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i Næstved Kommune

KV17 VeNStre i NæStVed KoMMuNe
Venstre 9 mandater

1 Kristian Skov Andersen 3975 Valgt
2 Søren revsbæk  853 Valgt
3 Cathrine riegels Gudbergsen  634 Valgt
4 elmer Jacobsen  496 Valgt
5 Kirsten devantier  448 Valgt
6 Sebastian Mylsted-Schenstrøm  421 Valgt
7 otto Poulsen 337 Valgt 
8 rico Carlsen 334 Valgt
9 Niels true  293 Valgt 
10 Stine Andersen 212 1. supp.
11 Harald Palmvang 181 2. supp.
12 diego Gugliotta  175 3. supp.
13 Ann Hansen 136
14 Flemming rasmussen  134
15 Henrik Lück Madsen 108
16 Annelise Jørgensen 71
17 Linette Bach 57
18 dennis ejsenhardt Paustian 54
19 rasmus Østergaard 31
 Liste stemmer 2353

 V Stemmer i alt 11303

Kristian ønsker godt nytår 
til alle og takker for de mange 

personlige stemmer ved kommunalvalget.
Han er allerede parat til 
valgkampen om fire år
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Kære Medlemmer
 

Tak for de 5 år. Det har været en fornøjelse 
at arbejde for Venstre, og ikke mindst at 
møde jer til Grillaftener og Dagligstuemø-

derne. Tak for den altid store opbakning. Det 
er lidt vemodigt at sige tak for denne gang, 

men der er nu mulighed for at vi kan få yngre 
kræfter ind, og det skal man aldrig forpasse.

Håber at rigtig mange møder op på vores 
Generalforsamling den 26/2.

Og der bliver Grillaften i haven på 
Fixvej 8 i august. 

Glæd jer til Jakob Ellemand Jensen som taler.

 Jeg ønsker for alle, at I er kommet godt ind 
i det nye år. – Else Marie
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Af  Hans Bay, Formand for Venstre i Næstved Kommune

Først og fremmest vil jeg gerne 
benytte lejligheden til at ønske 
jer alle et godt nyt år, efter et 
veloverstået kommunal- og re-
gionsvalg.

Jeg vil gerne sige tak til kandi-
daterne for det flotte valgresul-
tat, både ved kommunalvalget 
og regionsrådsvalget. 

En særlig stor tak til Kristian 
Skov Andersen for den store 
indsats du har leveret hele 
vejen igennem og et impo-
nerende flot antal personlige 
stemmer, når man tager i be-
tragtning, at du kom ind som 
ny borgmesterkandidat. 

En stor tak til forretningsudval-
get, bestyrelsen og alle der har 
deltaget/bidraget til, at Venstre 
trods en tilbagegang på 1,4% 
fik et mandat mere. I den for-
bindelse også en venlig tanke 
til Liberal Alliance og Ny Bor-

gerlig fra vores valgforbund, for 
at sikre os det ekstra mandat.
Ved konstitueringen lykkedes 
det ikke at få nogle udvalgs-
formandsposter, men dog er 
Kristian Skov blevet formand 
for Havnebestyrelsen og Niels 
True er ny formand for NK For-
syning og vi har to repræsen-
tanter i økonomiudvalget.

Nu har vi de næste 4 år til at 
vise vælgerne hvad Venstres 
politik er, så de kan se at det 
er Venstre der trækker kommu-
nen i den rigtige retning.

Dernæst vil jeg gerne bekendt-
gøre, at jeg ikke genopstil-
ler som formand for Venstre i 
Næstved kommune på vores 
generalforsamling den 8. marts 
kl. 19.00.

Da jeg godt kunne tænke mig 
at se lidt mere til min familie og 
venner end det har været mu-

ligt i den tid, hvor jeg har været 
formand, og så tænker jeg, at 
det er på sin plads at der kom-
mer en ny formand til nu. Jeg 
har været med til at køre to 
kommunale valgkampe, så nu 
er der andre, der må tage over 
og se på tingene med nye øjne.

Jeg vil gerne sig tak for godt 
samarbejde med forretnings-
udvalg, bestyrelse og vælger-
foreningernes bestyrelser, 
byrådsgruppen, VU, kredsbe-
styrelsen, Venstres medlemmer 
igennem hele perioden som 
formand for Venstre i Næstved 
kommune.

Det har været spændende og 
lærerigt at være formand for 
Venstre i Næstved kommune 
og jeg er meget glad for at 
have lært en masse nye men-
nesker at kende.

Hans Bay, Formand 

Kære Alle
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Kære Venstrefolk. Tak for jeres store opbakning. 
Venstre klarede sig godt i Næstved Kommune. Ikke 
kun på valgdagen. Også da vi i september indgik det 
valgforbund, som sikrede os det 9. mandat den 21. 
november.

Det samlede resultat af valget blev ikke som håbet. 
Borgmesteren fandt en ny bogstav-kombination, 
som sikrede 4 år mere. 4 år med udsigt til skatte-
forhøjelse og med et rødt styre, som giver bange 
anelser set med liberale øjne. 4 år med en usund 
udvikling for Næstved Kommune og desværre be-
grænset V-indflydelse i startfasen.

