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Mon ikke Sebastian 
fik et par gode råd 
til det kommende 
folketingsvalg af 
Bertel Haarder

Grundlovsmøde på 
Broksø Gods

40 år i samfundets 
tjeneste

Dyrskue i roskilde
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Kommunikationsgruppe
 

Som nogle måske har bemærket er der kom-
met mere aktivitet på vores facebookgruppe. 
Dette skyldes at Venstre i Næstveds besty-

relse har besluttet at nedsætte en kommuni-
kationsgruppe, med undertegnede i spidsen, 
der blandt andet skal have fokus på brugen 

af Facebook.
Dette er sket som en erkendelse af, at flere 

og flere bruger internettet, og især Facebook, 
som deres primære informationskilde.

Derfor er det også vigtigt, at vi på dette me-
die er konstant synlige.

Arbejdet giver pote, og vi har nu flere inter-
aktioner og reaktioner på vores opslag end 

nogensinde. Alene den sidste måned har næ-
sten 2.500 flere set vores opslag end måne-
den forinden, hvor knap 500 havde set dem.
Det er yderst vigtigt for vores kandidater at 
folk ved hvem de er, og dette er en måde at 

opnå dette på. Synligheden 
er især vigtigt i vores videre 

arbejde, og i forbindelse med 
kommende valg.

Derfor fortsætter vi arbejdet.

V.h. Stine Andersen

Mød Venstre 
på Hjultorvet
Lørdag den 29. september 
kl. 10:30 - kl. ca. 13:00
Lørdag den 27. oktober 
kl. 10:30 - kl. ca. 13:00
Lørdag den 24. november 
kl. 10:30 - kl. ca. 13:00
Lørdag den 15. december 
går vi rundt i byen 
kl. 10:30 -  ca. Kl. 12:00

BudGetMøde 
vedr. det kommunale Budget

Budgetmøde og stegt flæsk. 
Den 29. august kl. 18:00 i Gulerodshuset, 

Ringstedgade 528, 4700 Næstved.
Pris 130 kr. inklusiv kaffe.

Tilmeldingsfrist den 22. august til Else Marie, 
fixvej@stofanet.dk eller tlf. 2112 2143
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Hvorfor nyt tiltag om 
kommunalpolitiske 
temagrupper?
Fordi vi i bestyrelsen for Ven-
stre i Næsted Kommune erken-
der, at mange af vore medlem-
mer – og mange andre – IKKE 
har tid, interesse eller lyst til at 
deltage i de kommunalpolitiske 
debatter om den meget brede 
kommunale dagsorden. Det 
samme gælder for landspoliti-
ske emner.

Samtidig vil vi meget gerne en-
gagere interesserede medlem-
mer målrettet – og skabe nogle 
rammer, hvor vi løbende kan få 
godt med- og modspil på kon-
krete politiske områder. Hver 
gruppe kan tilrettelægge sit ar-
bejde ret frit.

Vi starter ud med arbejdet efter 
sommerperioden med at for-
søge at løbe de enkelte tema-
grupper i gang. Vi har valgt et 
antal temaer, der ikke dækker 

alle områder – men nogle felter, 
hvor vi fornemmer en interesse 
fra grupper af medlemmer til at 
være med til at komme mere i 
dybden – og til at påvirke vore 
venstrepolitikeres arbejde. Ide-
en er, at vi indbyder interesse-
rede til at deltage i en debat 
på et område, hvor man har 
en særlig interesse – og uden 
at man i sin travle hverdag lige 
pludseligt skal afsætte en mas-
se tid til politisk arbejde. 

Grupperne supplerer Venstres 
øvrige arbejde. Vi vil løbende 
følge op på, om arbejdsområ-
derne i temagrupperne skal 
ændres.

Vi har allerede udpeget en 
”tovholder” – eller formand til 
hver gruppe. Vedkommende 
har ansvar for at samle interes-
serede og få debatten i gang. 
Der vil i hver gruppe deltage 
minimum et medlem fra Ven-
stres byrådsgruppe.

de enkelte grupper – 
og deres formænd er:

•	 Skoleområdet
 Rico Carlsen, 
 rikucra@gmail.com
 4068 5416

•	 Sport og fritid 
 Sebastian Mylsted-Schen-

strøm, Smyls@naestved.dk 
 5337 2148 

•	 Miljø
 Stig Hansen, 
 stigrislev@gmail.com
 2045 1173

•	 Landbrugspolitik
 Harald Palmvang, 
 toftegaard@post.tele.dk
 4020 8418

•	 Næstved Havn
 Kristian Skov-Andersen, 

skov-andersen@privat.dk
 5181 7188

•	 Trafik og infrastruktur
 Bjarne Haar, 
 jbhaar@stofanet.dk
 2623 0444

•	 Erhverv. 
 Finn Hansen, 
 Finnstig@hotmail.com
 3037 1437.

I er meget velkomne til at kon-
takte en af ovenstående ”tov-
holdere” eller undertegnede:
21922000 for at melde til en 
temagruppe – eller for at ven-
de muligheden!

Nye kommunalpolitiske 
temagrupper 

– få god baggrundsinformation og deltag i debatten!

Af Asbjørn Børsting, Formand for Venstre i Næstved Kommune



4

Det må være et rigtigt udtryk for 
et meget usædvanligt jubilæum: 
Kirsten Devantier kan i år fejre 
40 års jubilæum som kommu-
nal– og regionalpolitiker.

Kirsten blev som ganske ung 
lærer valgt som medlem af Hol-
megaard kommunalbestyrelse i 
1978. I Holmegaard var det soci-
aldemokratiske flertal stort – så 
vilkårene var at søge indflydelse 
via samarbejde og skabe gode 
konkrete løsninger på de fælles 
opgaver i kommunen. Den til-
gang til arbejdet har været Kir-
stens ledetråd lige siden. I 17 år 
var Kirsten aktiv i Holmegaard 
kommunalbestyrelse – indtil 
flytning over den daværende 
kommunegrænse til Næstved i 
1995.

