den fyldes jævnligt af store 
begivenheder.

I Danmark er vi protestanter 
og demokrater, og vi har høj til-
lid til hinanden. Disse fællesnæv-
nere kan vi takke for velstand og 
fred. Og derfor skal vi fastholde 
og forstærke disse værdier. Vo-
res muslimske indvandrere og 
flygtninge kommer fra lande, 
hvis værdier har skabt fattigdom, 
ufred og undertrykkelse. Ergo 
er vores værdier klart at fore-
trække, og indvandring skal ikke 
svække vores egne værdier med 
fremmede værdier, som har det 
modsatte fortegn. Østeuropæisk 
indvandring med værdier som 
flid, dygtighed og nøjsomhed er 
til gengæld ganske velkommen.

Hvis du ønsker en kandidat, 
som kan forklare vores politik på 
en god og  forståelig måde i by 
og på land, samle blå blok og løf-
te visionen om en  bedre fremtid 
for Næstved, så skal du stemme 
på mig den 23. maj. På gensyn.

Med venlig hilsen
Kristian Skov-Andersen

efter 97 år er 
tiden inde til forandring

Af  Kristian Skov-Andersen

BorGMesTer-

KaNdIdaT-

præsentation 
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Af  Peter Christensen 

Tak for opbakningen
Først og fremmest vil jeg gerne takke for den store 
opbakning på opstillingsmødet den 14. april i Her-
lufmaglehallen. Som jeres nyvalgte folketingskan-
didat vil jeg gøre, hvad jeg kan for at leve op til 
tilliden. Jeg kommer ikke til Næstved og omegn 
med en lang liste over, hvad jeg synes er bedst at 
arbejde for. Jeg vil derimod bruge den kommende 
tid på at gå i dialog og lytte mig til, hvad der rører 
sig lokalt. Jeg vil som udgangspunkt bruge mine 
mandage i kredsen på at besøge virksomheder, in-
stitutioner osv. Og så selvfølgelig på at få mødt alle 
jer venstremedlemmer. Jeg startede min kampagne 
den 25. april 2016 med besøg hos Maglemølle er-
hvervspark, efterfulgt af gågade uddelingsaktion 
og kredsbestyrelsesmøde. Hvis du sidder med 
nogle gode ideer til steder, jeg kan besøge, må du 
meget gerne tage fat i kredsformand, Jakob Mols. 

Som det gjorde for de fleste, så kom det faktisk 
også som en overraskelse for mig, da statsministe-
ren pludselig ringede til mig tilbage i slutningen af 
september og spurgte, om jeg ville være forsvars-
minister. I politik går det op og ned, og efter ikke 
at være blevet genvalgt til folketingsvalget, havde 
jeg indstillet mig på et liv uden politik og var godt i 
gang med jobsøgningen. Alligevel tøvede jeg ikke. 
Det er fantastisk at være forsvarsminister, og det 
er dejligt at være tilbage i politik. 

Det tager rigtig meget tid at være minister, men i 
min sparsomme fritid elsker at være sammen med 
mine piger på 9 og 11 år, og er i øvrigt en passio-
neret jæger. Jeg kender også den vej rundt til den 
smukke sydsjællandske natur. 

På den landspolitiske scene er der nok at tage 
fat på. Vi har fået en regering som på trods af 
en vanskelig parlamentarisk situation, virkelig får 
noget for hånden. Udflytning af næsten 4000 ar-
bejdspladser, mere end 3,4 mia. ekstra til sundhed 
og ældre, strammere kurs på udlændingeområdet 
og en styrkelse af politiet med næsten en halv mil-
liard. For bare at nævne nogle få resultater. Der 
venter os nu et travlt efterår, som primært kommer 
til at stå i økonomiens tegn. Der skal bl.a. med ud-
gangspunkt i en ny 2015 plan være svære forhand-
linger om en skattereform.

Jeg glæder mig til samarbejdet. 

Peter Christensen 
Folketingskandidat, 

Næstved kredsen
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Vi kan glædes over meget i 
Næstved Kommune - men så er 
der jo lige det med økonomien.

økonomi
Netop nu er vi i fuld gang med at 
få afsluttet regnskabet for 2015, 
samtidig med vi foretager bud-
getkontrol for 2016 og endelig 
er planlægningen af budgettet 
for 2017 også påbegyndt.

Byrådet har besluttet, at bud-
getterne i perioden 2016 – 2019 
hvert år skal reduceres med 1 
%. Disse årlige reduktioner skal 
i videst muligt omfang ske ved 
løbende effektiviseringer, bl.a. 
ved brug af flere og nye digitale 
løsninger; men naturligvis er det 
ikke realistisk på alle serviceom-
råder.

På kommunens sundhedsom-
råde er 1 % besparelserne ud-
fordrende, fordi området  ligger 
på et index 68 -  d.v.s. at når 
gennemsnitskommunen bruger 
100 kr. på sundhed -  så har vi i 
Næstved kun 68 kr. at gøre godt 
med.

Sundheds- og Psykiatriudval-
get drøfter derfor ofte, hvordan 
vi kan få mest mulig sundhed ud 
af hver en krone.

spild og udeblivelser
Som led i den løbende effekti-
visering har vi nu sat fokus på 
spild og tab af værdi i form af 
borgeres udeblivelser og afbud.
Udeblivelser i sundhedsvæsenet 
har i løbet af de seneste år væ-
ret et voksende problem, og det 
afstedkommer en utilstrækkelig 
effektiv tilrettelæggelse af servi-
cen til borgerne. Eller sagt med 
andre ord: hvis flere borgere er 
opmærksomme på at melde et 
eventuelt afbud i god tid, så kan 
andre få glæde af den tid - i ste-
det for, at den går delvist spildt.

Men vi nøjedes ikke med at 
konstatere - Nej vi har iværksat 

en lang række initiativer, som 
skal mindske udeblivelser og sid-
ste-øjebliks-afbud.
Jeg kan i flæng nævne:
 Kampagner
 Brug af de sociale medier
 Interviews og artikler i pres-

sen
 Skolernes intranet (vedr. bør-

netandplejen)
 SMS-beskeder som påmin-

delse om, at man har en tid 
til f.eks. genoptræning

 Åben træffetid - f.eks. i Alko-
holrådgivningen

 Samarbejde med familie og 
netværk (specielt i forhold til 
sårbare borgere).