For Venstre i Næstved var det en uvant rolle at have 
seriøse hensigter om at indtage borgmesterkonto-
ret. Dette gælder også for socialdemokratiet, som 
givetvis allerede inden valgaftenen var utrygge ved 
vores stil og kampagne.

Valgnattens udfald havde de færreste vist forudset. 
Venstre havde en plan A: At kunne mønstre 16 blå 
- eller næsten blå - mandater og dermed vinde val-
get. Og Plan B: en bred konstituering, hvor vi måtte 
acceptere en fortsat socialdemokratisk borgmester.

Hvis jeg/vi skal erkende en fejl på valgnatten, må det 
være at vi antog at konstellationen A+SF+EL +Rad 
ville kuldsejle på baggrund af kravene fra EL + Rad 
om skatteforhøjelse samt omgående og ubetinget 
tilbagerulning af hele skolestrukturen. Tilsat EL og 
Rad’s udtalte modvilje mod borgmesteren. En sådan 
kuldsejling ville have åbnet for plan A eller B. 

Men kunne plan B reelt lade sig gøre i lyset af vores 
fremgang? I den forgangne periode har borgmeste-
ren -  med EL’s egne ord - misbrugt Enhedslisten som 

rygdækning for sit flertal. Og har ført politik med 
V og C. Det nummer ville han med sikkerhed ikke 
kunne gentage med EL. Snarere ville han risikere at 
få EL imod sig. Og dermed komme i mindretal.

Udgangspunktet for en bred konstituering ville der-
for være følgende med et delt DF:

BLå BLoK rØd BLoK

V: 9 S: 13
C: 2 SF: 1
DF: 1 DF: 1
Rad: 2
Ialt 14 + 2 mulige fra EL Ialt 15 mandater 
 + 2 mulige fra EL

Dette forklarer givetvis, hvorfor det end ikke kom til 
forhandling om en plan B. En bred konstellation ville 
være en ganske skrøbelig platform for borgmeste-
ren. Derfor var han nærmest låst i sin smalle røde 
gruppe, hvor Radikale sprang til og sikrede sig mak-
simal indflydelse.

Efterfølgende kan det tilføjes at vælgerne ikke har 
belønnet os for de seneste 4 års relativt usynlige 
rolle som borgmesterens støtteparti. Hvorfor en 
fortsættelse deraf også ville være diskutabel.

Nu er vi i opposition og skal flittigt markere liberale 
synspunkter. Godt nytår.

Med venlig hilsen 
Kristian Skov-Andersen, Hans Bay, 

Asbjørn Børsting og Jacob Mols

Tilbageblik på valgnatten

Af  Kristian Skov-Andersen, Hans Bay, Asbjørn Børsting og Jacob Mols
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Tak for de mange stemmer

Allerførst tak til de af Venstres 
medlemmer, som har stemt 
på mig. Mit stemmetal gik fra 
431 til 857, hvilket var en stor 
glæde og en bekræftelse på mit 
arbejde. Jeg er nu blandt ”top-
5” i stemmetal i byrådet. Meget 
stor tak for det.

Glæden ved valget er dog delt 
med sorgen over den dårlige 
konstituering. Vi gik fra to for-
mandsposter i stående udvalg 
(kald det 1. division) og en 1. 
viceborgmester, til allernådigst 
at få formandsposten for Hav-
nebestyrelsen. Havnen er na-
turligvis spændende, men po-
lisk er det 2. division; og for 
første gang i mine 28 år i poli-
tik, har de borgerlige end ikke 
en viceborgmester.

Lad mig ærligt sige, at det var 
en skuffelse, at vore forhand-
lere ikke fik vekslet Venstre 
mandatfremgang til formands-
poster og praktisk politik i form 

af lav skat, afskaffelse af dæk-
ningsafgiften etc. Årsagerne 
hertil kan diskuteres, men ær-
gerligt, det var det. 

Nu har det været skiftedag. 
Jeg ser tilbage på 4 år som for-
mand for Teknisk Udvalg, hvor 
jeg fik formidlet et bredt sam-
arbejde i udvalget og fik løsnin-
ger på konkrete problemer. Vi 
holdt økonomien. Vi holdt bud-
getterne, også på de store pro-
jekter som Ring Syd og Park-
vejs forlængelse. Vi satte gang 
i P-huse, bevarede Landflex, fik 
bedre vandløbsvedligeholdelse 
og meget andet.  Vi fik også 
skabt en god dialog mellem 
kommune og landbruget, som 
jeg håber forsætter, selvom om 
en ”rød/grøn” nu sætter sig i 
formandsstolen.

Personligt havde jeg den glæ-
de, at blive rost af formanden 
for Østlige Øers Landbofor-
ening på årsmødet i oktober. 

Det siger jeg tak for og tager 
det som udtryk for, at også 
landbruget har været tilfreds 
med indsatsen de 4 år.

Nu skal der ses fremad. Som 
jeg gættede på i maj 2016 blev 
valget et skolevalg, og jeg vil 
i Børne- og Skoleudvalget ar-
bejde for at ændre skolestruk-
turen, hvis forældrene vil. I 
Økonomiudvalget vil jeg se på 
direktørlønninger, på ansættel-
ser, de ansattes ytringsfrihed, 
og så skal vi sagligt prøve at 
bide ”Det røde Kabinet” i ha-
serne, hvor vi kan.