På det tidspunkt var Kirsten alle-
rede blevet indvalgt i Storstrøms 
Amtsråd – det skete i 1993. Her 
var hovedindsatsen social- og 
sundhedspolitikken og Kirsten 
satte meget markante og positi-
ve aftryk på disse områder. Ved 
dannelsen af Region Sjælland i 
2005 vælges Kirsten Devantier 
helt naturligt som vores lokale 
repræsentant her – og hun har 

hver gang opnået meget høje 
personlige stemmetal til de re-
gionale valg – hvad der er en 
klar anerkendelse af en meget 
dygtig indsats både som meget 
ansvarsbevidst politiker for den 
samlede region – men også som 
repræsentant for Venstre i Næ-
sted Kommune – ja ikke alene 
for Venstre, men for helheden i 
vores del af regionen.

Der står meget stor respekt om 
Kirstens mangeårige regional-
politiske arbejde både indenfor 
Venstre og i andre partier. Ker-
neområdet har hele tiden været 
sundhedspolitik og social-- og 
psykiatriområdet. I denne valg-
periode varetages også opga-
ven som gruppeformand for 
Venstre i Region Sjælland – og 
jeg er meget overbevist om, at 
Kirsten – med den nye regions-
ledelse - på denne post har en 
særlig vigtig opgave med at sik-
re, at vi leverer et optimalt kon-
struktivt med- og modspil ikke 
mindst omkring den regionale 
hovedopgave, der jo er sund-
hedsområdet.  

Parallelt med det regionale ar-
bejde har Kirsten siden kom-

munesammenlægningen i 2005 
været byrådsmedlem i Næstved 
Kommune, hvor hun også i hele 
perioden har gjort en rigtig dyg-
tig indsats.

Kirstens social- og sundhedspo-
litiske engagement og nok også 
baggrunden i lærergerningen 
har ført til, at Kirsten er liberal 
med en klar social profil.

I det politiske arbejde er hun 
der for at skabe konkrete resul-
tater og Kirsten kan glæde sig 
over mange gode resultater af 
sit arbejde både i kommuner, 
amt og i Region Sjælland.

Udover de politiske opgaver har 
Kirsten også i mange år priori-
teret at deltage i frivilligt socialt 
arbejde.

Fra Venstre i Næstved Kommune 
takker vi for den store indsats 
hele vejen rundt i de 40 år, og 
vi glæder os meget over at have 
Kirsten fit for fight både i byrå-
det og i Region Sjælland. Der er 
stor respekt for din indsats. Tak 
og hjerteligt til lykke med de 40 
år Kirsten!

40 år i samfundets tjeneste!

Af Asbjørn Børsting, Formand for Venstre i Næstved Kommune
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Af  Kristian Skov-Andersen, gruppeformand

Kristian indvier det nye klatre-anlæg på Maglemølle

Bedst for 
Næstved?

Socialdemokratiet i Næstved bruger sloganet 
“bedst for Næstved.” Der er dog flere aktuelle 
grunde til at dette er en ganske tvivlsom på-
stand:
 
1 Næstved Kommune risikerer at tabe et an-

tal mio kr. på det afbrudte samarbejde med 
sprogskolen NSI. Skolen er en del af AOF og 
dermed en del af den såkaldte socialdemokra-
tiske familie. Sprogskolen er under mistanke 
for svindel med sprogprøver, hvilket kan udlø-
se en mio-regning. Desuden har kommunen 
af uforklarlige årsager varetaget lønkørsel for 
kammeraterne i AOF, hvilket også risikerer at 
koste flere mio kr. pga. uregelmæssigheder.

 
2 Ifølge LO har vi i Næstved landets dårligste 

jobcenter. Desuden er Næstved Jobcenter en 
del dyrere end landsgennemsnittet. Her har 
vi et dobbelt problem med både kvaliteten af 
servicen til vores borgere og de høje udgifter.

 
3 Trods klare løfter om det modsatte, er det 

røde kabinet nu efter få måneder i gang med 
betydelige nedskæringer i kernevelfærden 
(børn, unge, handicappede, ældre). Her er 
både tale om løftebrud og et stort problem 
for mange borgere.

 
I lyset af disse sager er det røde slogan “bedst 
for Næstved” lidt ironisk. Sidste valgperiodes 
“smuttere” med bl.a jobtræning i 5 minutter og 
rejser til Kreta fortsætter desværre med ufor-
mindsket styrke i denne periode.

Venstres slogan “Næstved kan gøre det bedre“ 
mere end sandsynligt. Og vores gruppe arbejder 
utrætteligt på at gøre det hele lidt bedre. Fra 
udvalg til udvalg. Fra sag til sag.

Det ville ikke være rart at skulle forsvare oven-
nævnte sager. Derfor er jeg godt tilfreds med at 
Venstre nu er i opposition. Byrådets hidtidige 

terrier, Lars Hoppe Søe, er omvendt nu “inde i 
varmen” i rød blok. Og dermed er hans højlyd-
te protester over dette og hint, ikke mindst vel-
færdsforringelser, bragt til ophør. 

Vi nærmer os budget-fasen, hvor det røde kabi-
net for alvor skal til eksamen. Hvis Venstre skal 
hjælpe til, tager vi os godt betalt.
 
Kristian Skov-Andersen
Gruppeformand
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Den 19 juni er det præcis et år 
siden Venstre i Næstvedkredsen 
valgte mig som folketingskandi-
dat til det kommende valg.

Det har været et super spæn-
dende og lærerigt år, hvor jeg 
både skulle lære meget om Ven-
stre som organisation på lands-
plan, samt sætte mig ind i et utal 
af politikområder. 

Mit kandidatur har også budt 
på flere interessante kurser og 
kandidatsamlinger. På disse har 
jeg haft lejlighed til at snakke 
med kandidater, folketingsmed-
lemmer og ministre fra alle egne 
af landet. Dette har været på én 
gang sjovt og lærerigt. 