Her udover har vi i Udvalget 
også besluttet, at hvis borgere i 
stærkt omfang forsømmer deres 
aftaler, så kan det have konse-
kvenser f.eks. i form af ophør 
af genoptræning. Lad mig sam-
tidig slå fast, at de stedlige le-
dere altid foretager en individuel 
og konkret vurdering, inden en 
eventuel sanktion iværksættes.

Vi følger de forskellige tiltag 
med stor interesse og glæder os 
til at se, hvilke resultater de ka-
ster af sig.

1 års fødselsdag på 
Hjerneskadecentret
I maj 2015 slog vi dørene op for 
en mindre ny virksomhed - Hjer-
neskadecentret. 
Det er et initiativ, der stort set 
ikke har kostet kommunen eks-
tra penge, fordi huset i al sin en-
kelhed beror på, at vi har samlet 
væsentlige dele af vores nuvæ-
rende indsatser til borgere med 
erhvervet hjerneskade i ét hus 
og én ledelse. Det betyder for-
enkling og én indgang for bor-
gerne.

Hjerneskadecentret har fået 
opbygget et tæt fagligt samar-
bejde med både neurologisk af-

deling på Slagelse Sygehus og 
specialafdelingen for neuroreha-
bilitering, der flyttede på Næst-
ved Sygehus i 2015 - og i samme 
forbindelse fordoblede antallet 
af sengepladser til 20.

Et af de nye tiltag Hjerneska-
decentret også har taget er at 
opbygge relevante tilbud til de 
pårørende, som ofte efterlades i 
en uhyre vanskelig og sårbar si-
tuation, når et nært familiemed-
lem rammes af en hjerneskade.

Jeg hører fra både borgere og 
medarbejdere anerkendelse for, 
at vi i Næstved tog beslutning 
om etablering af et hjerneska-
decenter.

Fra både regional og kommu-
nal side gør vi i rigtig mange si-
tuationer en afgørende og vær-
difuld forskel for vores borgere. 
Rart at de også udtrykker deres 
anerkendelse.

Og ja, så er politik meningsfuld 
og nærværende.
Så bliver det lidt lettere at tage 
det sure med det søde.

Kirsten Devantier formand 
for Sundhed og Psykiatri

Det sure med det søde…

Af  Kirsten Devantier
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Af  Kirsten Devantier

Lidt glad og positiv 
har man da lov at være!

Jeg har netop været til general-
forsamling i Danske Regioner – 
Vi blev rost! Se det er nye toner. 
Vi blev rost af Statsminister Lars 
Løkke. Er det så kun skamros? Nej 
tallene viser vi er på rette spor. 
Regionerne løfter en kompliceret 
og tung opgave. Regionerne har 
leveret – Høj produktivitet, kor-
tere ventetid og bedre kræftbe-
handling for blot at nævne nogle 
af resultaterne på sundhedsom-
rådet.

Mere sundhed for pengene og 
kortere ventetider. Aktiviteten i 
sundhedsvæsenet er fra 2009 til 
2014 steget med knap 23% sam-
tidig er udgifterne ikke steget i 
samme takt. Samtidig er der fort-
sat fald i ventetid til operation, 
der også set i forhold til andre 
lande er meget lav.

Bedre behandling for kræft og 
hjertesygdomme samt livsstil-
sændringer betyder også, at den 
generelle dødelighed fortsat fal-
der, således at den i 2014 var ca. 
14% lavere end i 2009.

Overlevelse efter kræft er stigen-
de. Den forbedrede overlevelse 
skyldes, at kræftområdet har væ-
ret og stadig er politisk priorite-
ret med bl.a. indførelsen af kræft-
pakkerne, øget specialisering og 
investering af nyt teknologisk 
udstyr, der kan opdage kræft tid-
ligere og behandle den bedre. 

Overlevelsen er steget stort 
set lige meget i alle regioner, der 
er kun små forskelle regionerne 
imellem.

Med de fine fremskridt der 
sker, er sundhedsudgifterne un-
der stort pres – men regionerne 
holder budgetterne. De 5 regio-
ner havde i 2015 et driftsbud-
get på 104,7 milliarder kroner til 
sundhedsvæsenet.

En af grundene er også at re-
gionerne har succes med billi-
gere, effektiv medicin, ved blandt 
andet at indføre et nyt biologisk 
kopilægemiddel.

Psykiatrien – er udover at træk-
ke store overskrifter i medierne – 
inde i en god udvikling. Her gæl-
der samme regel som i det øvrige 
sundhedsvæsen mht. ventetider. 
Vi kan se at i vores region er der 
faldende ventetider. Det er især 
indenfor børne- og ungepsykia-

trien der er sket en markant for-
bedring. Vi har i region Sjælland 
prioriteret netop børne/ungeom-
rådet. Med placering af børne/
unge psykiatrien i deres ”eget” 
hus i Roskilde, har vi ikke proble-
mer med at få ansat personale, 
både speciallæger, psykologer og 
andet plejepersonale. Det smit-
ter af på miljøet, arbejdsgange 
og resultater.

Er det hele rosenrødt? Nej det 
er det ikke.  Region Sjælland 
mangler medarbejdere, vi mang-
ler speciallæger, læger og ikke 
mindst sygeplejersker. Det gør, 
at der på flere af vores sygehuse 
sker rokader og opbrydning lang 
tid før aftalt. Og på det nye psy-
kiatrihospital i Slagelse kan man 
ikke åbne alle de retspsykiatriske 
sengepladser, da der mangler 
personale. Det giver så en masse 
uro og bekymring andre steder i 
psykiatrien.

Der er sat et stort arbejde i 
gang med at rekruttere og fast-
holde personale, men regionen 
lider under at medarbejdere er 
uddannet i Hovedstaden, og vil 
helst blive der.