De næste 4 år bliver mindst lige 
så aktive som de foregående 
og jeg er trukket i arbejdstøjet.

Og husk: Valgkampen til kom-
munevalg november 2021, den 
startede 1. januar!

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

Af Søren Revsbæk
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Så er valget overstået, og jeg er 
personligt meget glad og tilfreds 
med opbakningen til begge valg, 
både kommunen og regionen.

Det bliver nye tider. Venstre 
skal nu være i opposition begge 
steder. Det er altid mest spæn-
dende og udfordrende at ”sidde 
med ved bordet” der hvor den 
politiske kurs bliver lagt – til 
gavn for borgerne. Det er gået 
ganske anderledes, og det må vi 
få det bedst mulige ud af.

Jeg går i gang med stor optimis-
me - med mine spændende po-
ster, både i region og kommune.
I regionen er jeg blevet valgt til 
gruppeformand, Forretningsud-
valget, Udvalget for sygehuse-

nes behandlingstilbud, Udvalget 
for arbejdsmiljø og rekruttering 
samt Videnskabs etisk komite. 

I kommunen er jeg valgt til Om-
sorgs- og Forebyggelsesudval-
get, Plan og Erhverv, som vil bli-
ve ganske nyt for mig, og Børne 
– Unge udvalget.
Det bliver 4 spændende år med 
masser af udfordringer. Især 
spændende bliver det at se i 
Næstved kommune om det vil 
lykkes for venstrefløjen at sætte 
kommunens gode kassebehold-
ning over styr. Om de får held 
med at hæve skatten og dæk-
ningsafgiften. Områder hvor der 
netop er kæmpet fra Venstres 
side, om at holde skatten i ro og 
nedsætte dækningsafgiften!

Atter et valg er veloverstået

Af Kirsten Devantier, Byrådsmedlem
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I valgperioden 2013 – 2017 har 
flertalsgruppen i regionen be-
stået af V, DF, K, R, og LA. Dette 
flertal blev ”genvalgt” den 21. 
november med i alt 22 manda-
ter, hvor det kræver 21 manda-
ter til et flertal. Som bekendt 
valgte DF på valgnatten at gå 
sammen med den yderste ven-
strefløj i Enhedslisten og den 
yderste liberale højrefløj i LA 
for at give Socialdemokraterne 
formandsposten. Denne kon-
stellation holdt da heller ikke i 
mange dage, før den gik i op-
løsning. Efterfølgende var der 
mildest talt et kaotisk forløb, 
hvor Enhedslisten blev smidt 
ud, SF kom ind, mens vi ryste-
de på hovedet over den meget 
lidt værdige måde, som det 
blev håndteret på.

Faktum er, at under hele for-
løbet fra valgnatten og de ef-
terfølgende næsten 2 uger 
blev V, K og R  ikke inviteret 
til en eneste forhandling om 

det politiske grundlag for den 
kommende 4 årige periode. 
Til trods for, at vi repræsen-
terer 15 ud af 41 mandater og 
154.000 vælgere.

Og det skulle gå endnu vær-
re. Traditionen i Region Sjæl-
land har siden starten i 2007 
– både under V og S-ledelse 
været, at mindretallet bliver 
tilbudt en rimelig god del af 
udvalgsposter samt poster i 
diverse bestyrelser m.v., hvor 
regionsrådet er repræsente-
ret, netop for at sikre et bredt 
samarbejde. For især Regio-
nen står stærkest, når man 
kan stå sammen på tværs af 
politiske skel. Den tradition er 
nu endegyldig brudt! Mindre-
tallet er end ikke blevet tilbudt 
de poster, som lovgivningen 
kræver. Kun ved at vi selv flere 
gange har gjort opmærksom 
på dette, sikrede vi de ekstra 
udvalgsposter samt bestyrel-
sesposter, som loven kræver.

Så meget for de fine ord i 
valgkampen om ønsket om et 
bredt samarbejde.

Vi er stadig meget spændte 
på, hvad der skal være fremti-
den i regionen, for læser man 
konstitueringsaftalen, bliver 
man bestemt ikke meget klo-
gere. Det mest konkrete er, at 
man vil ” tage magten tilbage 
til politikerne”.

Man kan så spørge, hvad har 
flertalspartierne lavet i de se-
neste 4 år, hvor ikke mindst DF 
har været med i formandska-
bet? Og hvis det er politikerne, 
der skal have magten tilbage, 
hvorfor ønsker både DF og LA 
så at nedlægge regionen for at 
sende magten til embedsfolk i 
København!

Dette er ikke det bedste 
grundlag for at sikre en positiv 
udvikling for borgerne i Region 
Sjælland.

Nye tider i Region Sjælland

Af Kirsten Devantier, Gruppeformand Venstre Region Sjælland



2017 blev året, hvor vi i Venstre i 
Næstvedkredsen fik valgt vores 
nye folketingskandidat, nem-
lig Sebastian Mylsted-Schen-
strøm. Vi stod ved indgangen 
til året uden folketingskandi-
dat,  idet  vores hidtidige kan-
didat Peter Christensen helt 
stoppede i dansk politik.