Bedst husker jeg en oplevelse 
jeg havde ved et kandidattræf i 
Venstres gruppeværelse på Chri-
stiansborg først på året. 

Efter et par timer med oplæg 
fra bla. daværende politiske 
ordfører og nuværende miljø-
minister, Jakob Ellemann, havde 
vi nu pause, som var ved at nå 
sin ende. Jeg er den første, der 
har fundet vej tilbage til gruppe-

værelset, for jeg ville sikre mig 
en god plads, hvorfra jeg kunne 
følge med. Om lidt skulle vi kan-
didater nemlig overvære et rig-
tigt gruppemøde med Venstres 
folketingsgruppe.

Jeg når imidlertid dårligt at 
sætte mig før Claus Hjort Fre-
deriksen kommer stormende 
ind i gruppeværelset med sin 
særlige rådgiver i hælene. For-
svarsministeren styrer direkte i 
retning af hvor jeg har sat mig, 
men stopper op da han opdager 
mig. Han kigger nu på mig med 
en mine som jeg forestiller el-
lers er forbeholdt uterlige folke-
tingsmedlemmer. 

Hvad der føltes som evighe-
der, men som nok kun var få 
sekunders tavshed, afbrydes af 
ordene “Hvem er du? Du sidder 
på Lars’ plads”. 

Kombinationen af overraskel-
sen over ministerens hurtige 
entre og tørre bemærkning re-
sulterer i, at jeg kun formår at 
fremstamme noget i stil med 
“undskyld..   Sebastian... Næst-

ved.. flytter mig nu”, hvorefter 
jeg fluks begynder at samle 
mine ting sammen.

Mine febrilske forsøg på at 
forføje mig afbrydes imidlertid 
hurtigt af en smilende Claus 
Hjort, som fortæller, at jeg roligt 
kan blive siddende eftersom for-
manden ikke kommer i dag.

Denne oplevelse står klart 
for mig, ikke blot fordi den er 
sjov at tænke tilbage på, men 
også fordi den er et godt bille-
de på, hvordan det er at være 
ny i politik. Man tror at toppo-
litikere er nogle benhårde ny-
sere og det hele er så formelt, 
men man erfarer hurtigt, at de 
i virkeligheden ikke er så farlige 
og at omgangstonen ikke er så 
stiv. Siden har jeg haft lignende 
oplevelser ved flere lejligheder, 
hvor jeg har haft lejlighed til at 
møde partitoppen, og det har 
været rigtig positivt og det har 
bekræftet mig i, at Christians-
borg nok slet ikke er så “farlig” 
en arbejdsplads, som man ellers 
kunne tro.

Den dag jeg satte mig 
på formandens plads

Af  Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Folketingskandidat



7

Få dage inde i det nye år, og 
dermed den nye valgperiode, 
startede vi op på arbejdet i 
det nye Kultur- og Demokra-
tiudvalg, hvor Rico Carlsen og 
undertegnede repræsenterer 
Venstre. Der var fra start rige-
ligt at se til. Således startede 
året ud med at der skulle fin-
des en løsning på hærværks-
problemer i den selvbetjente 
åbningstid på flere af kom-
munens biblioteker. Efter poli-
tisk pres fra Venstre blev det 
besluttet, at installere video-
overvågning med en tilknyttet 
vagtordning, således at biblio-
tekerne igen kunne åbnes.

Ny Holmegaard-projektet var 
den næste større sag på udval-
gets dagsorden. Her skulle 
projektet finpudses, fonde op-
rettes og bestyrelser udpeges, 
således at tidsplanen med en 
åbning i 2019 kan overholdes. 

Fra Venstres side har det været 
vigtigt, at projektet i videst mu-
ligt omfang kan hvile i sig selv. 
Således er projektet støttet af 
fonde med mere end 47 mio. 
kr. og behovet for driftstilskud 
er holdt på et minimum.

Varme i banen og lys på sta-
dion har også fyldt en del i 
udvalgets første halve år. Ef-
ter et flertal udenom Venstre 
valgte at sætte gang i op-
graderinger af stadion i sidste 
byrådsperiode, stod det hur-
tigt klart, at flertallet - til trods 
for påstande om det modsatte 
- ikke havde styr på driftsom-
kostningerne til opvarmning 
af banen. Driftsomkostninger 
på mange tusinde kroner om 
dagen var for Venstre uaccep-
table, så vi afviste at tænde 
for varmen så længe Næstved 
spillede i 2. division, og der 
derfor ikke er krav om opvar-

met bane. Vi mener ligeledes, 
at det er rimeligt, at Næstved 
Boldklub skal være med til selv 
at betale for driftsudgifterne 
fremadrettet.

Senest har Arena Næstved 
optaget meget af udvalgets 
tid. Vi skal have fundet en gyl-
den middelvej, således at både 
arenaen og div. klubber og for-
eninger der benytter arenaen 
kan have en forretning ud af 
det - det var jo dét den blev 
bygget til. I Venstre mener vi, 
at det et vigtigt at Arenaen bli-
ver brugt mest muligt - til glæ-
de for alle.

Endelig vil jeg fremhæve det 
gode borgerlige samarbejde vi 
indtil videre har haft i udval-
get. Sammen med DF har vi 
flere gange været i stand til at 
sætte dagsordenen og mar-
kante aftryk. Det håber og tror 
vi på vil fortsætte.

Første halvår i Kultur- 
og Demokratiudvalget

Af  Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Folketingskandidat

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



Mere end noget andet, var det 
skolestrukturen som fik flyttet 
stemmer ved KV 17. Vælgerne 
var ikke tilfreds med f.eks. flyt-
ning af overbygninger og sam-
menlægninger. På forligsnatten 
vedtog flertallet da også, at nu 
skulle strukturen evalueres.
Den evaluering har så de før-
ste 5 måneder bestået i, at tale 
med dem, hvis meninger man 
godt kendte i forvejen: Skole-
lederne, skolelederforenin-
gen, skolebestyrelserne m.v. 
som overvejende bakkede op 
om strukturen og ikke mener, 
noget skal ændres.