Kirsten Devantier, byråds- 
og regionsrådsmedlem

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

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

Torvet 1, 4250 Fuglebjerg
Telefon 5545 3047

www.fuglebjergkro.dk

Fuglebjerg Kro
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Kort om mig selv kan jeg fortæl-
le, at jeg hedder Jakob Mols. Jeg 
kommer oprindelig fra Jylland, 
mellem Jelling og Vejle. Mit op-
hold på Sjælland startede da jeg 
gik på Næsgård Agerbrugsskole 
fra 1991 - 1993, hvor jeg tog min 
agrarøkonomuddannelse. Siden 
har jeg været ansat i grovvare-
branchen som salgskonsulent 
de sidste 14 år i Danish Agro. 

Jeg bor sammen med min fa-
milie på et lille husmandssted i 
udkanten af Tappernøje. 
Jeg har været bestyrelsesmed-
lem i Venstre vælgerforening 
Fladså siden 1998, og formand 
siden 2014. 

Det har været en spændende 
og travl periode, vi har haft, 
i kredsbestyrelsen siden jeg i 
marts måned blev valgt som ny 
kredsformand.

Da Hans Bay i efteråret 2015 
spurgte, om jeg ville afløse ham 
som kredsformand måtte jeg 
lige tænke over det. Jeg følte 
ikke, at jeg både skulle være 
formand for en lokalforening 
og samtidig kredsformand, des-
uden følte jeg det var en tung 
arv at løfte fra en meget kom-
petent kredsformand. 

Jeg fremlagde muligheden for 
bestyrelsen i Fladså og vi blev 
enige om, at søge en ny for-
mand og valgte at spørge As-

bjørn Børsting, om han kunne 
tænke sig at være formand for 
vælgerforening Fladså. Det ville 
han gerne og så gik jeg med til 
at stille op som kredsformand 
og blev valgt.  Samme aften fik 
vi valgt en meget stærk kreds-
bestyrelse, som jeg glæder mig 
til samarbejde med.

Vi gik straks i gang med at fin-
de en ny folketingskandidat, da 
vores hidtidige kandidat Karsten 
Nonbo ikke ønskede at fortsæt-
te som folketingskandidat. 

Vi udarbejdede derefter en li-
ste af ønsker og krav, som vores 
nye kandidat skulle besidde. 

I løbet af processen fik vi så 
den mulighed at forsvarsmini-
ster Peter Christensen kunne 
blive vores nye folketingskan-
didat. Vi drøftede muligheden 
gennem nogle møder i kreds-
bestyrelsen og med Peter Chri-
stensen og vi var ret hurtigt klar 
over, at det var et godt match 
både for Venstre i Næstved men 
også for Peter Christensen. En 
enig kredsbestyrelse ønskede 
derfor Peter Christensen som 
folketingskandidat. Ud over Pe-
ter Christensen stillede Diego 
Gugliotta også op på opstillings-
mødet den 14. april 2016. Efter 
en god præsentation og spør-
gerunde til kandidaterne vandt 
Peter Christensen medlemmer-

nes stemmer og er nu Venstre i 
Næstveds nye folketingskandi-
dat.

Jeg glæder mig til opgaverne 
som kredsformand, og ser frem 
til i samarbejde med jer at få 
valgt vores folketingskandidat 
ind i folketinget vednæste fol-
ketingsvalg.

Jakob Mols
Kredsformand

Fra den nye kredsformand

Hør dINe 
lokalpolitikere!

den politiske time på 
Næstved lokal radio 

(stationen findes på FM 104,5 mHz):

lørdag kl. 15 - 16
Søndag kl. 13 - 14
tirsdag kl. 10 - 11
torsdag kl. 16 - 17

Se radio-oversigt på: 
www.naestved.name

Af Jakob Mols
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Jeg vil godt starte med at præ-
sentere mig, mit navn er Flem-
ming Rasmussen, og jeg er valgt 
til formand for Suså-Holmega-
ard vælgerforening på general-
forsamlingen d. 25. februar. 

Nu er foråret kommet, og alt 
gror og spirer frem. Det gælder 
også for Suså- Holmegaard væl-
gerforening, der har fået en del 
nye medlemmer i årets første 
måneder, og dem vil jeg gerne 
have lov til at byde velkommen.  
Ud over nye medlemmer har 
vi også fået en ny bestyrelse, 
som jeg gerne vil have lov til at 
præsentere: Formand – Flem-
ming Rasmussen, Næstformand 
– Dennis Ejsenhardt Paustian, 
Kasserer – Egon Jensen, Besty-
relses-medlemmer – Eli Larsen, 
Philip Banzon, Charlie Svensson, 
Suppleanter – Dorthe Schick, 
Troels Larsen, Annelise Jørgen-
sen og Arne Andersen. 

Den nye bestyrelse har valgt, 
at vi fremover skal være mere 

synlige i vores område, og det 
har vi tænkt os at gøre ved ar-
rangementer, foredrag eller lig-
nende. Det er en stor opgave, 
så derfor har vi brug for hjælp 
fra jer medlemmer. Til at kom-
me med forslag til hvad det skal 
være, da i ved hvad der rører 
sig i jeres område, samt give en 
hånd med at få det arrangeret 
og afholdt. 

Der sker meget i vores områ-
de lige for tiden. For eksempel 
er der debatten om kloakering 
i det åbne land, samt imple-
menteringen af den nye sko-
lestruktur, som blev vedtaget i 
december 2015, som giver store 
udfordringer for vores område.  
Har i kommentarer, forslag eller 
lignende, så hører vi det gerne 
i bestyrelsen, da vi ønsker at 
komme i tæt samarbejde med 
jer medlemmer.

Det næste vigtige der skal ske, 
som kan få indflydelse for vores 
område, er valg af borgmester-

kandidat. Vi anbefaler at så 
mange som muligt vil komme og 
deltage i valget.

Det næste store arrangement 
i vores område er grundlovsmø-
det på Broksø gods, som en del 
af bestyrelsen er med til at ar-
rangere. Vi håber at så mange 
som muligt vil støtte op om det-
te arrangement, og lægge vejen 
forbi Broksø gods den 5. juni, 
hvor der også vil være mulighed 
for at hilse på os i bestyrelsen.