Der blev ført en ihærdig kam-
pagne på opstillingsmødet 
den 19. Juni 2017 af to kan-
didater, vores lokale byråds-
politiker    Sebastian Mylsted-
Schenstrøm og en kandidat fra 
Solrød, Benjamin Lindberg.

Sebastian vandt opstillingen og 
er nu trukket i arbejdstøjet, for 
sammen med kredsbestyrel-
sen at lave en kampagne, der 
fører til valg til Folketinget.

Sebastian har ud over færdig-
gørelse af sit studie i år også 
ført valgkamp til byrådet, hvor 
han med stor sikkerhed gen-
vandt sin plads i byrådet. Til 
lykke med det!

Da vi nu har det formelle på 
plads med en folketingskan-
didat og en engageret kreds-
bestyrelse til at føre folke-
tingsvalgkampen, vil jeg gerne 
appellere til alle, der læser 
dette blad, om at I skal være 
ambassadører for Sebastian, 
medvirke til positiv omtale, 
bruge Jeres indflydelse på at få 
alle venstrestemmer og gerne 
andre i Næstved og Region 
Sjælland til at stemme person-
ligt på Sebastian,så  vi igen får 
en folkevalgt venstremand fra 
Næstved i Folketinget.
 

2017 var også året, hvor Venstre 
i Næstved alene holdt Grund-
lovsmøde på Broksø Gods. Vi 
havde et fantastisk program, 
med taler holdt af EU parla-
mentsmedlem Morten Løkke-
gård, folketingsmedlem Jacob 
Jensen og borgmesterkandidat 
Kristian Skov Andersen. Vejret 
var godt, som det plejer, og der 
var et flot, stort fremmøde med 
ca. 100 gæster.
 
Det er dejligt når I medlemmer 
bakker op om de arrangemen-
ter vi laver!
 
Jeg vil slutte af med at ønske 
Jer alle et rigtig godt Nytår, og 
glæder mig til samarbejdet i 
2018!
 

Fra Kredsformanden
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    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

Af Jakob Mols, Kredsformand, Venstre i Næstved
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Tanker om 
finanslovsforhandlingerne

På trods af lidt dramatik og spe-
kulationer om det modsatte, så 
lykkedes det at få vedtaget en 
god, solid og fornuftig finanslov 
inden jul, således at julefreden 
kunne sænke sig over det bor-
gerlige Danmark. En finanslov, 
som på en række områder rykker 
Danmark i den rigtige retning. 

Blandt de mange positive ele-
menter, vil jeg fremhæve et par 
stykker. Det første er, at der tilfø-
res 1,3 mia. kr. til politiet, hvilket 
bevirker, at politiets operative ka-
pacitet samt antallet af politika-
detter øges. På sigt vil det betyde 
flere betjente til patruljering og 
efterforskning, hvilket vi desvær-
re har brug for. I den forbindelse 
er det positivt, at man også har 
fokus på at forebygge ungdoms-
kriminalitet, hvorfor der henover 
de kommende 3 år afsættes 435 
mio. kr. til dette. 

Ligeledes er det positivt, at tilsku-
det til fri- og privatskoler øges, 
således at det udgør 76% af hvad 
Folkeskolen modtager per elev. 
Det er godt med alternativer til 
Folkeskolen - vi skal bare sørge 
for, at folk ikke søger mod fri- og 
privatskolerne som følge af et 
fravalg af Folkeskolen fordi den 
er for ringe, men som følge af et 
tilvalg af et privat alternativ, der 
kan noget ekstraordinært. Der-
for er det også vigtigt, at vi både 
kommunalt og nationalt fortsat 
har fokus på at løfte Folkeskolen.

Det er desuden også positivt, at 
der i perioden 2018-2021 afsæt-
tes 2,7 mia. kr. til værdig ældre-
pleje og 845 mio. kr. til det nære 

sammenhængende sundheds-
væsen. Begge dele vil uden tvivl 
medvirke til, at flere ældre vil op-
leve en værdig pleje og hurtigere 
korrekt behandling. 

Apropos hurtig behandling, er det 
også rigtig godt, at man afsæt-
ter midler til at øge beredskabet 
i områder med lang transporttid 
til hospitalet. Hvor man bor eller 
kommer ud for en ulykke, skal 
ikke være afgørende for, om man 
overlever eller ej. 

Endelig vil jeg fremhæve, at Bolig-
job-ordningen er blevet gjort per-
manent. Dette betyder, at helt al-
mindelige borgere får bedre råd 
til at hyre håndværkere og hjælp 
til dagligdagen - også fremover.
Jeg tror på, at dét at ordningen 
nu er blevet gjort permanent vil 
medvirke til både  at skabe ar-
bejdspladser og nedbringe sort 
arbejde, hvilket betyder flere 
skatteindtægter. 