At spørge forældrene direkte, 
var ikke en del af skoleforvalt-
ningens oplæg. I hvert fald ikke 
før Sebastian og jeg pressede 

på og stillede det konkrete for-
slag, at lave en undersøgelse 
blandt samtlige forældre. Det 
blev, trods socialdemokratisk 
modstand, gennemført.

Så nu er undersøgelsen kom-
met og forældrene kan svare 
på, om de synes overbygnin-
gerne skal flyttes, om sam-
menlægningen på Ellebæk er 
god, om fritidsmulighederne er 
blevet dårligere etc.

For mit vedkommende mener 
jeg, som jeg gik til valg på, at 
f.eks. Sct. Jørgens skole og 
Toksværd skal have overbyg-
ningen igen. Og at opdelingen 
på Ellebækskolen (Kalbyris/Kil-
demark) skal ændres.

Andre steder i kommunen fun-
gerer strukturen og det skal 
man naturligvis ikke lave om. At 
der så stadig er for mange m2 
til antallet af skoleelever, ja det 
problem løste strukturændrin-
gen jo ikke, så den udfordring 
har vi stadig.

Men, vi skal ikke stoppe ved 
justeringer af strukturen. Flere 
års besparelser skal afløses af 
flere penge. Det gælder både 
så vi kan få f.eks. et maks. på 
24 elever i klasserne og løfte 
kvaliteten generelt.

Nogle vil spørge: Er der råd til 
det? Hertil er svaret: Vi har ikke 
råd til at lade være.

endelig spørges 
forældrene
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Af  Søren Revsbæk, Medlem af Børn- og Skoleudvalget

    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



Dybt i enhver venstre mand/-
kvinde ligger det, at der skal 
være orden i økonomien. Pen-
gene skal passe. Når vi så nu 
kommer med forslag om flere 
penge til  børn & unge, til sko-
ler, til ældreområdet, til busser-
ne, så kommer spørgsmålet: 
Har vi råd?

Svaret er todelt
FOR DET FøRSTE: Vi er nødt til 
at gøre noget. Bare til udsatte 
børn og unge mangler 20 mio. 
kr., fordi det politikområde har 
været nedsparet en række år, 
men problemerne løser ikke sig 

selv. De børn, der har brug for 
særlig hjælp, bliver udsat for 
svigt, har brug for udredning, 
bliver flere og dem kan vi ikke 
vælge bare at overse.

Det samme gælder skoler: 9 
mio. kr. mere årligt, bare for at 
holde nuværende (alt for lave) 
niveau.

Det gælder ældre og handi-
cappede. Det gælder kollektiv 
trafik (som på mit forslag sid-
ste år fik et løft, men hvor fler-
talsgruppen nu skærer igen). 

FOR DET ANDET: Ja, pengene 
er der. Lad mig bare give 3 sti-
kord: Der ligger over 500 mio. 

kr. i kommunekassen. Næstved 
får 40 mio kr. mere i kommunal 
udligning fremover. Der spares 
på arbejdsmarkedsområdet.

Det at lægge budget er aldrig 
nemt, men ja: Der er penge 
til bedre service. Vi kan som 
venstrefolk tillade os en god 
økonomisk mavefornemmelse, 
selvom vi går foran med ønsker 
og udgifter til bedre service. 

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk.
Medlem af økonomiudvalget

Har vi råd?
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Så skal vi til det igen igen igen
Ja, vi skal til at udmønte bespa-
relser igen, på Handicap- og Æl-
dreområdet.   

Det undrer mig meget, at efter 
den konstituering, der blev la-
vet efter valget og de løfter fler-
tallet har givet. Så skulle man 
ikke se den slags besparelser i 
Næstved Kommune igen. Men 
her tager jeg åbenbart fejl.

Netop disse områder har gen-
nemgået analyser og nedskæ-
ringer de sidste mange år. Men 
når det går så galt, er det ikke 
fordi der er dårlig styring af bud-
getterne – men ganske simpelt 
på grund af underbudgettering.

En praksis som man jo er vel vi-
dende om, men som man ikke 
har villet erkende i de foregåen-
de år.

Budgetkontrollen for 2018 vi-
ste merforbrug på godt 11 mio. 
Dette er på Handicapområdet. 
Udfordringen fortsætter i bud-
get 2019 -2022 og er stigende. 
Områdets underskud er på i alt 
31,6 mio.  

Hvorfor det er handicapområ-
det der ”lider” mest, er fordi æl-
dreområdet  ”løbende” har fået 
tilført puljer fra Folketinget, så 
som Ældremilliarden og Værdig-
hedspuljen m.m. Det gør, at der 
ikke skal ske så store besparel-
ser på disse områder. Samme 
bevågenhed har handicap- og 
udsatte-området desværre ikke.

Udvalget pålagde forvaltningen 
at komme med et katalog, med 
forskellige reduktionsforslag/
omprioriteringsforslag. Det er 
svært, når alt faktisk er prøvet 
igennem flere år.

Jeg har derfor foreslået og ac-
cepteret et møde mellem om-
sorgsudvalget og økonomi-
udvalget, hvor der skal/kan 
drøftes serviceniveau for kom-
munens svageste og mest ud-
satte borgere. 

Det er vel på tide, at hele byrå-
det tager ansvar - også for det-
te område.

Er det så kun pga. underbud-
gettering – Nej ikke alene. Vi får 
flere og flere borgere der har 
brug for særlig omsorg og pleje, 
og det må der også tages højde 
for, når der skal lægges budget.

Kirsten Devantier, medlem af Forebyggelses og Omsorgsudvalget



Nyt fra Kredsbestyrelsen
Vi har nu afholdt vores Grund-
lovsmøde på Broksø. Det var et 
særdeles vellykket Grundlovs-
møde med ca. 140 deltagere. 
Vi har jo også tradition for godt 
vejr og rigtig hyggelig stemning.