Bestyrelsen arbejder også på 
at finde emner i vores lokale 
område, der kan bruges til frem-
visning af vores nye folketings-
kandidat Peter Christensen, så 
han kan lære vores område at 
kende. Vi håber at i vil bakke 
dette arrangement op. Der vil 
komme nærmere besked rundt, 
når arrangementet er planlagt. 

Med venlig hilsen
Flemming Rasmussen

Nyt fra Suså-Holmegaard

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...

du kan tilmelde dig et Nyhedsbrev 
fra Venstre i Næstved kommune

http://naestved.venstre.dk/

Du finder stedet i højre kolonne, på forsiden. 
Der indtaster din mail adresse. Når du har 

tilmeldt dig der, så kommer der en mail retur til 
dig hvor der er et link du lige skal aktivere.
Så vil du modtage nyhedsbrev fra venstre i 

Næstved kommune, sende dig nyheder og andre 
ting som vi gerne vil informere dig om.

Gugliotta & co.
Engineering Excellence for a Demanding World

Danmarks
bedste
produktprogram 
til biogas ATEX Ex

Salg • Reparation • Service
og ingeniørrådgivning

• Kapselblæsere
• Sidekanalsblæsere
• Pumper

Tlf. 55 71 11 10
sales@gugliotta.net

Besøg også vores nye hjemmeside
inden for vakuumpumper: www.vakuumpumper.dk

www.gugliotta.dk
Militærvej 17 · 4700 Næstved · Tlf. 7023 2007
Prøvensvej 27 · 2610 Rødovre · Tlf. 3834 1038 

www.elmodan.dk

Af  Flemming Rasmussen



Børne- og Skoleudvalget be-
står af 3 politikområder, nemlig 
Dagpasning, Undervisning samt 
Børn og Unge, hvor sidstnævnte 
er organiseret i Center for Børn 
og Unge. En af opgaverne er at 
hjælpe børn eller unge med be-
hov for særlig støtte for at ska-
be de bedst mulige opvækstvil-
kår for barnet eller den unge.

Det er et område som også de 
senere år har været under et 
økonomisk pres, men samtidig 
har antallet af anbringelser al-
drig været lavere. Frem for at 
tage hånd om barnet når det er 
gået galt og måske ender i en 
anbringelse, så er der idé i at 
foretage en tidlig indsats for fa-
milien med støtte inden det går 
galt og dermed kan familien ef-
terlades intakt, hvilket er bedst 
menneskeligt, men også økono-
misk for kommunekassen. Men 
en tidlig indsats er et spørgsmål 
om investering og det er dyrt at 
være fattig som kommune.

Børne- og Skoleudvalget har i 
april 2016 været på studietur i 
Herning Kommune for at få et 
indblik i de erfaringer Herning 
har gjort sig med at satse på en 
tidligere indsats i arbejdet med 
de sårbare børn og unge hvor 
Herning har en ambition om at 
være blandt de bedste på om-
rådet for børn og unge i socialt 
udsatte positioner. 

Med inspiration fra Sverige, 
forskning og erfaringer fra evi-
densbaserede indsatser, har 
Herning Kommune udviklet og 
afprøvet Herningmodellen, som 
samlet koncept, i tre repræsen-
tative skoledistrikter. Projektpe-
rioden viste så gode resultater, 
at modellen nu skal implemen-
teres og videreudvikles i hele 
Børn og Unge i Herning.

Programmet indebærer, at so-
cialrådgiverne har færre børn 
(20-25 sager), der er et tæt 
tværfagligt samarbejde mellem 
rådgivere, sundhedsplejersker 
og PPR, ligesom der er tætte 
relationer med andre samar-
bejdspartnere som f.eks. skoler, 
dagtilbud, tandpleje og plejefa-
milier. Resultatet er, at der sæt-
tes hurtigere ind med den rette 

indsats, og der er tættere kon-
takt og opfølgning til gavn for 
børnene og de unge.

Formålet er at opspore børn og 
unge i socialt udsatte positioner 
så tidligt som muligt og hjælpe 
dem til at udvikle et godt og 
almindeligt hverdagsliv som en 
del af fællesskabet. At satse på 
og investere i tidligere opspo-
ring og indsatser med henblik 
på livsmestring og livsduelighed 
for disse børn og unge, giver 
både menneskeligt og økono-
misk god mening.

Men det kræver en investering 
i flere medarbejdere i Næstved 
Kommunes Børn- og Unge afde-
ling, da man her har væsentlig 
flere ’sager’ pr. medarbejder. Der 
udestår stadig et stort stykke 
arbejde med at få Herningmo-
dellen til at blive en Næstved-
model fordi vi som kommuner 
er forskellige, men vi skal ikke 
opfinde nye dybe tallerkener, 
når man allerede har opfundet 
dem i Herning. I sidste ende vil 
det være byrådet, som skal tage 
stilling til at bevilge investerin-
gen. Man har bevist i Herning 
at investeringen kommer hjem 
igen, både menneskeligt men 
også økonomisk. Og Herning er 
ikke et ringe sted at hente in-
spiration.

Niels True, næstformand i 
Børne- og Skoleudvalget.

Nye vinde på Børn 
og unge området

Af  Niels True
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Som borgerlig liberal, finder jeg 
individets grundlæggende ret-
tigheder som absolut fundament 
for vores samfund. Derfor er det 
også trist at måtte erkende, at jeg 
er vokset op i en tid, hvor disse 
rettigheder drukner i et hav af 
lovgivning, som kun en brøkdel 
af danskerne har indsigt i. Med 
Grundlovens § 72 sikres en af de 
mest fundamentale rettigheder, 
nemlig boligens ukrænkelighed. 
Heri sikres individet mod tre for-
mer for vilkårlig indgriben i deres 
ejendom; Ransagninger, Beslag-
læggelser og Aflytninger. Dette 
medfører ikke, at disse aktioner 
ikke kan finde sted men blot, at de 
ikke bliver vilkårlige. Dette sikres 
gennem en betingelse i paragraf-
fen, hvormed der skal foreligge 
en retskendelse for den gældende 
aktion. 