Hvis man skal finde en malurt i 
bægeret, så er det ift. investe-
ringer i infrastruktur. Her tilføres 
der også midler, hvilket er godt, 
men desværre har man ikke fun-
det penge til at få sat gang i Rute 
54 Næstved-Rønnede. Det er rig-
tig ærgerligt, da forbindelsen er 
hårdt tiltrængt og en lavthæn-
gende frugt ift. at få sat gang i 
etableringen af hele den Sjæl-
landske Tværforbindelse. 

Det er derfor fortsat nødvendigt, 
at vi presser på - og ikke mindst 
at vi får nogle lokale Venstre-kan-
didater valgt ind i syd- og vest-
sjælland, således at kampen for 

alvor kan flyttes ind på Christi-
ansborg. 

Det er ligeledes ærgerligt, at det 
ikke lykkedes at få lavet en skat-
teaftale. Det er fortsat vigtigt at 
have fokus på, at det skal kunne 
betale sig at arbejde - både for 
høj- og lavindkomster - og derfor 
håber og tror jeg på, at vi nok 
skal komme i mål med en god 
aftale når røgen, om man så må 
sige, har lagt sig i det nye år - hvis 
ellers alle partier - herunder støt-
tepartiet - er villige til at strække 
sig lidt for at nå et kompromis. 

Tilbage er blot at ønske god (bag)
jul og godt nytår, med forhåbning 
om et godt år for Venstre både 
lokalt og nationalt.

Af  Sebastian Mylsted-Schenstrøm
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Der skal fra min side lyde en 
stor tak til alle jer der har 
stemt på mig ved det netop 
afholdte valg. Det lykkedes 
mig denne gang at få stem-
mer på alle valgsteder i kom-
munen. Ligesom jeg også fik 
flere stemmer end ved forrige 
valg, nemlig 634 stemmer. Det 
er jeg utrolig taknemmelig for 
og stolt af.

Jeg har haft 4 gode år i Bør-
ne- og Ungeudvalget (bedre 
kendt som Tvangsfjernelses-
udvalget), og Plan- og Ejen-
domsudvalget (samt det første 
år i 17.4 udvalget omkring lo-
kaldemokrati). Det har været 
udvalg, hvor der har været et 
utrolig godt samarbejde og 
man har yderst sjældent mær-
ket til partiskellene, alle har 
været konstruktive og i ar-
bejdstøjet. I PEU har der været 
en holdning som Elmer Jacob-
sen har introduceret, nemlig at 
hvis det ikke skader nogen (og 
er ulovligt), så sagde vi ja. Det 

har fungeret utrolig godt og vi 
fik alle partier med på den mo-
del. Den håber jeg det kom-
mende udvalg vil videreføre.

Jeg håber meget vi kan fort-
sætte det tidligere gode sam-
arbejde i de kommende år om 
end jeg da godt kan være lidt 
nervøs, når man ser på Borg-
mesterens konstituering med 
Enhedslisten og SF (samt Niels 
Keldberg fra DF).

Jeg er kommet i Omsorg- og 
Forebyggelsesudvalget som 
bliver et kæmpe udvalg med 
ældre, handicappede sund-
hed etc. Dernæst er jeg kom-
met i Teknisk Udvalg, hvor 
vi har fået Helle Jessen fra S 
som formand. Der bliver me-
get arbejde for Elmer og jeg 
de kommende år, og til slut er 
jeg i det nye 17.4 udvalg, som 
er opstået som et ønske fra 
Enhedslisten samt ikke mindst 
S stemmeslugeren Charlotte 
Roest omkring Landdistrik-
terne. Kommisoriet ligger ikke 

fast endnu, men det er et ud-
valg med politikere og borgere 
med fokus på landdistrikterne.

Vi skal i min optik arbejde 
for at få minimeret grænserne 
mellem by og land, men jeg må 
anerkende at det fylder rigtig 
meget i folks bevidsthed på 
landet, at byen sluger. Utrolig 
mange føler sig tilsidesat og 
glemt, jeg er spændt på hvor-
dan det arbejde vil forløbe og 
hvor længe udvalget kommer 
til at fungere.

Et nytårsønske herfra skal 
være, at vores lokale vælger-
foreninger i 2018 får slået sig 
sammen, så vi har en stor væl-
gerforening med lokale tiltag 
og initiativer, så vi alle træk-
ker på samme hammel og ikke 
at Venstre er opdelt i gamle 
kommuner. Den tid er gået og 
kommer ikke igen, så nu skal 
vi få det bedste ud af det og 
se fremad. 

Kære Venstre medlemmer

Af Cathrine Riegels Gudbergsen

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

SOS Dansk Autohjælp Tappernøje .... 55 98 12 80

Starthjælp • Brændstof • Døropluk 
Hjulskift • Bugsering

AlArmcentrAl
ring: 70 10 80 90
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Det netop overståede kom-
munevalg i Næstved Kommune 
kom bl.a. til at handle om børn, 
både i dagtilbud men også fol-
keskolen blev genstand for op-
mærksomhed. Mange partier 
var enige om, at ville bruge fle-
re penge på børnene i dagtil-
bud. De skulle gå til at ansætte 
flere pædagoger og dermed 
hæve normeringen i daginsti-
tutionerne i Næsted Kommune. 
Et ganske sympatisk synspunkt 
som også Venstre kan stå bag. 
Vi er dog bare så ansvarlige, at 
vi gerne ser pengene trille ind 
i kommunekassen, inden vi ka-
ster om os med valgløfter om 
at bruge dem igen. 