Vi havde fornøjelse af 3 me-
get inspirerende grundlovsta-
lere. Først af Folketingsmed-
lem for Venstre, Bertel Haarder, 
derefter Venstres nye kandidat 
til EP i Region Sjælland, Linea 
Søgaard-Lidell og sidst men 
ikke mindst vores egen kandi-
dat til Folketinget, Sebastian 
Mylsted-Schenstrøm. 

Hele arrangementet blev gar-
neret med kaffe, kage, grillpøl-
ser, kongebryg, og hjemmela-
vet is.  John Ringstrøms musik 
spillede i pauserne. Næstved 
Ungdomsskole leverede flot 
underholdning og bidrog til rig-
tig markedsstemning og total 
hygge.

Knap var Grundlovsmødet 
forbi, før vi satte kursen mod 
Roskilde Dyrskue, hvor Venstre 
i Vordingborg, Faxe–Stevns og 
Næstved sammen havde en 
stand. Vores kandidat var til 
stede alle tre dage, hvilket var 

en fantastisk mulighed for at 
møde og tale med potentielle 
vælgere.

Vi har desuden aftalt med Se-
bastian, at han skal deltage på 
Bregentved Dyrskue, som finder 
sted senere i denne måned.

Så, som I kan se, kører vo-
res kandidat hårdt på her i 
sommervarmen.

Kredsbestyrelsen ønsker Jer 
alle en god sommer!

Jakob Mols
Formand for 
Kredsbestyrelsen
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Linea er Sjællands 
V-kandidat til europa-

Parlamentet

Europaudvalget, Sjælland

På opstillingsmødet i Køge, 
den 19. april blev Linea Sø-
gaard-Lidell valgt som Ven-
stres kandidat for Sjælland til 
Europa-Parlamentsvalget den 
26. maj 2019. 

”Jeg glæder mig meget til at 
bruge det næste år, som VEN-
STRES kandidat på Sjælland, til 
at sætte en positiv EU-politisk 
debat.

Tiden er løbet fra at tale for 
eller imod unionen. Derimod er 
det uhyre vigtigt, at vi taler om, 
hvad vi vil bruge det politiske 
fællesskab i EU til, og hvordan 
EU skal udvikle sig fremadrettet. 
Den debat er yderst relevant at 
tage lige nu.”

”Som samfund står Danmark 
overfor mange udfordringer, 

som bedst kan løses i fælles-
skab med vores europæiske 
naboer.

Vi skal bruge et stærkt Euro-
pa til at håndtere blandt andet 
presset på vores klima og miljø, 
presset på vores demokratiske 
værdier og presset fra den glo-
bale konkurrence. Det Europæ-
iske samarbejde skal styrkes 
på de naturligt grænseoverskri-
dende områder,” siger Linea 
Søgaard-Lidell.

Til dagligt arbejder Linea Sø-
gaard-Lidell som senior kom-
munikationsrådgiver i Vækst-
fonden. 

Linea er kandidat i journali-
stik fra Aarhus Universitet, ba-
chelor i europæiske studier, og 
kommer med en professionel 
baggrund inden for det EU-po-

litiske område. Hun har blandt 
andet arbejdet på den danske 
EU-repræsentation i Bruxelles 
i forbindelse med Danmarks 
formandskab for Rådet i 2012, 
og har i flere omgange siddet 
i hovedbestyrelsen for Europa-
bevægelsen.

Linea kommer gerne ud til 
debatter og medlemsmøder, så 
tøv ikke med at kontakte hende.

Hjemmeside: 
www.linealidell.com

Facebook: 
www.facebook.com/
lineasogaardlidell/ 

Telefon: 22135855

E-mail: linea.sl@live.dk 
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Som resultat af konstituerin-
gen efter KV17 fik Venstre for-
mandsposten for NK-Forsyning 
og det faldt i mit lod at få denne 
post. Det er jo en anderledes 
formandspost, for i modsæt-
ning til et af de ståede udvalg 
i kommunen, så er der ikke så 
meget politik i denne post. NK-
Forsyning A/S er, som navnet 
siger, et aktieselskab, som er 
ejet 100% af Næstved Kom-
mune og det er bestyrelsens 
opgave at varetage selskabets 
interesser bedst muligt og dri-
ve selskabet efter selskabslo-
vens bestemmelser samt de 
retningslinjer der er bestemt i 
ejerstrategien - en strategi be-
sluttet af byrådet.

NK-Forsyning A/S lyder i første 
omgang lidt støvet, men det 
er en spændende virksomhed 
som har klare opgaver omkring 
at levere rent drikkevand, el-
forsyning og gadelys for dele 
af kommunen, samt håndte-
ring af spildevand, herunder 
tømningsordninger.

Med ovenstående in mente, så 
kunne man mene, at jo mere 
usynlige NK-Forsyning er, jo 
bedre. Hvis der altid er rent 
vand i hanen og spildevand og 
regnvand kommer væk, der er 
strøm i kontakten og lys på 
veje og gader når det bliver 
mørkt, så er alt vel. Men så 
simpel er verden bare ikke. Høj 
forsyningssikkerhed skal være i 
fokus på og det skal være helt 
centralt for selskabernes virke. 
Effektiv kommunikation til kun-
der og borgere i kommunen 
når der er forstyrrelser ved op-
gravning af veje, fortove mm. 
Og så skal der være stabile og 
tilpas lave takster.

NK-Forsyning opererer i en 
verden, der reguleres af om-
kostningsbestemte indtægts-
rammer, der regulerer hvad der 
må opkræves hos forbruger-
ne. Og ud fra den ramme, så 
skal der ske en skarp priorite-
ring, hvad pengene skal gå til: 
drift og vedligehold af anlæg 
med fokus på netop høj for-

syningssikkerhed og minime-
ring af omkostninger. Men der 
skal også tages højde for ude-
frakommende faktorer. Nu er 
der igen fart på udstykningen 
af nye parceller hvor nye huse 
skyder op. Så skal NK-Forsy-
ning på banen med kloakering 
og vandforsyning. Men måske 
kræver det en ny hovedled-
ning. Men der er kun den sam-
me omkostningsramme.