I Grundlovens § 72 foreligger 
dog en undtagelse for, at myndig-
heder skal fremvise en retsken-
delse, nemlig hvis der er hjemmel 

i lov, mao. at der er vedtaget en 
lov, som muliggør ransagninger, 
beslaglæggelser eller aflytninger, 
uden at skulle fremvise en dom-
merkendelse. Dette er selvfølgelig 
ikke overraskende eller chokeren-
de i sig selv, da det ikke er usand-
synligt, at myndigheder kommer 
ud i en situation, hvor netop dette 
er nødvendigt. Hele humlen ligger 
i, at der med en sådan lov, og der-
med undtagelse fra kravet om rets-
kendelse, skal foreligge en situati-
on, der har undtagelsens karakter. 
I dag findes der over 200! af disse 
love, som har undtagelsens karak-
ter, hvilket får mig til at undres, om 
det så stadig kan kaldes en undta-
gelse? Det mener jeg ikke. 

Dette medfører selvfølgelig et 
spørgsmål om, hvorvidt vores 
grundlovssikrede rettigheder som 
individer, der er fundamentet for 
den liberale ideologi, drukner i 
lovgivning? Jeg mener vi har behov 
for et opgør med tanken om, blot 
at producere ny lovgivning efter 

behov, og i stedet rydde godt og 
grundigt op i allerede eksisteren-
de lovgivning. Meget er igangsat 
og meget er på tegnebrættet, men 
vi skal meget længere! Hvis ikke 
blot for overskuelighedens skyld, 
så for individets rettigheder!

Christopher R. Thaysen
Frøstjernevej 85

4700 Næstved

Bestyrelsesmedlem 
Venstre i Næstved Kommune

Individets rettigheder 
drukner i lovgivning

Af Christopher R. Thaysen

Som politiker skal man være 
varsom med ordet ”garanti,” 
men ikke desto mindre er det, 
hvad der nu er indført på vand-
løbsområdet. Når en lodsejer 
klager over f.eks. manglende 
oprensning, har kommunen nu 
14 dage til at se på sagen, tale 
med lodsejeren og besigtige 
stedet. Derefter skal kommunen 
komme med en afgørelse.

Det er ikke det samme, som 
at der sker oprensning inden-
for 14 dage, for det afhænger 
også af årstid og vejrlig, men 
man har nu et krav på at sagen 
bliver behandlet hurtigt og ikke 
kommer til at ”ligge i bunken” 
og vente. Selvsagt kommer det 
navnlig landbruget til gode, hvil-
ket er rimeligt, for landbruget 
er et vigtigt erhverv i Næstved 

kommune. Noget man kan have 
tendens til at glemme i visse af 
de politiske partier.

Sagsbehandlingsgarantien er 
et lille, men tydeligt, venstreaf-
tryk på kommunens politik – og 
noget der bør udbredes til an-
dre områder også.

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

Formand for Teknisk Udvalg

sagsbehandlingsgaranti

13
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Da den nuværende regering til-
trådte, var der som sædvanlig 
stort fokus på regeringsgrundla-
get, som blev grundigt debatteret, 
rost og kritiseret fra alle sider.

Hvad der imidlertid er passeret 
i stilhed, er en lille bemærkning: 
”Danmark er et kristent land”. 
Lidt besynderligt, fordi det er en 
ret opsigtsvækkende bemærk-
ning, der kunne give anledning 
til megen debat og eftertænk-
somhed over den igangværende 
udvikling.

En undersøgelse fra 2013 vi-
ser at kun 21% finder at kristen-
dommen er en forudsætning 
for danskhed. Ikke mindst den 
yngre generation ser i stigende 
grad Danmark som et multikul-
turelt samfund, hvor religion får 
mindre betydning. Det giver sig 

så udtryk i en fortløbende seku-
larisering, hvor vi i stigende grad 
alle skelner mellem religion og 
det øvrige samfund. Senest har 
Københavns Kommune planer 
om at flytte registrering af føds-
ler m.m. ud af folkekirken.

Der tales ofte om det begræn-
sede antal kirkegængere, men 
det behøver jo ikke at være et 
udtryk for kristendom. Bertel Ha-
arder gør jævnligt opmærksom 
på hvor meget i vores kultur, der 
har sin oprindelse i kristendom-
men, og mener mere end noget 
at det har givet danskerne deres 
særpræg. Og Jan Lindhardt cite-
res for at sige: ”Danskerne be-
høver ikke at gå i kirke om søn-
dagen, fordi de kan gå i deres 
danskhed hver dag”.

Med den stigende indvandring 

konfronteres vi mere og mere 
med andre religioner og en an-
den kulturopfattelse. Det giver 
sig så udslag i forskelligartede 
reaktioner. Nogle går helt i bag-
lås og vil have blokeret græn-
serne, - andre vil have begræn-
set religiøse ytringer, - modsat 
andre som sværmer betaget 
over fremmede kulturelementer 
og nogle venligboere vil give de 
fremmede en særstilling.

Men er situationen egentlig 
ikke, at vi har en så stærk kultur 
– bl.a. via kristendommen – at 
vi ikke behøver at være specielt 
bange for at miste noget af det 
vi opfatter som vores danskhed?

Stig Hansen

er vi kristne?
Af  Stig Hansen

Besøg hjemmesiden: www.naestved.lof.dk eller find os på facebook

loF Næstved                            

Som det er nogen bekendt, så er vi i LOF en 
smule trængt med faldende aktivitetsniveau 
og dårlig økonomi. 

Men efter vores årsmøde har vi fået en fuld-
tegnet bestyrelse med ny energi, og vi har til 
hensigt at gøre vort til vores overlevelse.

Netop nu er vi i gang med at planlægge ef-
terårsprogrammet. Har du ideer til emner til 
aftenskole eller foredrag eller kunne du tænke 
dig at undervise, så lad os høre fra dig.

Vi er meget modtagelige 
for gode ideer.