Tilsvarende for folkeskolen 
hvor det oftest var en konkur-
rence om, hvilket parti der ville 
bruge flest penge på skolerne 
samt for visse partier også 
synspunktet om hvem der kun-
ne tilbagerulle skolestrukturen 
hurtigst muligt. Væk var diskus-
sionerne om indhold, faglighed 
samt trivsel for ansatte og ele-
verne.

Jeg synes Venstre havde positi-
oneret sig meget klogt i forhold 
til vores synspunkt om at foku-

sere på fagligheden samt en 
reel evaluering af skolestruktu-
ren. Målet for skolestrukturen 
var, at skabe en folkeskole som 
kan præstere god undervisning 
i et miljø med god trivsel blandt 
elever og lærere. Har vi fået 
det ud af den som var målet?

Venstre har ikke på forhånd 
konkluderet resultatet af eva-
lueringen. Det skal ikke kun 
være en evaluering på, om ud-
skolingen skal føres tilbage. 
Det vil være for ensidigt. Man 
skal bl.a. evaluere på faglighed, 
trivsel og tilfredshed blandt 
elever og forældre. Evaluerin-
gen skal identificere områder, 
der kan justeres med det for-
mål at give forbedringer.

Personligt har jeg en stor tro 
på, at virkningen af skolestruk-
turen er en forbedring. Jeg har 
indtil videre ikke set indikatorer 
på det modsatte, tværtimod. 
Vi har langt fra en perfekt fol-
keskole i Næstved kommune, 
men hvis jeg ser tilbage på de 
4 år hvor jeg har været medlem 
af Børne- og Skoleudvalget, så 
er der sket mærkbare forbed-
ringer. Der er stadig et stort 
arbejde at gøre på børneområ-

det i de næste 4 år, så fra mig 
skal der lyde ”god arbejdslyst” 
til Søren Revsbæk og Sebastian 
Mylsted-Schenstrøm, som un-
der en radikal udvalgsformand, 
får opgaven i Børne- og Skole-
udvalget. At jeg ikke fortsat er 
en del af udvalget, er ikke et 
fravalg fra min side, men selv-
om det lige har været jul, så er 
det ikke alle ønsker som går i 
opfyldelse.

Det er nu op til det nye byråd 
at indfri de valgløfter som blev 
givet i valgkampen. Konstitu-
eringen faldt desværre sådan 
ud, at der har manifesteret sig 
et rødt kabinet som vil søge 
at hæve kommuneskatten og 
undlade at mindske byrderne 
for erhvervslivet. Det er ærger-
ligt, at rød blok ikke har mere 
fantasi. Det havde været langt 
bedre om man havde haft syn 
for at gøre kagen større samt 
klare os med prioriteringer. Det 
bliver fire spændende år vi har 
foran os, hvor også Venstre 
skal finde rollen som ansvarlig 
opposition, men nu skal vi hel-
ler ikke være alt for ansvarlige.   

Kommunevalget 
set fra børne- og skoleområdet

Af  Niels True, næstformand i Børne- og Skoleudvalget.
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Kære medlemmer. I skrivende 
stund er året 2017 ved at gå på 
held, og jeg håber at alle har 
haft en god jul og et godt nytår.
Det er tid til at se tilbage på det 
år der er gået,  2017 – og frem 
på det nye år, der kommer 2018.

Året 2017 stod i Kommunal- og 
regionsvalgets tegn, og det er 
både med glæde og skuffelse, 
at jeg ser tilbage på dette. - 
Med glæde ved at Venstre fik 
1 mandat mere i byrådet og vi 
i Venstre Suså-Holmegaard fik 
en kandidat ind, nemlig Cathri-
ne Riegels Gudbergsen. – og 
med skuffelse ved, at vi i Suså-
Holmegaard kun fik en kandi-
dat ind, - og at borgmesteren 
stadig er socialdemokrat. 

2017 var også året, hvor vi havde 
et godt og vellykket grundlovs-

arrangement på Broksø gods 
med vældig mange fremmødte, 
mange tak for det.

Året 2018 er også starten på 4 
år med et nyt byråd. Det er med 
sammensætningen i det nye by-
råd, at jeg frygter det værste, 
men håber det bedste, for de 
næste 4 år, hvor Venstre er sat 
uden for indflydelse. 

Hvis vores drøm om engang, 
at få en Venstre borgmester i 
Næstved kommune, skal gå i op-
fyldelse, tror jeg, der skal nogle 
forandringer til i Venstre. Vi har 
brug for en stærk og strukture-
ret organisation samt opbakning 
og engagement fra vores med-
lemmer, uden jer vil dette ikke 
lykkes. Derfor håber jeg, at rig-
tig mange af jer vil møde frem 
til vores generalforsamlinger og 

på lørdagsmøderne den sidste 
lørdag i hver måned.   