Jeg tror fortsat på, at kommu-
nerne fortsat skal eje forsy-
ningsselskaberne i fremtiden. 
Og netop fordi det er et mo-
nopolmarked, så skal vi leve 
med, at der stilles krav til ef-
fektivisering af selskaberne til 
gavn for forbrugerne.

Så derfor synes jeg det er en 
spændende post at være for-
mand for NK-Forsyning A/S, 
selvom der ikke bedrives så 
meget politik.

Lidt om NK-Forsyning
Af  Niels True, Formand for NK-Forsyning A/S

Et par billeder fra en meget aktiv folketingskandidat på dyrskue ALLE tre dage 8. - 10. juni! FLot iNdSatS!
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Som ny mand i byrådet har det 
været en stor fordel at være ble-
vet en del af en stor partigruppe 
(omend den godt måtte være 
blevet endnu større ved kommu-
nalvalget) med så kompetente 
og hjælpsomme kolleger som de 
otte andre Venstrefolk. Vi har vo-
res ekspertise på forskellige om-
råder, hvilket er en stor styrke.

Jeg er kommet i Kultur- og De-
mokratiudvalget samt det ny-
oprettede Landdistriktsudvalg. 
Specielt det første sted er det 
ikke altid lige let (som en del af 
et mindretal) at få byrådets fler-
talsgruppe med på, at hvis man 
i stedet for at bruge to millioner 
på et prestigeprojekt deler det 
samme beløb op til forskellige 
ansøgninger, der hver mangler 
50.000 – 100.000 kr. eksem-
pelvis til noget, som kan holde 

modet oppe hos de frivilli-
ge, der knokler rundt om i 
foreninger og andetsteds, så 
kan man faktisk få rigtig me-
get mere for de samme penge. 
Men det er indsatsen værd.

I Landdistriktsudvalget har vi 
ikke den slags problemer, for 
desværre har vi slet ikke noget 
selvstændigt budget, men det 
håber jeg kommer i 2019. Det 
er i hvert fald nødvendigt, hvis 
der skal kunne foretages en reel 
indsats for at styrke kommunen 
også uden for Næstvedbyskiltet.

Af bestyrelsesposter er jeg bl.a. 
blevet næstformand i Næstved 
Ungdomsskole, hvilket var et stort 
ønske fra min side. Det er vigtigt 
at ”fremtidens voksne” (som 
de unge kaldes i ungdomssko-
leregi) i kommunen har et sted, 

hvor de sammen med andre har 
mulighed for at beskæftige sig 
med de ting, som de hver især 
brænder for. Et sted, hvor man 
har en anden tilgang til de unge 
end den strømlining og ensret-
ning, som desværre efter min 
mening er kammet over i uddan-
nelsessystemet i disse år.

Til sidst vil jeg ønske jer alle en 
rigtig god sommer! Med en be-
hagelig balance mellem rigeligt 
med sol til os alle og tilstrække-
ligt med regn til landmændene. 

NY i byrådet

Af  Rico Carlsen

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



Vælgerforeningen i Næstved 
har afholdt nogle velbesøgte 
medlemsarrangementer det 
første ½ år af 2018, ligesom 
bestyrelsesmedlemmerne er 
særdeles aktive i andre sam-
menhænge.

Vi har afholdt:
24. januar dagligstuemøde 
med Kristian, som på davæ-
rende tidspunkt var forholds-
vis ny på posten, men holdt 
et fint indlæg, hvor havnen jo 
altid er nogle ord værdig.

26. marts havde Elmer arran-
geret møde på Affald+, hvor vi 
alle fik en fin gennemgang af 
hvad der udføres og tilbydes, 
ligesom vi fik lov at komme 
rundt og se hvor hele affalds-
håndteringen foregår.

11. april dagligstuemøde, hvor 
Søren på sædvanlig vis kunne 
holde os alle fanget med hans 
syn på de forskellige områder 
(både egne og andres). Det er 
aldrig kedeligt, at høre Søren 
informere og udfordringerne 
er til at få øje på med de sam-
mensætninger af udvalgene 
der er i disse tider.

28. maj, hvor Cathrine invite-
rede os ind i Broksøs hyggelige 
dagligstue, hvor hun fortalte 
om sine mange gøremål ud-
over byrådsarbejdet i Omsorg- 
og forebyggelse, samt børn– 
og ungeudvalget, ligesom der 
blev lidt aktuelt omkring nogle 
høje vindmøller mv.

14. juni holder Niels dagligstu-
emøde hos Else Marie på 
Fixvej. Jeg er ikke i tvivl om, at 
Niels har en masse at fortæl-
le os, men det foregår jo efter 
deadline for dette blad.

Derudover har vi holdt 4 be-
styrelsesmøder, og så har Finn 

måttet sande, at Else Marie 
stadig er særdeles aktiv i ak-
tivitetsudvalget. Stine får for-
midlet budskaberne via den 
nye kommunikationsgruppe, 
ligesom hun har travlt med, at 
hjælpe Sebastian ind i Folketin-
get (jeg nævner ikke, hvem der 
er 1. suppleant til Byrådet, når 
Sebastian smutter til Tinget)!

Vi er ved, at arrangere dag-
ligstuemøder til det næste års 
tid, ligesom der pusles med et 
par andre ideer der har været 
vendt på bestyrelsesmøderne, 
men som ikke er helt på plads 
endnu. 

Vælgerforeningen Næstved
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Af  Bjarne Haar, Formand



 

14

Vandløb
Foråret har budt på 2 store 
vandløbssager, Lov Hovedgrøft 
som den ene og Skårebækken 
som den anden. I begge sager 
har kommunen forsømt sin ved-
ligeholdelsespligt. Det er van-
skeligt for mange i vores mo-
derne og meget hurtige verden, 
at forstå at ændringer i vandløb 
sker over meget lang tid. I beg-
ge tilfælde er skaden formentlig 
sket over 20 år, og pludselig sej-
ler det hele. I begge sager håber 
vi på at komme igennem med at 
føre vandløbene tilbage til den 
oprindelig standard. Desværre 
må vi konstatere, at da det ikke 
er huse eller veje som berøres 
men udelukkende landbrugs-
jord, så går det langsomt. Men 
vi kæmper.