Stig Hansen



Vandkulturhus
Den 26 april havde kulturudval-
get inviteret det samlede byråd 
på tur til Køge, Ringsted og Ran-
ders svømmebade. Nye lovkrav 
betyder, at vores svømmehaller 
står over for betydelige investe-
ringer i de kommende år. Derfor 
ses der over hele landet på nye 
løsninger, således også i Næst-
ved, hvor vi har to meget slidte 
haller og et gammelt varmt-
vandsbassin. Det bliver dog ikke 
Næstved Kommune som byg-
ger et nyt svømmeland, men en 
privat investor, hvor kommunen 
bliver største kunde, et såkaldt 
OPP projekt (Offentligt Privat 
Partnerskab). Modellen er med 
succes brugt i Randers, og tu-
rens mål var at få et grundlag 
for, hvilke krav vi som kunde har 
til huset. Badeland og wellness 
er der pengene ligger for en pri-
vat investor, mens 50 m. baner 
er det foreninger og undervisere 

har ønsker til. Øvelsen går på, at 
få flettet disse ting sammen, så 
det bliver attraktivt for investor, 
og det er en uvant, men rigtig 
god øvelse for kommunen. By-
rådet beslutter modellen i juni, 
og så kan huset forhåbentlig 
stå færdigt i 2018. Der er som 
sædvanlig en masse lovkrav 
og juristeri, som skal på plads, 
bl.a. om kommunen må være 
med på økonomidelen i bade-
land og wellness, således vi får 
del i over/underskud. Jeg mener 
klart, kommunen skal tage dette 
medansvar, dels tror jeg på det 
kan blive en god forretning, men 
kommunen vil på den måde også 
blive tvunget til at tænke i kom-
mercielle baner.

Plan og ejendomsudvalget
Det sidste nye fra udvalget er, 
at plansager skal forelægges til 
politisk prioritering. Det giver os 
mere ansvar, men forhåbentlig 

også mere fokus på, at få pro-
jekter som giver arbejdspladser 
ud af huset i en fart. Jeg har ef-
ter kommunesammenlægningen 
haft flere henvendelser fra for-
retningsdrivende, som følte, de 
blev koblet af i den nye store 
kommune. Det har vi forsøgt at 
råde bod på med en udbuds-
ordning, den møder nu også 
kritik. Men når vi kræver ratio-
naliseringer og effektiv drift, er 
der altid nogen som bliver ramt, 
derfor skal vi også til stadighed 
have øje for om det er de rig-
tige løsninger vi vælger. Det er 
altid fint med tilbagemeldinger 
fra det pulserende erhvervsliv, 
det er den eneste måde vi kan 
blive bedre på, og det lykkes da 
heldigvis en gang imellem, så bliv 
ved med det.

Mvh.
Elmer Jacobsen

Nyt fra:

1515

Af  Elmer Jacobsen

    Den Gamle Købmandsgård 
        Selskab og mødelokale 

   

 

    

 Stort Rummeligt lokale udlejes  
     Til fester, møder og kurser 
           Op �l 60 personer 
         Te/anre�er køkken 
                Alt i service                     
          Henv. Til Ulla 

 tlf.55564005/22850691 
                  Hjemmeside  

 www.mallingskoemandsgaard.dk 

 
 

 

Kildebakken 29 
     Everdrup 
4733 Tappernøje 

KorsKilde Bilen

niels specht
Vognmand 55 96 59 85

Fasanvænget 34, 4733 Tappernøje



Foråret er skudt i gang og der 
sker spændende ting! 

Mit navn er Magnus Krogh Ot-
zen og jeg er formand for Ven-
stres Ungdom Næstved. Jeg har 
tidligere siddet i bestyrelsen for 
VU Næstved, som bestyrelses-
medlem og som kasserer. Ud-
over det politiske arbejde, er jeg 
for tiden i gang med at færdig-
gøre 3.G, hvor der gerne skulle 
sidde en hvid hue på hovedet 
om ikke så længe. Derudover ar-
bejder jeg i Hus og Have i Bilka, 
hvor der svinges utallige planter 
over disken. Nok om mig! 

Vi har i VU fået taget godt hul 
på foråret. Vi har afholdt reto-
rikoplæg v. Landsnæstformand 
Christoffer Lilleholt - fremmø-
det var stort og nye ansigter 
var også at skue. VU var også 
stærkt repræsenteret ved opstil-
lingsmødet d. 14 april hvor Peter 
Christensen blev valgt som fol-
ketingskandidat; VU Næstved 
ser frem til et gunstigt samar-
bejde med Forsvarsministeren 
frem mod et kommende folke-
tingsvalg.

Senest afholdte VU et debatar-
rangement med borgmester-
kandidaterne, hvor over 30 
medlemmer af VU og Venstres 
Kommuneforening havde mulig-
hed for et større indblik i kan-
didaternes politiske ambitioner 
for Næstved samt stille afkla-
rende spørgsmål. I starten af 
maj aflagde uddannelsesordfø-
rer for VU Sean Crawford visit, 
hvor han holdt oplæg om ud-
dannelsespolitik og om en ny 
gymnasiereform. Blomsten af 
Danmarks ungdom er i flor!

Venstres Ungdom Næstved går 
sammen med Venstre et forry-
gende forår i møde. Jeg glæder 
mig simpelthen så meget til de 
kommende arrangementer, op-
læg, møder og ikke mindst en 
solrig Grundlovsdag! 

Med venlig hilsen
Magnus Krogh Otzen
Formand for Venstres 

Ungdom Næstved

Den står mest på besparelser, 
når Teknisk Udvalg drøfter kol-
lektiv trafik. F.eks. den store 
besparelse sidste år, hvor vi ind-
skrænkede flextur, noget der 
først og fremmest ramte Næst-
ved by og de større byer i kom-
munen.

Men, der er også udvidelser. 
F.eks. får rute 615 nu lørdagskør-
sel, så man kan komme fra Sand-
ved/Tornemark til Fuglebjerg. På 
samme måde får 611 lørdags-
kørsel så man kan komme fra 
Tappernøje – Næstved også på 

lørdage. På den måde imøde-
kommer vi store ønsker, både fra 
Sandved/Tornemark og fra Tap-
pernøjeområdet.