På generalforsamlingen d. 21. fe-
bruar træder jeg tilbage som for-
mand for Venstre i Suså -Holme-
gaard. Det er der to årsager til. 
1. at vi i Venstre Suså-Holmega-
ard gik tilbage fra 2 mandater til 
kun 1 mandat i byrådet, hvilken 
jeg tager ansvaret for, 2. at jeg 
selv havde et personligt dårligt 
valg ved kommunalvalget. Derfor 
vil jeg i den næst kommende tid, 
fokusere på mit arbejdet og min 
familie.

Jeg håber, at rigtig mange vil 
møde op til vores generalfor-
samling d. 21. februar, så vi kan 
få valgt en stærk bestyrelse.

Jeg ønsker jer alle et godt og lyk-
kebringende 2018.

Glæde og skuffelse

Af  Flemming Rasmussen, Formand Venstre 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...

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

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
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Venstres pladser 
i udvalgene: 

Økonomiudvalget:
Kristian Skov-Andersen
Søren Revsbæk

Beskæftigelses- og 
Uddannelsesudvalget.
Kristian Skov-Andersen

Omsorgs- og 
Forebyggelsesudvalget:
Cathrine Riegels Gudbergsen 
Kirsten Devantier

Børne- og Skoleudvalget:
Søren Revsbæk
Sebastian Mylsted-Schenstrøm

Kultur- og 
demokratiudvalget:
Sebastian Mylsted-Schenstrøm 
Rico Carlsen

teknisk Udvalg:
Cathrine Riegels Gudbergsen
Elmer Jacobsen

Plan- og Erhvervsudvalget: 
Kirsten Devantier
Otto Poulsen 
Niels True

Børn og ungeudvalget: 
Kirsten Devantier 

§ 17,4 udvalg 
Landdistriktsudvalget:
Cathrine Riegels Gudbergsen
Rico Carlsen

Havnebestyrelsen - 
Næstved Havn:
Formand Kristian Skov-Andersen
Otto Poulsen

nK Forsyning:
Formand Niels True

1 Jacob Jensen, Holbæk 22265 Valgt
2 Kirsten devantier, Næstved 5643 Valgt
3 Anders Koefoed, Slagelse 3132 Valgt
4 Flemming Damgaard Larsen, Lejre 2807 Valgt
5 Jens Ravn, Vordingborg 2696 Valgt
6 Evan Lynnerup, Roskilde 2521 Valgt
7 Claus Bakke, Guldborgsund 2206 Valgt
8 Lene Madsen Milner, Stevns 2021 Valgt
9 Camilla Hove Lund, Holbæk 2020 Valgt
10 Bodil Sø, Køge 1969 Valgt
11 Ali Ünsal, Køge 1706 1. supp.
12 Kai Nielsen, Greve 1704 2. supp.
13 Timo Jensen, Ringsted 1682 3. supp.
14 Kim Sunesen, Solrød 1613
15 Morten Egeskov, Odsherred 1480
16 Bøje Winther, Lolland 1178
17 Anita Winther, Kalundborg 1163
18 Jette Tjørnelund, Roskilde 970
19 Steen K. Gunnarson, Faxe 927
20 Ole Geert Olsen, Kalundborg 695
21 Flemming rasmussen, næstved 657 
22 Inger Kehlet, Roskilde 599
23 Tina Mandrup, Lejre 568
24 Jens Nygaard, Sorø 559
25 Benjamin Lindberg, Solrød 410
26 Pia Lunn Christiansen, Slagelse 366 
27 Lotte Johansen, Holbæk 265
28 John Brill Engkebølle Guldborgsund 235
29 Mathias Vingaard, Odsherred 234
30 Allan Øster Steensen, Slagelse 206
31 Erik Lundeman, Slagelse 164
32 Ebbe Mondrup, Odsherred 113

 Liste Stemmer 43435

 V Stemmer i alt 108209

rV17 VEnStrE I rEgIon SJæLLand
Venstre 10 mandater
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Generalforsamling i Fladså Vælgerforening
  den 1. februar 2018, kl. 19.00 
i Everdrup gl. Købmandsgaard

-------------------
Generalforsamling i Fuglebjerg Vælgerforening 

den 19. februar 2018, kl. 19.00  
på Fuglebjerg Kro 

-------------------
Generalforsamling i Suså-Holmegaard 

Vælgerforening - den 21, februar 2018 
– tid og sted følger.

Næstved Vælgerforening
indkalder til Generalforsamling 

Mandag den 26. februar 2018, kl. 19.00
hos Karins Hjemmelavede Møllegade 1A 

Dagsorden efter vedtægterne.
Kaffe og kage, 60 kr betales ved indgang.

MVH Bestyrelsen
Håber rigtig mange møder op. Vi ses.

Venstre i Fladså indbyder 
til generalforsamling:

Torsdag den 1. februar kl. 19.00 i Everdrup 
Gl. Købmandsgaard i Everdrup.

Dagsordenen vil følge vedtægterne.