I sagen om Skårebækken 
er der endvidere den krølle, 
at lodsejerne indgik en aftale 
med Holmegaard kommune i 

1991, hvor man desværre ikke 
fik bragt formalia i orden. For 
os er det ekstra vigtigt i denne 
sag, at vi som borgere kan stole 
på at en aftale er gældende - 
også hvis kommunen fejler eller 
glemmer noget.

Busser
Brug af busser og offentlig 
transport, virker bedre end un-
derskriftsindsamlinger. Vi må 
konstatere at busserne bliver 
brugt for lidt, og at der mangler 
penge.  Der er brug for nytænk-
ning på området. Sidder du med 
gode forslag, så kom frem med 
dem. Denne gang har vi 1 1/2 
år til at tænke nyt, hvilket der 
også er brug for.

Der vil til næste år blive ned-
sat et 17.4 udvalg, hvortil man 
som almindelig borger kan mel-
de sig med henblik på at nytæn-
ke området.

tang
Tang i Karrebæksminde har 
også været et varmt emne, hvor 
det ikke har skortet på forslag. 
Paradokset ligger i, at jo rene-
re vandet bliver, des mere tang 
kommer der. Vores holdning har 
været, at vi selvfølgelig har en 
forpligtigelse i kommunens stør-
ste turistområde. Men omvendt 
er midlerne ikke ubegrænsede, 
så opgaven er at bruge penge-
ne så de rækker hele somme-
ren, i samarbejde med grunde-
jerforeningerne og havnen.

Veje
Asfalt bruger vi i år 19,5  milli-
oner på. Vi burde bruge 21 for 
at opretholde den nuværende 
standard, så der sker en neds-
lidning. ønsker man at oriente-
re sig om hvor pengene bruges 
i år, så find TU’s dagsorden den 
4. juni og kig på sag 89.

dagrenovation 
- en god nyhed
Det lykkedes at få teknisk udvalg 
med på, at man for 35 kr. kan 
aflevere dagrenovation på gen-
brugspladserne i Næstved. Slag-
teaffald m.m. som hurtigt samler 
spy, er en pestilens i de varme 
måneder. Så jeg håber man vil 
benytte tilbuddet.

Besøg
Det var dejligt at så mange 

medlemmer ville bruge en af-
ten på at besøge anlægget på 
Ydernæs, tak for det. Da der 
er kommet mange nye i besty-
relsen, har vi brugt et par dage 
på at besøge øvrige anlæg, og 
se på den videre bearbejdning 
af glas, slagger samt oparbejd-
ning af træ, haveaffald m.m. 
Især glas og slagger er utrolig 
spændende, og den ene virk-
somhed Reiling er vi så heldige 
at have i Næstved. Her opar-

bejdes glas fra hele landet til 
Ardagh i Fensmark, og det op-
arbejdes til en renhed renset 
for låg, labels, keramik m.m. til 
nær de 100%, meget impone-
rende. Mere overraskende  er  
alt det metal vi smider i vores 
renovation. Her foregår også et 
kæmpe arbejde med at indvin-
de dette, og det gøres helt ned 
til papirclips i 3 mm størrelse. 
Dette giver en renhed i slaggen, 
så den kan bruges og forventes 

teknisk udvalg

affaldPlus

Af  Cathrine Riegels Gudbergsen og Elmer Jacobsen

alle ønskes en god sommer

▶



 

15

godkendt som bærelag til mo-
torveje, “vejen” dertil har været 
lang. Afatec er et fællesanlæg 
som oparbejder slaggen. Jeg 
vil anbefale et besøg på deres 
hjemmeside. Alene bunken med 
kobber bliver til 38 mio. kr. 

den sjove historie
Lige så spændende er Scanme-
tals i Stillinge som får de sidste 
metaller ud. Alene mønter ud-
gør over 8 mio. kr. som leveres 

tilbage til Nationalbankerne, 
som betaler 95 kr. for 100 kr.  
mønter. Den svenske Natio-
nalbank ville ikke samarbejde. 
Direktør Ejvin Pedersen send-
te herefter en mand til Sverige 
med 100.000 forbrændte sven-
ske kr., der som følge af varmen 
havde ændret form. Manden fik 
besked om at bruge dem i alle 
maskiner, som modtog mønter 
i Sverige. Med sig havde han et 
brev om at beløbet var tilegnet 

på lovlig vis. Han blev hurtigt 
fanget på overvågningskamera-
er, og dagen efter kontaktede 
den svenske Nationalbank Ejvin 
Pedersen for at få en aftale. En 
rapport om alle besøg vil blive 
lagt på Affald+ hjemmesiden, 
hvor man kan tilegne sig mere 
viden.

Hilsen Elmer Jacobsen

Med Søren Pinds afgang som 
minister og folketingsmed-
lem mistede Venstre en mar-
kant stemme. En stemme som 
bedre end mange andre kun-
ne skabe debat og give nye 
perspektiver i den offentlige 
debat. Bedst vil vi huske ham 
som ideologisk forkæmper og 
liberalist til fingerspidserne. 

Måske mindes man ham som 
hovedmanden bag de 10 libe-
rale teser i 2003, som blev så 
sørgeligt modtaget af Venstres 
ledelse, så de ikke gav anled-
ning til den tilsigtede debat. 