I byen spares lidt på rute 601 
som indskrænkes fra 15 min. drift 
til 20 min. drift mellem kl. 11-14.

Kollektiv trafik er også den 
evige diskussion mellem land og 
by, hvilket man kan bruge megen 
tid på. Men, fakta er jo at der 
er flest mennesker at køre med 
i byen og derfor bør busserne 
køre tæt, hvis vi vil have folk til 
at køre med bus. Fakta er også, 

at bus er afgørende for, om man 
kan bo i landsbyerne så derfor 
skal der også være kollektiv tra-
fik i landområdet.

I Teknisk Udvalg forsøger vi at 
balancere begge hensyn og med 
de små udvidelser nu + landflex 
mener vi at både byområdet og 
landområdet er dækket godt ind 
med kollektiv trafik.

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

Formand for Teknisk Udvalg

Foråret skydes i gang!

Mere bus i landområderne

Af  Magnus Krogh Otzen
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Skal indvandrere blive 100% 
danske? Eller beholde deres 
egen kultur? Og, hvad skal/kan 
vi som lokalsamfund kræve af 
indvandrere. Det kan være øm-
tåleligt at tale om, men i disse 
år får vi mange indvandrere i 
form af flygtninge og uanset om 
man politisk er enig i det eller 
ej, så skal kommunen hjælpe 
med integrationen.

Venstre har derfor stillet nog-
le krav op, som vi har til de nye 
borgere i Næstved kommune. 
Vi tror det er vigtigt at de nye 
borgere, ved hvad vi forventer 
af dem. At kommunen ikke bare 
skal stille bolig til rådighed og 

betale ydelser, men også klart 
siger, hvad vi forventer af de nye 
borgere i Næstved kommune.

Derfor har vi stillet følgende 
punkter (og fået dem vedtaget 
i Beskæftigelsesudvalget):

Vi forventer af dig som ny bor-
ger i Næstved kommune:
•	 At	du	vil	lære	og	tale	dansk
•	 At	 du	 taler	 dansk	 med	 dine	

børn, også i skolen og børne-
haven.

•	 At	du	søger	og	tager	arbejde,	
alle former for arbejde.

•	 At	du	respekterer	danske	tra-
ditioner og kultur.

•	 At	du	respekterer	danske	reli-
giøse traditioner.

•	 At	 du	 accepterer	 ligestilling	
mellem kønnene.

•	 At	 du	 respekterer	 kvinders	
rettigheder.

•	 At	du	deltager	aktivt	i	demo-
kratiet.

Nogle vil måske sige at det giver 
sig selv, men det tror jeg ikke 
det gør, hvis man kommer fra en 
os fremmed kultur i Syrien eller 
andet sted. Derfor vil vi hjælpe 
integrationen på vej også ved at 
stille krav.

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

Beskæftigelsesudvalget

Venstre i Næstved kommune afholder opstillingsmøde vedr. 
valg af Borgmesterkandidat til kommunalvalget i 2017

den 23 maj kl 19 i Herlufsholmhallen

Stemmeret og valgbarhed ved opstillingsmøder har alle medlemmer, der
•	Har	betalt	kontingent	senest	7	dage	før	opstillingsmødet

•	Er	medlem	af	en	af	Venstres	vælgerforeninger	i	Næstved	Kommune.
•	Har	bopæl	i	kommunen

Kaffe/the og kage kan købes for 50 kr.

Med venlig hilsen
Venstre 

i Næstved kommune
v/Bestyrelsen

Indvandring og dansk kultur

oPsTIllINGsMøde

BorGMesTer-KaNdIdaT2017
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det sker i Venstre: 
18. juni

Venstre er på Torvet for at fejre regeringens 
1 års fødselsdag

1. august
Grill-aften på Fixvej 8 med 

Inger Støjberg
kr. 75 for mad, kaffe og kage.  

Yderligere drikkevarer kan 
købes. Tilmelding sker til Else 
Marie Holm, senest 30. juli. 

Mail: Fixvej@stofanet.dk
Tlf.: 21 12 21 43

1. september
Venstre inviterer til stegt flæsk m. persillesovs 

på Golfbanen,  Karrebækvej 461
Karsten Nonbo fremlægger budgettet for 2017
Pris: 125 kr. inkl. kaffe. Tilmelding sker til Else 

Marie Holm, senest d. 27. august. 
Mail: Fixvej@stofanet.dk - Tlf.: 21 12 21 43

3. september
Venstre deltager i Foreningernes dag 

i Rådmandshaven

25. november
Venstre inviterer til julefest og 
bankospil i Kompagnihuset.

Pris: 125 kr. Drikkevarer kan købes
Tilmelding sker til Else Marie Holm, 

senest d. 18. november. 
Mail: Fixvej@stofanet.dk - Tlf.: 21 12 21 43

Vi håber, at rigtig mange vil slutte op 
om vores arrangementer. 

Med venlige hilsner
Aktivitetsudvalget v. Else Marie Holm 

Næstveds vælgerforening har konstitueret sig 
efter generalforsamlingen d. 24. februar, den 
nye bestyrelse består af følgende personer:

Else Marie Holm (Formand)
Rasmus Østergaard (Næstformand)
Søren Revsbæk (Kasserer)
Christopher Thaysen (Sekretær)
Kristian Skov-Andersen
Henrik Nielsen
Sebastian Mylsted-Schenstrøm
Andreas Nielsen
Magnus Otzen
Peter Knudsen                                                                                                                                
Jørgen Knapmann (Revisor)                                                                                                            
Annelise Pedersen (Revisor)
Jens Brag Andersen (Revisor)

Bestyrelsen glæder sig til de arrangementer, 
der kommer i det nye år, ikke mindst til vores 
grill-aften den 1. august, hvor Inger Støj-
berg gæster Fixvej.  Derudover ser vi frem til 
mange gode stunder ved dagligstuemøderne 
og café møderne, som vil blive annonceret 
løbende gennem året. Vi håber på, at der 
blandt vores medlemmer stadig er et ønske 
om at deltage, når uddelinger og plakatop-
hængning skal ske. 