I forlængelse af generalforsamlingen vil 
der være mulighed for debat med 

byrådsmedlemmer fra Venstre

gEnEraLForSamLIngEr 2018

Det sker i Venstre:

Generalforsamling 
i Næstved Vælgerforening

  den 26. februar 2018, kl. 19.00
Karins Hjemmelavede, Møllegade 1A

-------------------

  Generalforsamling i 
Venstre i Næstved Kommune 

den 8. marts kl. 19.00 
– sted følger.

deBATMØde med Næstvedkred-
sens folketingskandidat mandag 
den 19. februar kl. 19.30

Venstre i Fladså indbyder med-
lemmer af foreningen og andre 
interesserede til debatmøde med:

Sebastian Mylsted-Schenstrøm, 
der er Venstres folketingskandidat 
i Næstvedkredsen.

Sebastian vil komme med et op-
læg til en landspolitisk diskussion. 
Sebastian vil bl.a. fokusere på em-
ner af særlig betydning for, at Syd- 
og Midtsjælland kan komme stær-
kere i fokus på Christiansborg.

Vi ser frem til at have en frisk dis-
kussion med vores kandidat og til 
at give Sebastian bud og gode råd 
med på vejen – med det formål 
igen at få valgt et venstrefolke-
tingsmedlem fra Næstvedkredsen!
Mødet holdes i Everdrup Gl. Køb-
mandsgaard.

Vi ønsker alle 
et rigtigt godt nytår!

Venstre i Fladså/ Asbjørn Børsting, 
Aasidegaard, 4733 Tappernøje. 

Mob. 2192 2000



15

dagligstuemøde 

på Broksø Gods, Broksøvej 60.
Cathrine Inviterer inden for.

Mandag den 28. maj 2018, kl 19.00
Sidste tilmelding inden den 26/5 til
Bjarne Haar – bjhaar@stofanet.dk

 

et spændende dagligstuemøde
Havneformanden Kristian Skov Andersen

vil fortælle om Havnen den 24. januar 
kl. 19.00 på Fixvej 8. - Tilmelding til: 
fixvej@stofanet.dk, inden den 23/1
Ved alle dagligstuemøder er der 

kaffe og kage til 25 kr.
-------------------

Virksomhedsbesøg
Elmer Jakobsen indviterer til 

virksomhedsbesøg på Affald Plus, 
Ved Fjorden 13

Mandag den 26. marts kl. 19.00
Sidste tilmelding søndag den 25/3 til
Bjarne Haaar - jbhaar@stofanet.dk

-------------------

dagligstuemøde  
Onsdag den 11. april. Kl. 19.00

Søren Revsbæk vil fortælde lidt om de 
udvalg han nu sidder i. Sidste tilmelding 

søndag den 8. april. Hvor det skal afholdes, 
- besked ved tilmelding.

Aktiviteter i 2018

Vi mødes på Hjultorvet
lørdage fra kl. 10 til 13.

Datoer for første halvår i 2018:
 

27. januar 
24. februar
24. marts
21. april
26. maj
30. juni

 
Mvh Venstre i Næstved



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, Kasserer
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

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
Vælgerforeningen Næstved 
Sorøvej 491, Rislev
4700 Næstved
55 72 11 73  •  20 45 11 73
stigrislev@gmail.com

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

Bjarne Haar (Supp.)
Vælgerforeningen Næstved  
Agertoften 26, 4700 Næstved
26 23 04 44
jbhaar@stofanet.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 
55 45 93 66
stabelsgaarden@vip.cybercity.dk

Flemming Rasmussen
Formand 
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Hulebækken 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 
55 56 40 05
4733 Tappernøje
jumalling@yahoo.dk

Else Marie Holm, Formand 
Vælgerforeningen Næstved 
Fixvej 8, 4700 Næstved 
55 73 51 09  •  21 12 21 43
fixvej@stofanet.dk

Christopher Thaysen 
Vælgerforeningen Næstved VU
Frøstjernevej 85, 4700 Næstved
25 47 60 13
christopherthaysen@gmail.com

Magnus Krogh Otzen, 
Formand VU
Vælgerforeningen Næstved
Kalbyrisvej 105, 4700 Næstved 
29 13 89 90
magnusotzen@hotmail.com

Venstre i Næstved kredsen:
Jacob Mols, Formand For 
Venstre i Næstved kredsen
Vælgerforening Fladså
Hovedvejen 92 B 
4733 Tappernøje 
55 96 58 85
jam@danishagro.dk

Annelise Jørgensen
Formand for LOF Næstved
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Tranevænget 20
4160 Herlufmagle 
20 96 65 30
annelisej@mail.tele.dk

ByRåDSGRUPPEN:
venstre@naestved.dk
 
Kristian Skov-Andersen
 51 81 71 88
kgsko@naestved.dk
 
Søren Revsbæk
 55 44 50 76  •  20 87 50 76
revsbaek@revsbaek.dk

Cathrine Riegels Gudbergsen
26 27 12 97  
cagud@naestved.dk

Elmer Jakobsen 
 55 44 40 54  •  21 45 51 07
eljac@naestved.dk

Kirsten Devantier
 55 73 15 04  •  40 62 75 04
kidev@naestved.dk
 
Sebastian Mylsted-Schenstrøm 
53 37 21 48 
Smyls@naestved.dk

Otto Poulsen
 55 45 62 01
ottpo@naestved.dk

Rico Carlsen
 40 68  54 16
rkcar@naestved.dk
 
Niels True 
55 99 27 28  •  23 38 43 59  
nitru@naestved.dk
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