Kort kan opsummeres: Det er 
vigtigere at:
•	 ingen	skal	afstå	mere	til	det	

offentlige end til sig selv
•	 skatten	 falder	 end	 det	 of-

fentlige og overførselsind-
komster stiger 

•	 	fastholde	den	enkeltes	an-
svar end at lade fællesska-
bet overtage det 

•	 opsparing	og	uafhængighed	

end tilskud og afhængighed 
•	 det	kan	betale	sig	at	arbejde	

end bevare offentlig forsør-
gelse

•	 frie	valg	for	egne	penge	end	
skatteyderbetalte valg

•	 offentlige	 fritvalgsordninger	
end offentligt monopol

•	 bedst	 mulige	 uddannelses-
tilbud end udbetalinger der 
fastholder i passivitet

•	 sikre	 danskerne	 en	 sund-
hedssektor med frie valg, 
konkurrence og mennesket i 
centrum end politisk styring

Nogle vil sikkert se tilbage på 
Søren Pind som provokatør, 
for han havde det fornødne 
mod til at gå mod strømmen. 
Som eksempel på hans evne 
til at sætte ting i relief husker 
jeg hans bemærkning fra gril-
l-aftenen om burkaforbuddet: 
”Der er ca. 200 herhjemme  
der går med burka, og de 100 
er nok danske konvertitter 
som vil provokere”.

Vi kommer til at savne Søren 
Pind til at forstå os selv som li-
beralister. På grundlovsmødet 
fik vi en pæn dosis af Bertel 
Haarder, og vi må glæde os 
over de relativt få, som giver 
input til ideologiske debatter, 
- og håbe på at nye dukker op.
 

Søren Pind

Af  Stig Hansen
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Bendslevvej 12, 4262 Sandved. 
5545 6381 - 5357 6381 -
kaanielsen@gmail.com, 
Formand Fuglebjerg.

Flemming Rasmussen 
Hulebækkevej 1, 4684 Holme-
gaard. 3052 6407 -
flemming.rasmussen@siemens.
com, Formand Suså-Holmegaard

Else Marie Holm
Fixvej 8, 4700 Næstved. 
5573 5109 - 2112 2143 - 
fixvej@stofanet.dk 
Formand Aktivitetsudvalg.

Ulla Malling
Kildebakken 29, Everdrup, 
4733 Tappernøje. 5556 4005 - 
jumalling@yahoo.dk  
Næstformand Fladså.

Jakob Mols
Hovedvejen 92 B, 
4733 Tappernøje. 2032 8492 - 
jam@danishagro.dk 
Kredsformand.

Stine Andersen
Krogen 28, 4700 Næstved. 
5363 5206 - stine@yahoo.com

Harald Palmvang
Gunderslevlillevej 7, 4250 Fug-
lebjerg. 
5545 0103 - 40208418 -
toftegaard@post.tele.dk

Hans R. Hansen
Præstø Landevej 1, 
4700 Næstved. 
5554 0034 - 3035 9693 -
rasmir@mail.tele.dk

Jørgen Hansen
Klaksvej 15, 4262 Sandved.
5545 6587 - 2169 7182 -
jpklaksvej@hotmail.com

Alfred Thomsen                      
4037 5248 -
venstrenet@svinggaard.dk
alfred@svinggaard.dk

Stig P. Hansen
Sorøvej 491, Rislev, 
4700 Næstved. 
5572 1173 - 2045 1173 - 
stigrislev@gmail.com

Diego Gugliotta
Mogenstrup Parkvej 12, 4700 
Næstved. 2172 3424 -
diego@gugliotta.dk

Charlie Svensson 
Lundebakkevej 6, 
4684 Toksværd.
2964 3962 - 
Annettesdans@mail.dk

Finn Hansen 
Hejrevej 4, 4700 Næstved, 
3037 1437 -
Finnstig@hotmail.com

Annelise Jørgensen 
Tranevænget 20, 
4160 Herlufmagle. 
2096 6530 -
annelisj@mail.tele.dk 
Formand LOF i Næstved og 
medlem af Regionsbestyrelsen.

Hans Bay
Elmevej 43, 4171 Glumsø. 
2093 2936 - hbc@gmail.com  
Suppleant. Medlem af Europa-
udvalg i reg. Sjælland.

Lars Fischer
4011 3737 - LF@lf-group.dk
lr@lf-group.dk - Suppleant. 

V.U.: Tobias Egebjerg Jensen
Grønlandsvej 9, 4700 Næstved. 
4283 5852 - tobiasegebjegjen-
sen@hotmail.com 

ByRåDSGRUPPEN:
venstre@naestved.dk
 
Kristian Skov-Andersen 
Agertoften 33, 4700 Næstved. 
5181 7188 - kgsko@naestved.
dk - skov-andersen@privat.dk 
Gruppeformand.

Søren Revsbæk
Havrevænget 2, 4700 Næstved. 
5544 5076 - 2087 5076 - 
revsbaek@revsbaek.dk

Cathrine Riegels Gudbergsen 
Broksøvej 60, 4160 Herlufmagle. 
2627 1297 - cagud@naestved.dk 
- crg@broksoe.com

Elmer Jacobsen
Langetoftevej 25, Agerup, 
4700 Næstved.
5544 4054 - 2145 5107 -
eljac@naestved.dk

Kirsten Devantier
Rødtjørnevej 17, 4700 Næstved.
5573 1504 - 4062 7504 -
kidev@naestved.dk 

Sebastian Mylsted-
Schenstrøm 
Vordingborgvej 68, 3., 
4700 Næstved. 5337 2148 - 
Smyls@naestved.dk

Otto Poulsen 
Fyrendalsvej 5, Tornemark, 
4262 Sandved. -  2226 0251 - 
ottpo@naestved.dk

Rico Carlsen
Sandvedvej 27, 4250 Fuglebjerg. 
4068 5416 - rikruca@gmail.com - 
rkcar@naestved.dk

Niels True
Sølperupvej 5 A, 
4733 Tappernøje. 5599 2728 
- 2338 4359 - niels@truerne.dk - 
nitru@naestved.dk

Ve
ns

tr
e 

i N
æ

st
ve

d 
ko

m
m

un
e 

As
ko

vv
ej

 2
0 

C,
 4

73
3 

Ta
pp

er
nø

je