Vi glæder os til at se jer, 
og ønsker alle en fortsat god sommer. 

Hilsen 
Else Marie Holm

Ny bestyrelse i Næstved
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Dagligstuemøderne fortsæt-
ter gennem år, hvor der vil 

blive plads til masse af politik, 
debat og hygge. Vores lokale 

politikere kan invitere en anden 
med til møderne, for at nuan-
cere debatterne. Dette gøres i 
håb om større interesse, samt 

større politikudvikling. 

Torsdag den 19. maj kl. 19.                                                                                                          
Søren Revsbæk har lagt sit  

dagligstuemøde ud på 
rensningsanlægget. 

Vi får en rundvisning og ser 
anlægget og får en debat om 
spildevand, Torpe kanal og 

Åbadet, med Peter Hougård.

Alle er velkomne – tilmel-
ding på fixvej@stofanet.dk tlf 

21122143 inden 17 maj.

Alle øvrige møder holdes på 
Fixvej 8, fra kl. 19.00 – 21.00.
Der er tilmelding på til alle 

møderne på fixvej@stofanet.dk 
eller på tlf.: 21 12 21 43. 

Kaffe og kage kr. 25

onsdag den 14. september
Cathrine Riegels Gudbergsen
Medlem af Lokaldemokratiud-
valget og Ejendomsudvalget, 
samt næstformand i Børn og 

Unge udvalget

onsdag den 12. oktober
Kirsten Devantier

Medlem af Regionsrådet, for-
mand for Sundhed- og Psykia-
triudvalget, samt medlem af 

Omsorgsudvalget

Tirsdag den 15. november
Niels True, Næstformand 

for Børne- og skoleudvalget, 
samt medlem af Sundhed- 

og Psykiatriudvalget

Tirsdag den 6. december 
kl. 19

Søren Gade er inviteret til et 
cafémøde hos Karins, Møllega-
de 1a. Der kan være 80 perso-

ner, så meld dig hurtigt. 
Kaffe og kage kr. 50. 

dagligstue-
møder i 2016

Grundlovs-
møde 
på Broksø

Vi har igen i år fornø-
jelsen af, at invitere til 

grundlovsmøde d. 5. juni 
2016 på broksø

Vi får besøg af Venstre’s 
Næstformand, Udenrigsmi-
nister Kristian Jensen som 
gæstetaler. Der vil være 

indlæg fra vores egen Folke-
tingskandidat, Forsvarsmini-
ster Peter Christensen, samt 
indlæg fra Folketingskandida-
ten fra Faxe Stevns-kredsen

Vi glæder os til en god dag 
med masser af underhold-
ning for både voksne og 

børn. Vi byder på god mad og 
forhåbentlig godt vejr og ser 
frem til sammen med Jer, at 
fejre Grundlovsdagen 2016.

Vi starter kl. 09.30 
og slutter ca. kl. 14.00

Med venlig hilsen
Kredsbestyrelsen



TeleFoN- oG adresselIsTe 
VeNsTre I NÆsTVed KoMMuNe

www.naestved.venstre.dk

Hans Bay, Formand
Vælgerforening Suså/Holmegaard 
Elmevej 43, 4171 Glumsø
20 93 29 36
hbc043@gmail.com

Egon Jensen, Kasser
Vælgerforening Suså-Holmegaard 
Ravnstrupvej 3A
4684 Holmegaard
55 56 20 02  •  21 70 51 02
egjensen@mail.dk

Hans R. Hansen 
Vælgerforening Fladså 
Præstø Landevej 1 
4700 Næstved
55 54 00 34  •  30 35 96 93
rasmir@mail.tele.dk

Peter Berth Knudsen 
Vælgerforeningen Næstved VU
Indre Vordinborgvej 22 
4700 Næstved 
41 60 21 97
berth.knudsen@gmail.com

Jørgen Hansen 
Vælgerforening Fuglebjerg 
Klaksvej 15, 4262 Sandved 
55 45 65 87  •  21 69 71 82
jpklaksvej@hotmail.com

Alfred Thomsen, Webmaster 
Vælgerforening Fladså 
Næstvedvej 28, 4720 Bårse 
40 37 52 48
venstrenet@svinggaard.dk

Stig P. Hansen, Næstformand
Vælgerforeningen Næstved 
Sorøvej 491, Rislev
4700 Næstved
55 72 11 73  •  20 45 11 73
sph@topdanmark.dk

Diego Gugliotta (Supp.)
Vælgerforening Fladså 
Mogenstrup Parkvej 12
4700 Næstved
diego@gugliotta.dk

Eli Larsen (Supp.)
Vælgerforening Suså-Holmegaard 
Broksøvej 1, 4160 Herlufmagle 
55 50 14 54
elarsen@tdcadsl.dk

Kurt Nielsen, Formand 
Vælgerforening Fuglebjerg
Bendslevvej 12, 4262 Sandved
55 45 63 81
kaanielsen@gmail.com

Lars Pedersen 
Vælgerforening Fuglebjerg 
Skovriddergårdsvej 10
4262 Sandved 
55459366
stabelsgaarden@vip.cybercity.dk

Flemming Rasmussen
Formand 
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Hulebækkevej 1 
4684 Holmegaard 
30 52 64 07
flemming.rasmussen@siemens.com

Phillip Banzon 
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Hyacintvej 11
4684 Holmegaard 
21 80 26 18
banzon@privat.dk

Asbjørn Børsting, Formand 
Vælgerforening Fladså
Askovvej 20 C, 4733 Tappernøje 
21 92 20 00
asbjorn.borsting@gmail.com

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

Else Marie Holm, Formand 
Vælgerforeningen Næstved 
Fixvej 8, 4700 Næstved 
55735109 21122143
fixvej@stofanet.dk

Christopher Thaysen 
Vælgerforeningen Næstved VU
Frøstjernevej 85, 4700 Næstved
25476013
christopherthaysen@gmail.com

Magnus Krogh Otzen, 
Formand VU
Vælgerforeningen Næstved
Kalbyrisvej 105, 4700 Næstved 
29138990
magnusotzen@hotmail.com

Andreas Nielsen, VU
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